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Kommunstyrelsen 2022-08-16 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30 
 
 
Gusten Mårtensson (C) Elisabeth Olofsson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 
 
 
Ärenden  
 

Inledning 
1 Val av justerare  

 

2 Fastställande av dagordning  
 

3 Tekniska nämndens uppföljning och rapportering 
utifrån aktivitetsplan och uppsiktsplikt 

2021/262 
 

4 Information om Äskya deponi  
 

Beslutsärenden 
5 Socialnämndens ansökan om medel från 

kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom 
hemtjänst 

2022/135 
3 - 10 

6 Rapportering av ej verkställda beslut 2022 
socialnämnden 

2022/133 
11 - 19 

7 Svar på motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 

2022/15 
20 - 30 

8 Kommunövergripande mål för intern kontroll 
2023 

2022/165 
31 - 33 

9 Årsredovisning för VoB Kronoberg 2021 2022/115 
34 - 58 

10 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/27 
59 - 62 

11 Meddelanden 2022/8 
63 - 91 
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 Kallelse/Underrättelse  

   2(2) 

 

 

Informationsärenden 
12 Nytt regelverk kring mottagande av personer som 

flytt från Ukraina 
2022/67 

 

 
 
 

 

Ärende Föredragande/kallade tjänstepersoner Tid Klockan 

3 Roland Johansson, tekniska nämndens ordf. 
Helen Bengtsson, tekniska nämndens v. ordf. 
Anders Nyberg, teknisk chef 

45 min 8.30 

4 Jessica Cedervall, VD SSAM 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Christina Utterström, ekonomichef 

30 min 9.15 

 FIKA 15 min 9.45-10.00 
5–7 - 15 min 10.00 
8 Susann Pettersson, kommunchef 20 min 10.15 
9–11 - 10 min 10.35 
12  Jenny Smedberg. socialchef 20 min 10.45 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 86 Socialnämndens ansökan om medel från 
kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom 
hemtjänst 
Ärendenummer KS 2022/135 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen avslår socialnämndens ansökan om medel för att täcka 

underskott inom hemtjänst och i stället uppmanas socialnämnden att 
genomföra ytterligare åtgärder för att komma i budgetbalans. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden behandlade 2022-05-25, § 79, ärendet ”Åtgärder för budget i 
balans”. I ärendet togs flera beslut, varav en punkt var ansökan om medel från 
kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänst, med ca 11 miljoner 
kronor.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns begränsat ekonomiskt 
utrymme att tillföra extra budgettillskott till socialnämnden och rekommenderar 
nämnden att vidta åtgärder enligt föreslagen åtgärdsplan och att även vidta 
ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans år 2022.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 79 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 78 
 

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

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-06-14  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
Christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om socialnämndens ansökan om 
medel från kommunstyrelsen   
Ärendenummer KS 2022/135 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden behandlade 2022-05-25, § 79, ärendet ”Åtgärder för budget i 
balans”. I ärendet togs flera beslut, varav en punkt var ansökan om medel från 
kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänst, med ca 11 miljoner 
kronor.  
I socialnämndens prognos per den sista april framgår att nämndens underskott 
beräknas uppgå till drygt minus 11 miljoner kronor under 2022. En stor del av 
förklaringen är att hemtjänsten beräknas överskrida budget med 10 miljoner. 
I förslag till åtgärdsplan framgår samtidigt att socialförvaltningen bedömer att en 
budget i balans kan uppnås under år 2024 då en minskning av kostnader inom 
särskilt boende är möjliga att uppnå. Kostnadsminskningen uppnås genom en 
strukturell anpassning för att kunna möta framtida utmaningar inom äldre-
omsorgen.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns begränsat ekonomiskt 
utrymme att tillföra extra budgettillskott till socialnämnden och rekommenderar 
nämnden att vidta åtgärder enligt föreslagen åtgärdsplan och att även vidta 
ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans år 2022.   
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 79 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 78 
 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsens avslår socialnämndens ansökan om medel för att täcka 
underskott inom hemtjänst och i stället uppmanas socialnämnden att 
genomföra ytterligare åtgärder för att komma i budgetbalans. 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-06-14  2(2) 

 

 

 
 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 79 Åtgärder för budget i balans 2022 
Ärendenummer SOC 2022/59 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder för en 

budget i balans. 
2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda anpassning 

av antalet platser i särskilt boende. Uppdraget ska återrapporteras till 
socialnämndens sammanträde i februari 2023. 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:  
 att upphäva beslut 2018-04-23, § 151, om andelen platser på särskilt 

boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 
procent. 

4. Socialnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen om att snabbt 
fortsätta arbetet med "Framtidens äldreomsorg". 

5. Socialnämnden beslutar ansöka om medel från kommunstyrelsen för att täcka 
underskottet inom hemtjänst. (ca 11 miljoner) 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden, p 1-2, 4-5 
Kommunfullmäktige, p. 3 
 

Reservation 
Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 5. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde i mars 2022 presenterades en ekonomisk 
rapport med prognostiserat underskott om -14,2 mkr per siste februari. Prognosen 
hade per siste mars förbättrats till -11,7 mkr. 
Socialnämnden beslutade 2022-03-23, § 41, att uppdra till förvaltningschef att ta 
fram förslag till åtgärder för budget i balans och återkomma till socialnämndens 
sammanträde i maj 2022. 
I samband med den ekonomisk uppföljning per mars 2022 kompletterades ovan 
nämnda uppdrag 2022-04-27, § 52, för att även innehålla genomförande av en 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

analys av nettokostnadsavvikelsen gällande äldreomsorg och uppdatering av 
SKRs material i syfte att kunna göra en analys av framtida behov av platser inom 
särskilt boende i relation till hemtjänsten. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för en budget i balans som 
sträcker sig över perioden år 2022 – 2024, som nämnden har att ta ställning till. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 123 

• Socialnämndens beslut 2022-04-27, § 52 

• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 41 

• Rapport Åtgärder för en budget i balans, plan 2022-2024 daterad 2022-05-19 

• Bilaga 1 åtgärdsplan ekonomi i balans 2022-2024 

• Redovisning av personer som väntar på plats på vård och omsorgsboende 2021 

• Redovisning av personer som väntar på plats på vård och omsorgsboende 2022 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151  
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar avslag på socialförvaltningens beslutspunkt 2 och 
inkommer med följande tilläggsyrkanden:  
1. att hemställa till kommunstyrelsen om att snabbt fortsätta arbetet med 

"Framtidens äldreomsorg". 
2. att yrkandet från föregående socialnämnds sammanträde står kvar, ansöka om 

medel från kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänst. (ca 11 
miljoner) 

Gull-Britt Tranvik yrkar avslag på Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande 2. 
 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 1 i 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 2 i 
socialförvaltningens förslag till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma i enlighet med Lars 
Ingverts (S) yrkande.  
Ordförande finner att socialnämnden avslagit beslutspunkt 2 i socialförvaltningens 
förslag till beslut. 
Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 3 i 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 4 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 4 i 
socialförvaltningens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma. 
Ordföranden finner att socialnämnden avslagit beslutspunkt 4 i 
socialförvaltningens förslag till beslut.. 
Beslutsgång 5 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 5 i 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 6 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S) 
tilläggsyrkande 1 och finner att socialnämnden bifaller yrkandet. 
Beslutsgång 7 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S) 
tilläggsyrkande 2. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma i enlighet med Gull-
Britt Tranviks (SD) yrkande. 
Ordförande finner att socialnämnden bifaller Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande 2. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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  Sammanträdesprotokoll 

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 78 Månadsrapport 
Ärendenummer SOC 2022/27 
 

Socialnämndens beslut 
− Socialnämnden godkänner månadsrapporten efter april och lägger den till 

handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar per siste april en prognos om 397 053 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om -11 249 mkr.    
Vid socialnämndens sammanträde 2022-03-23, § 41, redovisades månadsrapport 
för ekonomi med prognostiserat underskott efter februari månads utfall. 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att föreslå ytterligare 
åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärderna ska rapporteras till 
socialnämndens sammanträde i maj månad. De stora budgetavvikelserna som 
sticker ut återfinns under hemtjänst (-10 172) och assistans SFB/LSS (-760). 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 
 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 88 Rapportering av ej verkställda beslut 2022 
socialnämnden 
Ärendenummer KS 2022/133 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 

över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2022 
noteras till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

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

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

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

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 
2022 (1 januari – 31 mars). För kvartal 1 år 2022 redovisas 23 ej verkställda 
beslut. Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen 
för vård och omsorg 28 april 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-05-25, § 82, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 1 2022 (1 januari – 31 mars) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 
  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 82 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 daterad 2022-05-19 
 

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

 2022-06-09  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 1 
2022  
Ärendenummer KS 2022/133 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 

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

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

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 
2022 (1 januari – 31 mars). För kvartal 1 år 2022 redovisas 23 ej verkställda 
beslut. Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen 
för vård och omsorg 28 april 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-05-25, § 82, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 1 2022 (1 januari – 31 mars) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 82 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 daterad 2022-05-19 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-09  2(2) 

 

 

 Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 
över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2022 
noteras till protokollet. 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 82 Rapportering av ej verkställda beslut 2022, 
första kvartalet 
Ärendenummer SOC 2022/73 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden överlämnar sammanställning av ej verkställda beslut för 

2022, första kvartalet, daterad 2022-05-19 till revisorer och 
kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-h rapportera följande 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna: 

• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  

• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. 

• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges.  
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 

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

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

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, första kvartalet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

(1 januari 2022 - 31 mars 2022). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda 
besluten till IVO i 28 april 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, första kvartalet daterad 2022-
05-19 

 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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     2022-05-19  1 (1)  
 

Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, första kvartalet (jan-mar) 
 

Födelseår Beviljad insats Datum Orsak till ej verkställd 
Datum för 
erbjudande 

Verkställt/ 
Avslutat 

1933  Bifall SoL Stöd i hemmet 2022-01-19 Fått nycklar 2022-03-08 men ännu inte flyttat in 2022-02-14 ej verkställt 
1933  Bifall SoL Matdistribution 2022-01-19 Erbjuden men ville avvakta 2022-02-14 ej verkställt 
2009  BoF Bifall kontaktperson 2021-12-29 Vård bedrivs med stöd av 2 § LVU sedan 2022-03-08   ej verkställt 
1999  Bifall LSS Servicebostad Vuxen 2021-12-27 Tackade nej till 3 stycken 2022-03-21. Tackade ja 2022-

04-21, preliminär inflytt 2022-06-01. 
2022-04-21 ej verkställt 

1999  Bifall SoL Särskilt boende 2021-12-07 Tack nej till erbjudande 2022-05-10 ej verkställt 
1955 Bifall personlig assistans 2021-11-26     2022-03-21 
1994 Bifall SoL Daglig Sysselsättning 2021-11-24 Har beslut från Försäkringskassa för att göra praktik   ej verkställt 
2006 BoF Bifall kontaktfamilj 2021-11-01 Har beviljats familjehemsplacering enligt SoL. Februari 2022 ej verkställt 
2014 BoF Bifall intern öppenvård 2021-09-15   2022-04-19 
1971 BoF Bifall intern öppenvård  2021-09-15 

Mamma inväntar tingsrätts dom, aktuell inom 
internöppenvård sedan tidigare utifrån halvsyskon.   2022-04-19 

1967 Bifall SoL Kontaktperson 2021-09-14 Tackat nej till erbjudanden tills beslut löpte ut Vill inte   
1923 Bifall SoL Särskilt boende 2021-08-30 Tackat nej till erbjudande flera gånger 2021-10-05 ej verkställt 
1929 Bifall SoL Särskilt boende 2021-07-23 Tackat nej till erbjudande 2021-10-13 ej verkställt 
1971 Bifall SoL Särskilt Boende 2021-07-14 Bor på korttidsplats i väntan på placering   ej verkställt 
1971 Bifall SoL Daglig Sysselsättning 2021-07-14     ej verkställt 
2001 Bifall LSS Kontaktperson 2021-07-02 Tackat ja till kontaktperson 2022-04-19   2022-04-19 
2004 Bifall SoL Kontaktperson 2021-06-28 Ej hänt mer  likadant som tidigare.   ej verkställt 
1999 Bifall LSS Daglig Verksamhet 2021-06-15 Har tackat nej till flera olika erbjudanden om insatser 2021-2022 ej verkställt 
1999 Bifall LSS Kontaktperson 2021-06-01 Matchningsmöte inbokat 2022-04-29   ej verkställt 
1928 Bifall SoL Särskilt boende 2021-05-04 Tackat nej till erbjudande 2021-08-23 ej verkställt 
1928 Bifall SoL Särskilt boende 2021-04-15 Tackat nej till erbjudande flera gånger 2021-07-27 ej verkställt 
1979 Bifall SoL Ledsagning 2021-03-25 Ej verkställt sedan sommar 2021   ej verkställt 
1988 Bifall SoL Intern öppenvård saknas   ej verkställt 
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Socialförvaltningen  
Amanda Olsson 
amanda.olsson@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

Rapportering av ej verkställda beslut 2022, första 
kvartalet 
Ärendenummer SOC 2022/73 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-h rapportera följande 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna: 

• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  

• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. 

• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges.  
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 

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

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

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, första kvartalet 
(1 januari 2022 - 31 mars 2022). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda 
besluten till IVO i 28 april 2022. 
 
Beslutsnivå 
Socialnämnden  
 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, första kvartalet daterad 2022-
05-19 
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Socialförvaltningens förslag till beslut 
- Överlämna sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, första 

kvartalet, daterad 2022-05-19 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 
 
 
Amanda Olsson Elin Görbring 
Nämndsekreterare Utvecklings- och administrativ chef 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 91 Svar på motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/15 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Punkt 1 anses besvarad. 
2. Punkt 2 avslås. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal 
vård och omsorg. I motionen föreslås följande:  

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med 
Region Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en 
god och nära vård.  

2. Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära 
vård.  

Kommunfullmäktige överlämnade, 2022-01-31, § 25, motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden behandlade ärendet 2022-05-11, § 
127.  
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19  

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 127  

• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 43  

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25  

• Motion daterad 2022-01-20  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 85 Svar på Motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer SOC 2022/24 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige följande: 

 Första att-satsen besvaras och den andra avslås. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal 
vård och omsorg. I motionen föreslås följande: 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med Region 
Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en god och nära 
vård. 

• Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära vård. 
Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-01-31, § 25, och beslutar att 
överlämna motionen till socialnämnden för beredning. I 5 kap. 33 § 
kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Socialnämnden har att 
yttrar sig om motionen ska besluta att tillstyrkas eller avstyrkas. 
Socialnämnden behandlade ärendet 2022-03-23, § 43, gav förvaltningen i 
uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till nämndens sammanträde i 
maj. Socialnämndens utskott behandlade svaret 2022-05-11, § 127, och 
beslutade att föreslå att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att den 
första att-satsen ska besvaras och att den andra ska avslås. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 127 

• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 43 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25 

• Motion daterad 2022-01-20 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C), Jakob Willborg (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Gull-
Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till socialnämndens utskotts förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens 
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningen  
Åsa Svensson   
asa.svensson@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

Svar på Motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer SOC 2022/24 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal 
vård och omsorg. I motionen föreslås följande: 

 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med Region 
Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en god och nära 
vård. 

 Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära 
vård. 

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-01-31, § 25, och beslutar att 
överlämna motionen till socialnämnden för beredning. I 5 kap. 33 § 
kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Socialnämnden har att 
yttrar sig om motionen ska besluta att tillstyrkas eller avstyrkas. 
Socialnämnden behandlade ärendet 2022-03-23, § 43, och beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till nämndens 
sammanträde i maj. 
Socialnämndens utskott behandlar svaret 2022-05-11, § 127, och beslutade att 
föreslå att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att den första att-satsen 
ska besvaras och att den andra ska avslås. 
 
Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 127 

• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 43 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25 

• Motion daterad 2022-01-20 
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Ärendeberedning 
Vad är nära vård? 
Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens 
primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård 
är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta 
vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det 
stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. 
En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården 
innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed 
räcka till fler. 
Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens 
behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna 
efter vad som är viktigt för just den personen.  
En god och nära vård: 
o utgår från individuella förutsättningar och behov. 
o bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. 
o bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i 

gemensamt ansvarstagande och tillit. 
En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker 
en förflyttning i sättet att arbeta.  
 
Framgångsfaktorer för den nära vården 
I det utvecklingsarbete som pågår i många kommuner och regioner finns ett 
antal framgångsfaktorer: 
o Samverkan mellan kommuner och regioner på många olika nivåer. 
o Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och 

sjukvården och omsorgen. 
o Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter 

och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom. 
o Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital 

kompetens och börjar arbeta på nya sätt. 
o Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och 

arbetssätt i organisationen. 
o Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära 

vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och 
jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar. 
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Beslut och Samverkan 
o Övergripande politiska beslut angående God och nära vård och omsorg tas 

i regionfullmäktige för att säkerställa samverkan och gemensamma mål för 
samtliga aktörer Kronobergs län. En god vård ska inte vara beroende av 
vart man bor. 

o Kommunalt forum är ett samverkansforum där länets kommunala 
socialnämndspresidier och socialchefer träffas och i detta forum har God 
och nära vård och omsorg diskuterats ett flertal gånger. 

o Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i alla kommuner i Kronoberg 
har schemalagda möten med allmän medicinskt kunskapscentrum i 
primärvården (AMK) för att öka samverkan och delge information mellan 
huvudmännen. 

o Nationell och sjukvårdsregional samverkan sker genom flertalet nätverk 
inom SKR och Södra sjukvårdsregionen där även medicinskt ansvarig 
sjuksköterska representerar Älmhults kommun. 

o Regional och kommunalt har vi många samverkansöverenskommelser  
mellan Region Kronoberg och kommunerna. Hemsjukvårdsavtalet är ett 
avtal som styr vår samverkan och ansvarsfördelning som en form av 
avsiktsförklaring. Denna gäller 2018-2022 och ska uppdateras i år där 
fokus kommer finnas hur vi i Region Kronoberg arbetar i samverkan med 
införandet av God och Nära vård och omsorg. Även våra 
samverkansöverenskommelser hjälper oss att arbeta för en jämlik och 
sömnlös vård där vi genom dessa skapar rutiner för exempelvis planering 
av vård och kontaktvägar för samverkan.  

 
Samverkansprojekt 
o Inom Kronobergs län pågår ett aktivt gemensamt arbete för att utforma vad 

nära vård är och hur vården ska bedrivas benämnt 
omställningsprogrammet för nära vård. Region Kronobergs 
utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren är sättet att konkretisera 
genomförandet och där vi kommuner är med i genomförandet på olika sätt 
exempelvis har MAS-nätverket varit remissinstans till olika 
handlingsplaner och rutiner. Strategin har fyra strategiska inriktningar 
personcentrerad vård, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
åtgärder, digifysisk vård samt kompetensförsörjning och det har bildats 
arbetsgrupper runt varje strateginområde. Två MAS:ar med i 
strategiarbetsgruppen personcentrerad vård. 
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Struktur för arbetet hos Region Kronoberg  

 
o Äldre Hälsa Kronoberg Västra 2016-2019 är ytterligare exempel på 

projekt i samverkan som blivit permanentat. Äldremottagning på 
vårdcentral, mobil läkare, samverkan med ambulans mm är projekt som 
drivits inom äldre hälsa Kronoberg västra. Fokus har här hela tiden varit 
äldre, sköra invånare som har svårt att ta sig till vårdinrättningar.  

o Primärvården i Älmhults kommun har två vårdcentraler och vi har 
samverkansavtal med båda. Vi har olika samverkansmöten i olika nätverk 
både på chefsnivå och professionsnivå, som exempel kan nämnas 
demensnätverket nu i mars där både kommun, primärvård och Region 
Kronoberg medverkade och vi diskuterade hur vi på bästa vis tillsammans 
ska utveckla demensvården i Älmhults kommun. Achima Care Älmhult 
var dessutom den ena vårdcentralen som ingick i Äldre Hälsa Kronoberg 
Västra-projektet.  

På många olika sätt ingår vi tillsammans i God och Nära vård och omsorg och vi 
har en god gemensam och formaliserad struktur att bygga vidare på med flera 
beslutande organ, kommunala form, nätverk samt vårdöverenskommelser som 
styr vårt dagliga arbete. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen följande: 
- Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
 
Åsa Svensson Jenny Smedberg 
Verksamhetschef VoO Socialchef 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Motion om trygg kommunal vård och omsorg - 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/15 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal 
vård och omsorg. I motionen föreslås följande: 

˗ Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med 
Region Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en 
god och nära vård. 

˗ Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära 
vård. 

 

Beslutsunderlag 
• Motionen daterad 2022-01-20  
 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse kommunövergripande mål för 
intern kontroll 2023  
Ärendenummer KS 2022/165 
 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-04 

• Utkast på kommunövergripande mål för intern kontroll 2023 
 
Ärendeberedning 
Förslag till kommunövergripande mål har skapats genom en workshop på 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-21.Under workshopen arbetades det 
fram en bruttolista på potentiella mål för 2023. Därefter har 
kommunledningsförvaltningen värderat riskerna med beaktande av tidigare 
diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll.  
Kommunledningsförvaltningen har prioriterat vilka risker som ska ingå och 
följas upp inom ramen för intern kontroll 2023. Arbetet har utgått från 
kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos 
kommunens nämnder och förvaltningar. I enlighet med kommunens policy och 
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll ska kommunstyrelsen ta fram 
kommungemensamma mål för intern kontroll. Det övergripande syftet med de 
gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern kontroll – är att 
kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. 
 
Det finns flera skäl till att ha gemensamma granskningsområden. Dels att de 
bidrar till lärande, dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra 
gemensamma processer, dels för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern 
kontroll i sig, inte minst genom erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan 
fångas upp och spridas. Utöver ovan beskrivna skäl ska de gemensamma 
granskningsområdena och kontrollerna ses som ett medel för kommunstyrelsen i 
dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämnders 
verksamhet. 
De kommunövergripande målen för intern kontroll kommer skickas ut till 
samtliga nämnder för integrering i nämndernas interna kontrollplaner inför 2023. 
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Den interna kontrollen 2023 kommer att följas upp och återredovisas till 
kommunstyrelsen senast 2023-12-01. 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar anta kommunövergripande mål för intern kontroll 

2023 i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga. 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
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Kommunövergripande mål för intern kontroll 2023 förslag 
 

          
Riskanalys      Plan för intern kontroll    

Orsak Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 
Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Otillåten  
direktupphandling 

Kvalitetsbrist för 
den enskilde, 
brist i konkurrens 
på marknaden, 
korruption. 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Stickprov Kontroll av genomförda 
direktupphandlingar 

Stickprov på minst en 
direktupphandling per 
nämnd. 

Dec 23 Verksamhetscontroller 

Brister i 
upphandlings- 
processen 

Risk för att avtal 
inte följs-kostnad, 
kvalitet och 
miljöaspekter 

3 möjlig 4 allvarlig 12 Stickprov Kontroll av avtal Granskning av minst ett 
avtal per nämnd för att 
säkerställa att 
leverantörerna håller 
avtal vad gäller kostnad, 
kvalitet och 
miljöaspekter. 

Dec 23 Verksamhetscontroller 

Digitalt 
utanförskap 

Risk att ökade e-
tjänster leder till 
digitalt 
utanförskap hos 
medborgare som 
inte använder 
digitala tjänster 

3 möjlig 4 allvarlig 12 Stickprov Kontroll att e-tjänster 
går att utföras även utan 
digitala verktyg. 

Stickprov på att minst 3 
tjänster som finns som e-
tjänster på kommunen 
hemsida även ska kunna 
utföras utan digitala 
verktyg. 

Dec 23 Servicecenter 

          

33



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 123 Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 
för VoB Kronoberg 
Ärendenummer SOC 2022/81 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 
1. Godkänna årsredovisningen för VoB Kronoberg 2021.  
2. Bevilja för Älmhults kommuns del ledamöterna i VoB Kronobergs direktion 

ansvarsfrihet för 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Jäv 
Marie Rosenquist (M) och Lars Ingvert (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutsgången. 

 

Sammanfattning av ärendet 
VoB Kronoberg har inkommit med en årsredovisning för år 2021. Årets resultat 
visar på ett överskott om 228 tkr.  
Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2021 varit god. 
Intäkterna avseende besöksavgifter är 209 tkr. De gemensamma kommunala 
avgifterna har räknats upp med index 1,71 %. Den främsta förklaringen till den 
positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat är lägre personalkostnader. Exempelvis 
har utbildningsinsatser och konferenser genomförts i mindre utsträckning än vad 
som budgeterats.  
Revisorerna tillstyrker efter granskning att respektive fullmäktige godkänner 
förbundets årsredovisning för 2021 och beviljar ledamöterna i direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15 

• VoB Kronoberg årsredovisning 2021 inkommen 2021-06-13 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
VoB Kronoberg 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-15  1(1) 

 

 

Socialförvaltningen  
Amanda Olsson   
amanda.olsson@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

VoB Kronobergs årsredovisning för 2021    
Ärendenummer SOC 2022/81 
 
Sammanfattning av ärendet 
VoB Kronoberg har inkommit med en årsredovisning för år 2021. Årets resultat 
visar på ett överskott om 228 tkr.  
Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2021 varit god. 
Intäkterna avseende besöksavgifter är 209 tkr. De gemensamma kommunala 
avgifterna har räknats upp med index 1,71 %. Den främsta förklaringen till den 
positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat är lägre personalkostnader. Exempelvis 
har utbildningsinsatser och konferenser genomförts i mindre utsträckning än vad 
som budgeterats.  
Revisorerna tillstyrker efter granskning att respektive fullmäktige godkänner 
förbundets årsredovisning för 2021 och beviljar ledamöterna i direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15 

• VoB Kronoberg årsredovisning 2021 inkommen 2021-06-13 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 
1. Godkänna årsredovisningen för VoB Kronoberg 2021.  
2. Bevilja för Älmhults kommuns del ledamöterna i VoB Kronobergs direktion 

ansvarsfrihet för 2021. 
 
 
Amanda Olsson Jenny Smedberg 
Nämndsekreterare Socialchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
VoB Kronoberg 
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ÄLMHUL TS K_OMty,UN 
Kommunledningsforvaltn1ngen 

2022 -06- 1 3 \ 
I 

i --·, r ___ _\ Onr. 

L-----

2022-06-09 
Kommunfullmäktige 

Översänder härmed VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 
2021. 

Medlemskommunerna har utsett fem gemensamma revisorer utifrån vad VoB 
Kronobergs förbundsordning anger. 

Beslut om ansvarsfrihet för VoB' s direktion skall dock fattas av varje 
medlemskommuns kommunfullmäktige. 

För VoB Kronoberg 

Meu El//ha&f1ftlt 
// ,eUllvh 1mr11r fJun6, 101118:1-' G!.!T · ?J 

Niels Elvhammar 
VD 

Postadress Besöksadress 
VoB Kronoberg 

Norra Järnvägsgatan 4 
352 36 Växjö 

Telefon 
0470-78 18 20 (växel) 

Telefax 
0470-72 88 00 

E-post 

gun.hartman@vob.se 
Webbplats 
http://www.vob.se 

Organisations nummer 

222000-0687 

37



38



---------------------- TeamEngineE-Signing ---------------------

I 
Kronoberg 

VoB KRONOBERG 

0 

ARSREDOVISN I NG 

2021 

------------- TeamEngine Documenl E-Sign ID: B92EFAD6-6684-4E27-BC20-A595C1AB3154. Page 1 of 17. -------------39



------------------- TearnEngine E-Signing -------------------

ÅRSREDOVISNING VOB KRONOBERG 2021 

DIREKTION OCH REVISORER 

TILLBAKABLICK PÅ 2021 

FÖRVALTN INGSBERÄTTELSE 

RESULTATRÄKNING 

BALANSRÄKNING 
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DRIFTREDOVISNING 
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Bilaga: Statistik 
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ORDINARIE 
LEDAMÖTER 

Oliver Rosengren (M) 
Magnus Carlberg (S) 

Monica Widnemark (S) 
Sebastian Ohlsson (S) 
Bo Ederström (M) 
Sven Jansson (C) 
Lars-Erik Hammarström (S) 
Marie Rosenqvist (M) 

REVISORER 

Carl Geijer (M) 
Tommy Lövquist (S) 
Örjan Davoust (M) 
Eva Isaksson (S) 
Ulf Fjeld (AA) 

Revisorsersättare: 
Kerstin Petersson (C) 

DIREKTION OCH REVISORER 
(Valda för tiden 2019 t o m 2022) 

ERSÄTTARE 

Martin Edberg (S) 
Maria Petersen (C) 

Angelica Karlsson (C) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Håkan Bengtsson (S) 
Kenneth Cederfelt (S) 
Carl Krekola (M) 
Lars lngvert (S) 

KOMMUN 

Växjö 
Älmhult 
Lessebo 
Markaryd 
Alvesta 

Tingsryd 

VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
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3 

TILLBAKABLICK PÅ 2021 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara huvudman för hem för vård 
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt 
uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg. 

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen påverkades liksom föregående år av den pågående pandemin. 
Glädjande är dock att smittan inte har drabbat verksamheten i någon större omfattning. En viss 
påverkan genom lägre efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Eftersom verksamheten övergick till att erbjuda digitala samtal ökade prestat ionen efterhand t ill en mer 
normal nivå. 

Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens kvalite och 
tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose medlemskommunernas behov och att avsatta 
medel förvaltas så effekt ivt som möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. 
Familjerådgivningen redovisar för verksam hets året 2021 ett positivt ekonom iskt resultat . Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger stabilitet till VoB:s 
organisation som helhet. 

VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har 
koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB. Direktionens ledamöter i VoB Syds styrelse har upprätthållit 
en dialog med direktionens övriga ledamöter. Vidare samverkar ägarrepresentanterna från direktionen 
med ägarna inom Skånes Kommuner, bland annat vid så kallade ägarsamråd. 

VoB :s direktion och VD riktar ett va rmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB 
och till övriga samarbetspartners under 2021. 

Växjö den 7 april 2022 

Oliver Rosengren Niels Elvhammar 

Ordförande VD 

VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

PERSONAL 

Verksamheten har under perioden haft tre medarbetare som samtliga arbetar på deltid. Det totala 
antalet tjänster är som tidigare 2,55. Verksamheten har haft full bemanning under året som helhet. 
Endast kortare perioder av sjukskrivning har förekommit, bland annat i samband med smitta under 
pandemin. 

4 

Den stabila personalsituationen har inneburit hög grad av tillgänglighet och överlag korta väntetider för 
de par och individer som sökt sig till verksamheten. 

Under 2021 har VoB Kronoberg köpt VD, ekonomichef, lönehantering och IT-service via VoB Syd AB. 
Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö. 

FAMIUERÅDGIVNING 

Antal samtal 
Antalet samtal under året var totalt 1042 vilket är betydligt fler än under föregående år. (Tidigare års 
utfall : 889 under 2020, 1068/2019, 1092/2018, 1088/2017, 1047 /2016, 882/2015). Inte några samtal 
gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse 
och efterarbete. (Bilaga: Antal samtal per kommun.) 

Verksamhetens prestation ökade således jämfört med 2020 vilket kan hänföras till att familjerådgivarna 
kunnat erbjuda digitala samtal. Detta har ökat efterfrågan och minskat antalet återbud. 

Antalet påbörjade ärenden under året var dock något färre jämfört med under 2020 och uppgick till 
totalt 258 (269). 

Utåtriktat arbete 
Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bland annat 
familjecentraler, vårdcentraler, socialtjänsten i medlemskommunerna samt med verksamheten 
" Familjefrid". På grund av pandemin har dessa kontakter skett genom telefonsamtal och videomöten. 

MÄTBARA MÅL 

1. Väntetider: 
Mål: 100 % av de kunder som är i behov av akut tid skall erbjudas en första tid inom 2 veckor. 

Utfall: Samtliga kunder som uttryckt behov av akut karaktär har erbjudits en första tid inom 2 
veckor. Målet uppnås. 

Mål: Minst 90 % av övriga kunder skall erbjudas en tid inom 4 veckor: 

Utfall: 99 % av kunderna har erbjudits tid inom 4 veckor. Övriga har erbjudits tid inom 6 veckor. 
Målet uppnås. 

Kommentar: God bemanning och efterfrågan som har hållit sig på förhållandevis jämn nivå har 
inneburit att verksamheten kunna nå målen. Utfallet visar att nyckeltalen ligger på en nivå som 
motsvararfamiljerådgivningens funktion och uppdrag och har mål som är realistiska. 

VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
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2. Kundenkäter 

Mål: Samtliga kunder skall efter avslutat uppdrag erbjudas möjlighet att svara på en enkät 
rörande deras upplevelse av insatsen. Utfallet av samtliga inkomna enkäter sammanställs i 
samband med årsbokslut. Målet är en svarsfrekvens om 60 %: 

5 

Utfall: 58 enkäter har genomförts under perioden, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 24 %. 

Målet uppnås inte. 

Kommentar: Den låga svarsfrekvensen och det omfattande bortfallet förklaras delvis av att 
övergången till digitala samtal innebär att enkätsvar inte kan inlämnas anonymt, vilket är en 
given förutsättning. Verksamheten har övergått till att genomföra enkätutvärdering efter andra 
samtalet, dvs när insatsen oftast fortfarande pågår, i stället för att vänta till det sista samtalet. 
Förhoppningen är att detta på sikt kommer ge förutsättningar att öka svarsfrekvensen. 

Genomsnittligt utfall på respektive enkätfråga 2021 (skala 1-5): 
1.Tillgänglighet gällande telefontider hos familjerådgivningen? 
Genomsnittligt omdöme 4,52 
2.Möjligheten att inom rimlig tid få inbokat ett första samtal? 
Genomsnittligt omdöme 4,48 
3.Hur upplevde du kontakten med familjerådgivaren? 
Genomsnittligt omdöme 4,76 
4.Hur upplevde du innehållet i samtalen? 
Genomsnittligt omdöme 4,57 
5. Hur upplevde du sättet att arbeta på i samtalen? 
Genomsnittligt omdöme 4,44 

Kommentar: Inför verksamhetsåret 2021 har enkäter omarbetats och utökats. Tidigare ombads 
kunderna att på fyra frågor lämna sin skattning av insatsen, skala 1-5. Enkäten har nu utökats till 
fem skattningsfrågor samt en ytterligare fråga som kan besvaras i fritext. Fokus är i högre grad 
än tidigare även på innehållet i samtalen, dvs om kunden upplever att man arbetat med rätt 
frågor och hur arbetssättet upplevdes. Syftet är att verksamhet skall få en tydligare återkoppling 
som kan ge stöd för att utveckla arbetssätt och metoder. 

Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga frågor är 4,55 (4,44) på 5-gradig skala, vilket 
bedöms vara ett mycket positivt utfall. 

3_ Beläggningsgrad: 

Mål: Beläggningsgraden vid Familjerådgivningen skall var minst 75 %, vilket motsvarar 454 genomförda 
samtal per år och heltidstjänst (totalt 1158 samtal på 2,55 tjänster). 

Utfall: Antalet samtal under 2021 var totalt 1 042 (889). Målet uppnås inte 

Kommentar: Även om verksamheten inte fullt ut når målet kan det konstateras att prestationen har 
förbättrats betydligt jämfört med 2020 och är i nivå med tidigare år. 

VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
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6 

EKONOMI 

Årets resultat visar på ett överskott om 228 tkr (488 tkr) . Eget kapital uppgår till 12 115 tkr (11887 tkr) 
och likvida medel/bank 8 233 tkr (8 021 tkr). 

Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2021 sammantaget varit god. Intäkterna 
avseende besöksavgifter är 209 tkr (172 tkr). De gemensamma kommunala avgifterna har räknats upp 
med årets index 1,71 %. 

Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat, jämfört med vad som var 
planerat, är något lägre personalkostnader. Exempelvis har utbildningsinsatser och konferenser 
genomförts i mindre utsträckning än vad som budgeterats. För 2022 kommer det omvända förhållandet 
att uppstå eftersom två av medarbetarna kommer att påbörja relativt omfattande vidareutbildningar 
under året. 

VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
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VoB Kronoberg 222000-0687 5 

RESULTATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Verksamhetens intäkter, not 1 

Övriga rörelseintäkter, not 2 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 

Övriga kostnader 

Personalkostnader, not 3 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Resultat efter finansiella poster 

ÅRETS RESULTAT 

2021-12-31 

2 801 

4 

2 805 

-673 

-1 904 

-2 577 

228 

0 

228 

228 

VoB Kronoberg , Bokslut 2021 

2020-12-31 

2 721 

19 

2 740 

-877 

-1 375 

-2 252 

488 

0 

488 

488 

------------ TeamEngine Documenl E-Sign ID: B92EFAD6-6684-4E27-BC20-A595C1AB3154. Page 8 of 17. ------------

46



------------------- TearnEngine E-Signing ------------------

VoB Kronoberg 222000-0687 

BALANSRÄKNING (tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier, not 4 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar, not 5 

Bank, kassa, not 6 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Eget kapital not 7 

Vid räkenskapsårets ingång 

Arets resultat 

Vid räkenskapsårets utgång 

SKULDER 

Kortfristiga skulder, not 8 

SUMMA SKULDER 

OCH EGET KAPITAL 

ANSVARSFÖRBINDELSE 

STÄLLDA SÄKERHETER 

Balanslikviditet 

Soliditet 

2021-12-31 

4 000 

4 000 

106 

8 233 

8 339 

12 339 

11 887 

228 

12 115 

224 

12 339 

Inga 

37,2 

98% 

VoB Kronoberg , Bokslut 2021 

2020-12-31 

4 000 

4 000 

122 

8 021 

8143 

12143 

11 399 

488 

11 887 

256 

12143 

Inga 

31,8 

98% 

5 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

not 1 Intäkter 

Besöksavgifter 

Kommunala avgifter till VoB Kronoberg 

not 2 Övriga rörelseintäkter 

Ersättning från FK 

not 3 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

2021 

209 

2 592 

2 801 

4 

4 

Män 2 

Kvinnor 1 

Totalt 3 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Direktionen 81 

Övriga anställda 1 420 

Sociala kostnader 403 

Personalkostnader 1 904 

(varav pensionskostnader) 85 

Not 4 Aktier 

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204 

Ackumulerade anskaffningsvärde: 

Vid årets början 

Redovisat värde vid årets slut 

4 000 

4 000 

VoB Kronoberg , Bokslut 2021 

2020 

172 

2 549 

2 721 

19 

19 

2 

1 

3 

58 

1 059 

258 

1 375 

75 

4 000 

4 000 

5 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

Not 5 Fordringar 

Övriga kortfristiga fordringar 

Ingående mervärdesskatt 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

not 6 Kassa och bank 

Bankkonto SEB 

Placeringskonto SEB 

Handkassor konto SEB 

not 7 Eget kapital 

Vid räkenskapsårets ingång 

Arets resultat 

Vid räkenskapsårets utgång 

not 8 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skuld Koncernföretag 

Arbetsg iva ravg ift 

Personalskatt 

Särskild löneskatt pensionskostnader 

Upplupna löner 

Upplupna Sociala avgifter 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2021 

41 
10 

55 

106 

4 230 

4 000 

3 

8 233 

11 887 

228 

12 115 

20 

38 

43 

44 

17 

11 

8 

43 

224 

VoB Kronoberg , Bokslut 2021 

2020 

42 
28 

52 

122 

4 018 

4 000 

3 

8 021 

11 399 

488 

11 887 

17 

49 

41 

38 

15 

11 

3 

82 

256 

6 
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DRIFTSREDOVISNING (tkr} 
2021-01-01 - 2021-12-31 
Resultatenhet Utfall Budget Avvikelse 

DIREKTIONEN 

INTÄKTER 

Ersättning gemensam verksamhet 279 281 2 
279 281 2 

KOSTNADER 

Andra omkostnader - 130 156 26 

Kostnader förtroendevalda 81 135 54 
- 211 291 80 

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD 

Ränteintäkter 10 10 

Räntekostnader 
10 10 

NETTO 68 68 

FAMILJERÅDGIVNING 

INTÄKTER 

Besöksavgifter 209 205 4 

Ersättning gemensam verksamhet 2 313 2 335 22 

Övriga ersättningar 4 4 
2 526 2 540 14 

KOSTNADER 

Andra omkostnader - 544 588 44 

Personalkostnader - 1 823 1 952 130 

- 2 367 2 540 '174 

NETTO 160 160 

ÅRETS RESULTAT 228 228 

VoB Kronoberg , Bokslut 2021 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

Värderings- och avskrivningsprinciper 

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de 

rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar värderas till det 

belopp de beräknas inflyta. 

Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier 

med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år. 

Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder. 

Växjö den april 2022 

Oliver Rosengren Monica Widnemark Sebastian Ohlsson 

Bo Ederström Sven Jansson Magnus Carlberg 

Lars-Erik Hammarström Marie Rosenqvist 

VoB Kronoberg , Bokslut 2021 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (tkr) RESULTATRÄKNING 

2021-12-31 
VoB Kronobergs del i 

VoB Kronoberg VoB Syd AB 50% Sammanställd Elimineringar Sammanställd 
Verksamhetens intäkter externt 2 805 43 466 46 271 46 271 
moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 215 215 -215 0 
dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0 
Summa intäkter 2 805 43 681 46 486 -215 46 271 

Rörelsens kostnader 
Kostnader externt -2 147 -45 981 -48 128 -48 128 
moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 0 0 0 
dotterbolag ( VoB Syd AB) -430 0 -430 215 -215 
Summa kostnader -2 577 -45 981 -48 558 215 -48 343 

Planenliga avskrivningar -662 -662 -662 
0 

NETTO KOSTNADER 228 -2 962 -2 734 -2 734 

Finansiella intäkter 0 509 509 509 
Finansiella kostnader 0 -1 -1 -1 
Summa finansiella poster 0 508 508 0 508 

Res e finansiella poster 228 -2 454 -2 226 -2 226 

Bokslutsdispositioner 0 2 204 2 204 -2 204 0 
Skatt på årets resultat 0 0 0 -454 -454 
ÅRETS RESULTAT 228 -251 -23 -2 657 -2 680 

VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING BALANSRÄKNING 
2021-12-31 

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

TILLGÅNGAR VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 0 2 004 2 004 2 004 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 584 584 584 
Inventarier, bilar 0 632 632 632 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i VoB Syd AB 4 000 4 000 -4 000 0 
Aktieägartillskott villkorat i VoB Syd AB 0 0 0 
Andra långfristiga fordringar 0 19 163 19 163 19 163 
Summa anläggningstillgångar 4 000 22 383 26 383 -4 000 22 383 

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 0 3 898 3 898 3 898 
Övriga fordringar 41 921 962 962 

Ingående mervärdeskatt 10 0 10 10 

Förutbetalda kostnader intäkter 55 1 798 1 853 1 853 
Fordran moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 19 19 -19 0 

dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0 

Bank 8 233 20 192 28 425 28 425 

Summa omsättningstillgångar 8 339 26 826 35165 -19 35146 
0 

SUMMA TILLGÅNGAR 12 339 49 209 61 548 -4 019 57 529 

VoB Kronoberg , Bokslut 2021 
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VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

EGET KAPITAL OCH SKULDER VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total 

Eget kapital Not 1 
Aktiekapital 0 4 000 4 000 -4 000 0 
Eget kapital 11 887 0 11 887 7 570 19 457 
Balanserat resultat 0 33 469 33 469 33 469 
Arets resultat 228 -251 -23 -2 657 -2 680 
Summa eget kapital 12115 37 219 49 334 912 50 246 

Obeskattade reserver 0 6 187 6 187 -6 187 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörskulder 20 955 975 975 
Uppskjuten skatteskuld 0 0 0 1 274 1 274 
övriga skulder 17 0 17 17 
Upplupna kostnader och förutbetalda 62 3 768 3 830 3 830 
Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 87 1 081 1 168 1 168 
Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0 

dotterbolag (VoB Syd AB) 38 0 38 -19 19 
Summa kortfristiga skulder 224 5 804 6 028 1 255 7 283 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 339 49 209 61 548 -4 019 57 529 

Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna 
i VoB Syd AB ( 4 000 aktier) 

VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
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Till Direktionen i Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2021 

avseende Kommunalförbundet VoB Kronoberg, arg. nr 222000-0687 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2021. 

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma 
om resultaten är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen 
beslutat. 

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt kommunrevisionens revisionsreglementen. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2021. 

Växjö den 28 april 2022 

( Alla underskrifter har skett digitalt) 

Carl Geijer 

Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun 

Eva Isaksson 

Utsedd av fullmäktige i Markaryd kommun 

Kerstin Petersson 

Utsedd av jidlmäktige i Tingsryds kommun 

Tommy Lövquist 

Utsedd av fullmäktige i Almhult kommun 

Ö1jan Davoust 

Utsedd av Lessebo kommun 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-08-04 
DNR 2022/27  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

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

Delegation1 Ärende Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

3.33 Delegeringsbeslut 
anställningar 2022 

Anställning av planarkitekt Lovisa 
Thorneman 

Arpine Minasyan, 
Stadsarkitekt/Planenhetschef 

2022-05-03 2022/161 

      

      

      

      

      

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-08-04 
DNR 2022/27  2(2) 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-08-10 
DNR 2022/27  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

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

Delegation1 Ärende Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

4.2 Pliktleverans av elektroniskt 
utgivet material till Kungliga 
biblioteket (e-plikt) 

Avtal om abonnemang för E-pliktleverans Magnus Källström, 
kommunikationschef 

2022-06-02 2021/264 

      

      

      

      

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-08-10 
DNR 2022/27  2(2) 
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Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter

Stiftelsen Linnés Råshult
linnesrashult@almhult.se 

Bidrag till undersökning och lagning av tak på 
byggnadsminnet Linnéstugan inom kulturreservatet 
komministerbostället Råshult, Älmhults kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag om totalt 63 371 kr från anslaget 
2022 till följande åtgärder på byggnadsminnet Linnéstugan, inom 
fastigheten RÅSHULT 2:1, Älmhult kommun:

 Undersökning och lagning av torvtak med 90 % av de 
kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock högst 51 300 kronor 
med utbetalning under 2022

 Antikvarisk medverkan med 90 % av de kulturhistoriskt motiverade 
kostnaderna, dock högst 12 071 kronor med utbetalning under 2022

I bidragsbeloppet ingår kostnad för moms. 

Villkor för beslutet

Hur ska arbetena utföras och dokumenteras?

 Arbetena ska utföras på ett hantverksmässigt sätt och i 
överensstämmelse med godkänd ansökan om bidrag. Val av 
traditionella material och metoder ska göras i samråd med 
antikvarisk medverkan.

 Alla väsentliga ändringar av utförande ska godkännas av 
Länsstyrelsen.

 Arbetena ska vara påbörjade och meddelande om detta ska ha 
kommit in till Länsstyrelsen senast:

 2022-08-15 för bidrag med utbetalningsår 2022

 Om inte arbetena har påbörjats och meddelande om detta har 
kommit in i tid kan Länsstyrelsen upphäva detta beslut. Det innebär 
att pengarna kan omfördelas till annan sökande. Meddelande om 
arbetets start kan ni lämna till Länsstyrelsen genom ett mejl eller per 
telefon.

 Arbetena ska ske under antikvarisk medverkan av expert med 
nödvändig kompetens.

Beslut 

Datum
2022-06-17

 

Ärendebeteckning 
434-3390-2022 
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 Den antikvariske experten ska följa arbetet och lämna anvisningar, 
delta i byggmöten och besiktningar. Närmare villkor för antikvarisk 
medverkan finns i bifogad bilaga.

 Fastighetsägaren ska kalla Länsstyrelsen till antikvarisk slutsyn av 
arbetena. Den antikvariske experten ska medverka vid detta tillfälle.

 Den redovisning för bidragets användning som lämnas till 
Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 
tillgängliggöra för allmänheten inom ramen för myndigheternas 
verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget? 

 Innan bidraget kan rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen 
avser vara slutförda och fakturor med mera vara betalda. Bidraget 
kan betalas ut när de kostnader som det avser har godkänts av 
Länsstyrelsen. 

 Rekvisition ska innehålla ifylld rekvisitionsblankett, kvitto, kopior 
på fakturor, verifikationer på att dessa är betalda, och redogörelse 
för genomförda åtgärder i form av en enkel rapport.

 Bidraget ska rekvireras från Länsstyrelsen senast

2022-10-31 för bidrag med utbetalningsår 2022

Om rekvisition inte har kommit in till Länsstyrelsen i tid, kan det
medföra att bidraget inte betalas ut. 

Beskrivning av ärendet
Ansökan har föregåtts av att ni den 22 april 2020 kontaktade 
Länsstyrelsen om förekomst av fuktskador i Linnéstugan (dnr. 432-
2571-2020). En fuktutredning har sedan genomförts av fuktkonsult från 
Conservator AB. I rapporten som kom in den 16 september 2021 
konstaterades att fuktskadorna i stugan är orsakade av bl a pågående 
läckage i torvtaket.

Er ansökan om bidrag till lagning av taket på Linnéstugan kom in till 
Länsstyrelsen den 1 juni 2022. Med ansökan följde offert och 
arbetsbeskrivning, utfört av Retzner Arén Rokonstruktion och Arkitektur 
AB och daterad den 15 maj 2022, samt offert för projektledning och 
antikvarisk medverkan från Kulturparken Småland AB, daterad den 23 
maj 2022. 

Av ansökan framgår att läckaget troligen sker p g a sättningar i 
näverlagret, vilket först behöver undersökas. Utifrån resultatet beslutas 
vidare åtgärder, antingen lagningen av det befintliga taket på aktuella 
ställen, eller att hela taket läggs om. Offerten avser två alternativ, och 
bidraget söks för det dyrare som förutsätter lagningen. Om 
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undersökningen visar att taket behöver läggar om i sin helhet, behöver 
ansökan skickas separat om detta.

Arbeten avser i huvudsak: 

 Taket delas upp i 6 delar, två i nocken och två på varje takhalva. Vid 
torrt sommarväder sker vattning, först på de två nedre rektanglarna 
på varje taksida. 

 Efter utvärdering följer vattning av tacknockarna med mindre 
vattenmängd, man vattnar i rektanglarnas nederkant och sedan 
uppåt. En person är inne på vinden. 

 Om det läcker i fyra rektanglar, är taket lagt så bristfälligt att det bör 
läggas om. Läcker det i två, avlägsnas torven försiktigt över nävern 
och lagas med näver eller med takpapp av tjära. 

 Därefter påföres grästorv i två lager.

Ansökan kompletterades den 13 juni 2022 med preciserad kostnad för 
hantverksarbete. Förslag till bidrag skickades den 13 juni 2022 och ni 
accepterade förslaget den 17 juni 2022. 

Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att  
70 412 kr utgör kulturhistoriskt motiverade kostnad.

Ni har angivit Samuel Palmblad som medverkande antikvarisk expert, 
vilken Länsstyrelsen bedömer har nödvändig kompetens för uppdraget.

Historik
Carl Linnaeus (senare von Linné) föddes på komministerbostället 
Råshult Södregård den 23 maj 1707, två år efter att fadern Nicolaus 
Linnaeus, blivit den första komministern i Råshult. Gården beboddes av 
komministrar fram till 1903, och därefter arrenderas gården ut. Den 
under 1900-talet förhållandevis extensiva skötseln har bidragit till att 
många spår från äldre tiders brukande finns kvar.

Komministerbostället Råshult blev år 2002 Sveriges tionde 
kulturreservat genom beslut av Länsstyrelsen. Syftet med 
kulturreservatet är att bevara och levandegöra de rumsliga strukturerna 
vid Carl von Linnés födelseplats, under det tidiga 1700-talet. Detta görs 
genom att långsiktigt hävda och bruka Råshultsområdet enligt de 
principer som rådde före den agrara revolutionen.

Byggnaden blev 1977 byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Av 
skyddsföreskrifterna framgår bl.a. att:

1. Byggnaden må ej utan Länsstyrelsens samtycke rivas eller eljest till 
sitt yttre ombyggas eller förändras.
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2. Ägaren skall ägna byggnaden erforderligt löpande underhåll för att 
trygga dess bestånd.

År 2010 togs en vård- och underhållsplan fram, vilken bekostades av 
Länsstyrelsen till stöd i fastighetsägarens förvaltning. Vård- och 
underhållsplanen reviderades 2013, 2019 och 2021.

Motivering till beslutet
Ni har ansökt om bidrag till lagning av torvtaket på byggnadsminnet 
Linnéstugan. Ni presenterar två alternativ i ansökan, varav det ena är att 
laga torvtaket på vissa ställen och det andra förutsätter att taket behöver 
läggas om helt. Val av alternativ beror på takets skick som den inledande 
undersökningen visar.

Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om bidrag till kulturhistorisk 
motiverade kostnader i samband med vård av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. 

Den antikvariska merkostnaden har beräknats till 100 % av den totala 
kostnaden. Bidragssatsen har bedömts till 90 % med hänsyn till 
byggnadens användning, kulturhistoriska värden som byggnadsminne 
och att området utgör kulturreservat. Bidraget är beräknat inkl. moms.

Lagning av torvtak, alternativ 1: 

Kostnader för hantverksarbeten 57 000 kr
Antikvarisk merkostnad: (100% av 57 000 kr) 57 000 kr
Bidragsgrund: (90% av 57 000 kr) 51 300 kr
Antikvarisk medverkan: (90% av 13 412 kr) 12 071 kr
Uppskattat bidrag, alt. 1 (51 300 kr + 12 071 kr) =             63 371 kr
Er kostnad (57 000 kr + 13 412 kr – 63 371 kr) =                  7 041 kr  

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en 
hållbar samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de 
nationella kulturmiljömålen: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 
och ta ansvar för kulturmiljön

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen

Samt de nationella miljömålen:

 God bebyggd miljö
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på  2§ förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 

Information
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta 
bidrag.

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att alla 
berörda informeras om villkoren i detta beslut.

I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska förutom 
uppgifter om säljare, kund, belopp och datum även framgå vad fakturan 
avser, varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och art, 
säljarens registreringsnummer för moms mm. Ytterligare information 
finns på www.skatteverket.se.

Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.

För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 20 
§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer.

Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer överklagas.

Om ni har frågor kan ni kontakta Julia Chirokova på telefon 010-
2237357. Ni kan även skicka e-post till 
julia.chirokova@lansstyrelsen.se. Ange då ärendets diarienummer 3390-
2022.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Heidi Vassi med handläggare Julia 
Chirokova som föredragande.

Bilagor
1. Information om antikvarisk medverkan
2. Information om innehåll i rapport
3. Rekvisitionsblankett
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http://www.skatteverket.se/


Länsstyrelsen i Kronobergs län Beslut 

2022-06-17

6 (6)

434-3390-2022 

Kopia till:
Kilturparken Småland, information@kulturparkensmaland.se 
Älmhults kommun, info@almhult.se 
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Datum: 2022-06-10 

Identifierare: 282119 

Handläggare: Daniel Uppsäll, Regional utveckling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 
Region Kronoberg 
351 88  Växjö 

 E-post region@kronoberg.se 

 Fax  

 

Information, ett nytt regionalt serviceprogram i Kronoberg 
 

Sammanfattning 

Det nuvarande regionala serviceprogrammet (RSP) togs fram för perioden 2014-
2018. Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag att under 2021 ta fram riktlinjer för 
ett nytt regionalt serviceprogram 2022-2030. I regionala utvecklingsnämndens 
verksamhetsplan och handlingsplan för 2022 finns ett uppdrag att ta fram ett nytt 
regionalt serviceprogram utifrån Tillväxtverkets riktlinjer. 

Ett regionalt serviceprogram syftar till en god tillgång till kommersiell service i 
gles- och landsbygder såsom tillgång till dagligvaror och drivmedel, post- och 
pakettjänster, apoteksvaror samt betaltjänster. Arbetet kommer även beakta hur en 
definierad och fungerande servicestruktur skulle kunna bidra till en hållbar 
platsutveckling i länet som en del i att utveckla attraktiva livsmiljöer med god 
tillgänglighet.  

Arbetet har inletts med inledande nuläges- och intressentanalys och förberedelser 
för förankring och dialog med intressenter pågår. Det regionala service-
programmet ska hållbarhetssäkras och en prövning av barnets bästa ska göras. 

En processplan med tillhörande tidplan för arbetet har tagits fram och antagits av 
regionala utvecklingsnämnden 2022-06-09. Tidplanen illustreras översiktligt nedan. 
Förankringsprocessen kommer visa om tiden är tillräcklig eller behöver förlängas. 

 

Till kommuner: 
Offentlig digital brevlåda för diarieföring 
Kommunchef 
Tjänsteperson/kontaktperson 
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Datum: 2022-06-10 

Identifierare: 282119 

Handläggare: Daniel Uppsäll, Regional utveckling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 
Region Kronoberg 
351 88  Växjö 

 E-post region@kronoberg.se 

 Fax  

 

Information till kommunerna 

Det regionala serviceprogrammet sträcker sig över en lång tidsperiod och det 
viktigt att det är en bred politisk förankring som är oberoende av aktuellt politiskt 
styre 

Kommunerna är en viktig intressent för arbetet med tillgänglig kommersiell service 
i hela Kronoberg. Under arbetet med framtagandet det regionala service-
programmet vill vi ha god dialog och förankring med kommunerna.  

Våra önskemål är: 

• Att verifiera hur väl vår inledande nulägesanalys utifrån insamlad statistik 

och data stämmer med verkligheten från respektive kommuns perspektiv. 

• Att diskutera hur kommunens planer ser ut för offentlig service, 

kommersiell service och varuförsörjning i alla delar av kommunen. 

• Att diskutera behov och utmaningar samt möjligheter till utveckling och 

förbättring ni ser. 

• Att få ta del av var behoven är som störst och där insatser kan göra mest 

nytta. 

• Att ta del av era informationskanaler ut till andra intressenter så som 

näringsliv, föreningsliv och allmänhet i just er kommun. 

• Att ha med er som en remissinstans på remissutgåvan som planeras 

beslutas om i december 2022. 
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Datum: 2022-06-10 

Identifierare: 282119 

Handläggare: Daniel Uppsäll, Regional utveckling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 
Region Kronoberg 
351 88  Växjö 

 E-post region@kronoberg.se 

 Fax  

 

Denna första information skickas till kommunernas offentliga brevlåda för 
diarieföring, till kommunchef och till den tjänsteperson vi tror är rätt kontakt för 
denna typ av frågor. Dessa frågor är viktiga och relevanta för den kommunala 
politiken också. 

• Vi ber er att bekräfta kontaktuppgifter till en kontaktperson på 

kommunen som ni tycker är rätt ingång för oss i våra kontakter  

 

• Vi ber er bekräfta er kommunala beslutsgång under december 2022 till 

mars 2023 för att vi på bästa sätt ska kunna planera och förbereda utskick 

av remiss när remissutgåvan är beslutad i december i regionala 

utvecklingsnämnden. 

 

Vi ser fram emot er bekräftelse under juni månad.  

Bekräftelse på kontaktperson och beslutsgång för remiss enligt ovan skickas till 
region@kronoberg.se samt med kopia till daniel.uppsall@kronoberg.se. Ange 
diarienummer 22RGK791. 

Med vänlig hälsning 

 

Andreas Liljenrud, T.f. Regional Utvecklingsdirektör 

Daniel Uppsäll, Regional Utvecklingssamordnare 
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