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Sammanträdesprotokoll

2020-03-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 40 Uppföljning av antal som väntar på särskilt 
boende, 2020
Ärendenummer SOC 2020/21

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Antal som väntar på särskilt boende per den 15 mars uppgår till 16 personer.
Av dessa är 1 person på korttidsplats.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-23

_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 38 Ansökan om planbesked för Falken 1 och 
Gladan 8
Ärendenummer KS 2019/149

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för Falken 1 och Gladan 8, Älmhult, Älmhults kommun. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Falken 1 och Gladan 8, Älmhult, Älmhults 
kommun. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till detaljplan för Falken 1 och Gladan 8, Älmhult, Älmhults kommun 
enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.

4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag detaljplan för Falken 1 och Gladan 8, Älmhult, Älmhults 
kommun, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.

5. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av 
den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § plan- och 
bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra för att ytterligare ett flerbostadshus kan uppföras på tomten Falken 1. 
De vill även uppföra ett tvåvåningshus på Gladan 8. I dagsläget begränsas 
Falken 1 av prickmark. Kvarteret är bebyggt med ett antal flerbostadshus i två 
till fyra våningar. Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder. Gladan 
8 innehåller idag ett flerbostadshus i två våningar trots att planen endast tillåter 
en våning med inredd vind. Det är därmed lämpligt att förtäta Gladan 8 med ett 
likande tvåvåningshus. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Ansökan om planbesked, daterad 2019-12-09

 Plan-PM, daterad 2020-03-10

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-28
_____

Beslutet skickas till
Sökande
Kommunledningsförvaltningen (planeringsavdelningen)
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 15 Ansökan om planbesked för Falken 1
Ärendenummer KS 2019/149

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för Falken 1, Älmhult, Älmhults kommun. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Falken 1, Älmhult, Älmhults kommun. 
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 

förslag till detaljplan för Falken 1, Älmhult, Älmhults kommun enligt 5 kap 
11 § plan- och bygglagen.

4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag till detaljplan för Falken 1, Älmhult, Älmhults kommun, 
enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.

5. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av 
den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § plan- och 
bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra för att ytterligare ett flerbostadshus kan uppföras på tomten Falken 1. 
I dagsläget begränsas tomten av prickmark. Kvarteret är bebyggt med ett antal 
flerbostadshus i två till fyra våningar. Det är lämpligt att förtäta kvarteret med 
fler bostäder. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20

 Plan-PM daterad 2020-01-20 
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-02-28 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Linda Björling 
linda.bjorling@almhult.se

Kommunstyrelsen

Planbesked och uppdrag för detaljplan för Falken 1 
och Gladan 8, Älmhult, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2019/149

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra för att ytterligare ett flerbostadshus kan uppföras på tomten Falken 1. 
De vill även uppföra ett tvåvåningshus på Gladan 8. I dagsläget begränsas 
Falken 1 av prickmark. Kvarteret är bebyggt med ett antal flerbostadshus i två 
till fyra våningar. Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder. Gladan 
8 innehåller idag ett flerbostadshus i två våningar trots att planen endast tillåter 
en våning med inredd vind. Det är därmed lämpligt att förtäta Gladan 8 med ett 
likande tvåvåningshus. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Ansökan om planbesked, daterad 2019-12-09

 Plan-PM, daterad 2020-03-10

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-28

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för Falken 1 och Gladan 8, Älmhult, Älmhults kommun. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Falken 1 och Gladan 8, Älmhult, Älmhults 
kommun. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till detaljplan för Falken 1 och Gladan 8, Älmhult, Älmhults kommun 
enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag detaljplan för Falken 1 och Gladan 8, Älmhult, Älmhults 
kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.

5. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av 
den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- och 
bygglagen.
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Tjänsteskrivelse

2020-02-28 2(2)

Linda Björling Susann Pettersson
Planarkitekt Kommunchef

Beslutet skickas till
Sökande
Kommunledningsförvaltningen (planeringsavdelningen)
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 2020-03-10 1(7) 

 

Post Box 500, 343 23 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  Fax 0476-552 00  E-post info@almhult.se  
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073 

Kommunledningsförvaltningen 
Linda Björling 
Planarkitekt  

 
 

 

 

 

Underlag för planbesked om upprättande av 
detaljplan för Falken 1 och Gladan 8 
i Älmhult, Älmhults kommun 
 

Plan-PM 
 
 
Vad är syftet med detaljplanen? 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Falken 1 & fastigheten Gladan 8 
med fler bostäder.  
 
Var ligger planområdet? 
Kvarteret Falken 1 ligger i ett centralt läge strax öster om Stortorget. Kvarteret 
omsluts av gatorna Östra Esplanaden till norr, Östergatan till öster och Södra 
Krongatan väster om kvarteret. Fastigheten Gladan 8 ligger i sydöstra hörnet av 
Kvarteret Gladan och omslutas av Södra Krongatan.  
 

 
Orienteringskarta med kvarteret Falken 1 & Gladan 8 markerat i rött.  
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 2020-03-10 2(7) 

 

 

 
Orienteringskarta med kvarteret Falken 1 & Gladan 8 markerat i rött.  
 
Bakgrund 
Fastighetsägaren Bostads AB Sydkusten har ansökt om att upprätta en detaljplan 
som möjliggör att ytterligare ett flerbostadshus kan uppföras på Falken 1. 
Fastighetsägaren inkom sedan med en muntlig förfrågan om att få komplettera 
ansökan om att upprätta en detaljplan som möjliggör att ytterligare ett 
flerbostadshus kan uppföras på Gladan 8.  
 
I dagsläget begränsas Falken 1 av prickmark. Kvarteret är bebyggt med ett antal 
flerbostadshus i två till fyra våningar samt ett underjordiskt garage. Kvarteret har 
en yta på 10 797m2.  
 
Gladan 8 är i dagsläget bebyggt med ett flerbostadshus i två våningar. 
Detaljplanen medger endast 1 våning med inredd vind. Tomten har en yta på 
1230m2.   
 

 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I gällande översiktsplan är området utpekat som oförändrat inkl. mindre 
förtätningar. En föreslagen detaljplan skulle därmed följa översiktsplanen.  
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 2020-03-10 3(7) 

 

 

 
Gällande detaljplan 

 

 
Gällande detaljplan är stadsplan 07-ÄLS-186 från 1957. För Falken anger planen 
bostäder med ”sammanbyggt byggnadssätt” (BS) med höjder från två till fyra 
våningar. Ett underjordiskt garage för parkeringsändamål medges i en del av 
kvarteret (Pu). Den övriga tomten är prickad mark som inte får bebyggas. För 
kvarteret finns även en gällande tomtindelningsplan 07-ÄLS-322 från 1962. För 
Gladan 8 anger planen bostäder med ”friliggande byggnadssätt” (BF) med en 
våning samt inredd vind. För Gladan 1-8 finns en gällande tomtindelningsplan 
0765-P84/10 från 1920.  
 
Riksintressen och andra områdesskydd 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen eller andra områdesskydd.  
 
Befintlig bebyggelse 

  
1. Kvarteret sett från Björkparken utanför kommunhuset. 2. Vy mot lamellhusen 
från innergården.  
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 2020-03-10 4(7) 

 

 

  
3. Lamellhusen i 3 och 2 våningar på Östergatan. 4. Kvarterets sydöstra hörn 
där förtätning anses lämplig mellan punkthuset i bakgrunden och lamellhuset i 
förgrunden.   

 

  
5. Gång och cykelväg samt en naturremsa gränsar mot kvarterets södra sida. 6. 
Gräsmatta där förtätning anses lämpligt.  

 

  
7. De tre punkthusen i kvarterets västra del.  8. Lamellhusen som kantar 
kvarterets norra och östra del samt vy över innergården. 
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 2020-03-10 5(7) 

 

 

  
9. Gladan 8, tvåvåningshus i gulaktig puts med grannens garage i tomtgräns i 
bakgrunden. 10. På gräsmattan mellan putshuset och garaget föreslås förtätning 
med flerbostadshus.  

 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp finns utbyggt i området. Fiber och fjärrvärme finns utbyggt.  

 
Hälsa och säkerhet 
Väg 120 är transportled för farligt gods. Planområdet ligger strax över 40 meter 
från väg 120. Enligt riskutredningen ”Fysisk planering intill transportleder för 
farligt gods i Älmhult” behövs ett skyddsavstånd på 40 meter om det ska 
planeras för bostäder i mer än fyra våningsplan. Vissa riskreducerande åtgärder 
krävs inom 100 meter från väg 120 för flerbostadshus som är över 4 våningar.  

 
Utgångspunkter 
Falken 1 
Syftet är att förtäta kvarteret med bostäder och samtidigt bevara innergården. 
Den plats som är lämplig att förtäta inom kvarteret är den södra delen av 
kvarteret. Där finns en lämplig plats att bygga ett flerbostadshus som förhöjer 
karaktären på kvarteret om det görs på ett välgenomtänkt vis. Fördelen med 
denna placering av en ny byggnad är att man får en tystare ljudmiljö på gården 
då den tillkomna byggnadsvolymen kommer att dämpa trafikbullret från väg 
120.  
 
Gladan 8 
Syftet är att förtäta tomten med ett tvåvåningshus i liknande skala som det 
befintliga huset. Den plats som är lämplig att förtäta är den norra delen av 
tomten. Den exakta volym och placering som kommer att fungera kommer att 
utredas vidare i planarbetet.  
 
Skiss Falken 1 
En mycket tidig volymskiss som visar 5 våningar med en utbredning på 
14x20meter har testats. En sådan volym skulle generera ca 1400m2 BTA med ca 
16 lägenheter. Se en uppskattad beräkning på bruttoarea (BTA) och bostadsarea 
BOA på sidan 6. Volymen, särskilt i djup och längd kommer att utredas 
betydligt djupare i planprocessen. Men en väsentlig ökning av denna volym är 
inte lämplig. I nuläget bedöms att 5 våningar (enligt skiss) är det maximala 
antalet våningar som är lämpligt för kvarteret. De tre nuvarande högre husen är 4 
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 2020-03-10 6(7) 

 

 

våningar med en förhöjd sockelvåning som innehåller källare och tvättstuga och 
lamell-husen på östra sidan av kvarteret varierar mellan 2-3 våningar. För att 
bibehålla kvarterets karaktär är skalan en viktig faktor att beakta. Att gå över 5 
våningar kommer att upplevas som en för stor byggnad i kontexten.   
 

 
Översiktlig fågelvy från väg 120 
 

 
Fågelvy från nordvästra hörnet av kvarteret  
 

14



   

 2020-03-10 7(7) 

 

 

 
Vy från innergård 
 

 
Uppskattad BTA, BOA och antal lägenheter.  

 
Viktiga frågor 
Buller 
Risk transportled farligt gods   
Stadsbild 
Parkering  
Dagvatten  
 
Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och kommunstyrelsen antar 
detaljplanen.  
 
Grov tidplan 
Uppdrag      mars 2020 
Samråd      vinter 2020 
Granskning     vår 2021 
Antagande av detaljplanen KS  höst/vinter 2021  
 
Ekonomi 
Arbetet med framtagandet av ny detaljplan bekostas av beställaren. Ett planavtal 
upprättas med den sökande.  
 
Linda Björling   Paul Robertsson 
Planarkitekt    Planeringschef 
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Tjänsteskrivelse

2020-03-27 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan 
arpine.minasyan@almhult.se

Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av Bökhult 2:1 - Norra 
Ringvägens förlängning 
Ärendenummer KS 2017/89

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 27 januari 2020 antagit detaljplan för del av 
Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning). Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa möjlighet för handel, 
verksamheter, kontor, tillfällig vistelse, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, 
besöksanläggningar och pumpstation. Syftet är också att skapa en tydligare och 
mer tilltalande entré till Älmhult västerifrån. 
Länsstyrelsen beslutade att överpröva kommunfullmäktiges antagandebeslut.
Skälet till beslut att pröva planen är att Länsstyrelsen bedömer att kommunens 
beslut att anta detaljplanen kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig 
med hänsyn till människors hälsa. Länsstyrelsen anser att det inte är säkerställt i 
planen att de gällande riktvärdena för buller uppfylls. De delar inom 
planområdet som berörs är de som har planlagts för bostadsändamål. För övriga 
delar av detaljplanen har Länsstyrelsen inga invändningar avseende 
ingripandegrunderna och därmed detaljplanens antagande. 
Länsstyrelsen har den 18 mars inkommit med förfrågan angående prövning av 
detaljplan och anser att det vore lämpligast att endast upphäva de delar av 
detaljplanen som planläggs för bostadsändamål, om kommunen medger det. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Förfrågan angående prövning enligt 11 kap 10§ PBL (Länsstyrelsen, 2020-

03-18)

 Överprövning av detaljplan daterad (Länsstyrelsen, 2020-02-18)

 Antagandebeslut (Kommunfullmäktige, 2020-01-27)

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att medge Länsstyrelsen att endast upphäva de 

delar i detaljplanen som planläggs för bostadsändamål, så att detaljplanen i 
övrigt kan vinna laga kraft.

‒ Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.
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Tjänsteskrivelse

2020-03-27 2(2)

Arpine Minasyan Susann Pettersson
Stadsarkitekt Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
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FÖRFRÅGAN 

  

 1 (2) 
Datum 
2020-03-18 
  

Ärendenummer 
404-653-2020 
  

 Älmhults kommun 
via e-post 
  

 

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats 
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 
Kontakt i detta ärende     
Marina Martinsson 010-223 77 24  

 
 

FÖRFRÅGAN ANGÅENDE PRÖVNING ENLIGT 11 KAP 10 § 
PLAN OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Länsstyrelsen beslutade den 18 februari 2020 att överpröva detaljplanen för 
Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning). Enligt 11 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (PBL) ska det senast två månader från det att Länsstyrelsen beslutat 
om överprövning, lämnas beslut om detaljplanen ska upphävas eller inte, det vill 
säga senast den 18 april i det aktuella ärendet. 

Skälet till beslutet att pröva planen är att vi bedömer att kommunens beslut att 
anta detaljplanen kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn 
till människors hälsa. Länsstyrelsen anser att det inte är säkerställt att de gällande 
riktvärdena för buller uppfylls. De delar inom planområdet som berörs är de som 
har planlagts för bostadsändamål. För övriga delar av detaljplanen har 
Länsstyrelsen inga invändningar avseende ingripandegrunderna och därmed 
detaljplanens antagande. 

Enligt 11 kap. 11 § PBL ska Länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att anta 
en detaljplan i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § 
andra stycket. I samma paragraf anges det: Om kommunen medger det, får 
beslutet upphävas i en viss del. 

Vi anser att det vore lämpligast att endast upphäva de delar i detaljplanen som 
planläggs för bostadsändamål, så att detaljplanen i övrigt kan vinna laga kraft. För 
att Länsstyrelsen ska kunna upphäva en viss del av en detaljplan gäller dock att 
kommunen medger det, se ovan. I annat fall måste Länsstyrelsen upphäva hela 
detaljplanen. 

Om kommunen väljer detta alternativ (upphävande i en viss del) behöver ett 
beslut om medgivande skickas in till Länsstyrelsen inom de närmaste veckorna. 

Vi kommer därefter att lämna ett beslut med motivering till upphävande för 
endast den mark som har föreslagits för bostadsändamål.  

Hur kommunens medgivande ska se ut är inte reglerat i PBL, men enligt 
Boverket (som hänvisar till prop. 85/86:1 s. 803) ska medgivandet lämnas av det 
kommunala organ som har fattat det beslut som har prövats av Länsstyrelsen. 
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  2 (2) 
FÖRFRÅGAN 

  

  
Datum 
2020-03-18 
  

Ärendenummer 
404-653-2020 
  

 
Om kommunfullmäktige har antagit detaljplanen räcker det att kommunstyrelsen 
lämnar ett medgivande. 

 

Gunnel Henriksson 

Länsarkitekt 

   Marina Martinsson 

   Planarkitekt 

 

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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BESLUT

 

1 (2)
Datum
2020-02-18
 

Ärendenummer
404-653-2020
 

Älmhults kommun
via e-post
 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende

Marina Martinsson 010-223 77 24

ÖVERPRÖVNING AV DETALJPLAN

LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Länsstyrelsen beslutar att överpröva Älmhults kommuns beslut den 27 januari 
2020 att anta detaljplan för Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning).

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Kommunfullmäktige i Älmhults kommun har den 27 januari 2020 antagit en 
detaljplan för Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning). Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa 
möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse, bostäder, centrum 
med mera. Detaljplanen har handlagts med utökat planförfarande. 

Knappt 500 meter väster om planområdet ligger en moräntäkt på fastigheten 
Svanaboda 3:1, som har tillstånd för sin verksamhet fram till år 2034. I täkten 
uppstår störningar främst i form av krossning, som ger bullerpåverkan i närområdet.

Länsstyrelsen har i ett granskningsyttrande, den 14 november 2019, angett att 
kommunen ska kommentera täktverksamheten och dess omgivningspåverkan i 
planhandlingarna. I yttrandet påtalades det också att det behöver tas fram en 
bullerutredning med avseende på bullret från verksamheten, samt att 
planförslaget lämpligen ska samrådas med verksamhetsutövaren.

Kommunen har efter granskningen kompletterat planhandlingarna i enlighet med 
Länsstyrelsens synpunkter. En bullerutredning (Efterklang, 2019-12-05) visar att 
riktvärdena överskrids dagtid. För att åtgärda problemet föreslår kommunen i 
antagandehandlingarna en 7,5 meter hög bullervall runt bullerkällorna, det vill 
säga utanför detaljplaneområdet. 

MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen bedömer att kommunens beslut att anta detaljplanen kan antas 
innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa. 
Länsstyrelsen beslutar därför att överpröva detaljplanen. 
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2 (2)
BESLUT

 
Datum
2020-02-18
 

Ärendenummer
404-653-2020
 

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Av 11 kap. 10 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, följer att när 
länsstyrelsen fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre 
veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Enligt 11 kap. 10 § andra stycket PBL, ska länsstyrelsen överpröva kommunens 
beslut, om beslutet kan antas innebära att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt 
sätt,

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, eller
5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

ÖVERKLAGANDE
Enligt 13 kap. 4 § PBL får detta beslut inte överklagas.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av länsarkitekt Gunnel Henriksson med planarkitekt Marina 
Martinsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsjurist 
Anders Pyrell medverkat.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-27 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 6 Detaljplan för del av Bökhult 2:1 – Norra 
Ringvägens förlängning – antagande
Ärendenummer KS 2017/89

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Norra 

Ringvägens förlängning) enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att 
skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell, 
konferenslokaler, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar 
och pumpstation. Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré 
till Älmhult västerifrån. För att möjliggöra framtida expansion av västra Älmhult 
planeras en gata genom planområdet.   
Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen, som anger 
markanvändningen inom planområdet som en ny stadsdel med blandad 
bebyggelse.
Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, i korsningen 
Hallandsvägen och förlängning av Norra Ringvägen.
Planförslaget handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen. Planförslaget är i antagandeskedet. Kommunfullmäktige antar 
detaljplanen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14, § 8

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-20

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 180

 Granskningsutlåtande daterat 2020-01-12

22



Sammanträdesprotokoll

2020-01-27 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Plankarta daterad 2019-12-11

 Planbeskrivning daterad 2019-12-11

 Samrådsredogörelse daterad 2019-10-11
_____

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen (planeringsavdelningen)
Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-04 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 34 Södra Smålands Avfall & Miljö AB - 
avfallsplan, samråd
Ärendenummer KS 2018/59

Kommunstyrelsens beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s förslag 

på avfallsplan skickas på samråd. Samrådsperioden löper från 2020-02-05 till 
2020-03-13. Synpunkter på samrådshandlingen ska ha inkommit senast 2020-
03-13. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en avfallsplan. 
Denna utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om 
avfallshantering renhållningsordningen för kommunen. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-05-07, § 102, beslut om att uppdra åt Södra 
Smålands Avfall och Miljö AB (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för 
de kommuner som är delägare i bolaget. Kommunen ska även delta i att ta fram 
planen. Framtagande av förslag till avfallsplan enligt ovanstående har letts av 
SSAM och utförts av en arbetsgrupp med deltagare från samtliga ingående 
kommuner. SSAM:s ledningsgrupp har varit styrgrupp för arbetet. 

Samrådsunderlaget består av förslag på avfallsplan samt bilagor 1–10. 
Samrådsperioden löper från 2020-02-05 till 2020-03-13. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 9

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10

 Avfallsplan samrådsversion daterad 2020-01-15
 Bilaga 1 ”Förslag mål avfallsplan samrådsversion”
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-04 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Bilaga 2 ”Nulägesanalys samrådsversion”

 Bilaga 3 ”Anläggningar samrådsversion”

 Bilaga 4 ”Nedlagda deponier samrådsversion”

 Bilaga 5 ”Uppföljning äldre avfallsplaner samrådsversion”

 Bilaga 6 ”MKB SSAM samrådsversion”

 Bilaga 7 ”Avfallsplan projektdirektiv”

 Bilaga 8 ”Sändlista samrådsversion”

 Bilaga 9 ”Följebrev samrådsversion”
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Räddningstjänsten
ElmNet AB
Kultur- och fritidsnämnden
Södra Smålands Avfall och Miljö AB
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SAMRÅDSFÖRSLAG 

PÅ VÄG MOT ETT 

SMÅLAND UTAN AVFALL

PLAN FÖR FÖREBYGGANDE OCH HANTERING AV 
AVFALL 2020–2025

Beslutad 2020-xx-xx
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På väg mot ett Småland utan avfall:
Samrådsförslag gemensam avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner
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Omslagsfoto: 
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Sammanfattning
Avfallshanteringen ska bidra till ett hållbart samhälle som inte äventyrar framtida generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov. Samhället behöver ställas om till att mer material återanvänds 
och att de produkter som produceras har längre hållbarhet. För att uppnå en hållbar 
avfallshantering och konsumtion krävs nytänkande, tekniska lösningar och omställningar i livsstil. 
Miljöbalken ställer krav på att varje kommun ska ha en plan för förebyggande och hantering av 
avfall. I planen för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner hanteras både 
avfallsfrågor som Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) ansvarar för och de frågor som 
kommunorganisationerna ansvarar för. 

Kommunerna har olika övergripande strategier för att nå de globala hållbarhetsmålen, nationella 
och regionala miljömål och andra nationella och regionala strategier. Denna avfallsplan syftar till 
att bidra till uppfyllnad av dessa.

Mål för avfallshanteringen till 2025:

1. Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna och i 
samhället i övrigt. 

2. Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 % per person 
till 2025.

3. Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in separat för 
biologisk behandling senast 2025.

4. Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska.
5. Nedskräpningen i kommunerna ska minska.

Ansvar för att åtgärderna genomförs under planperioden vilar på respektive kommun eller på 
SSAM beroende på vem som ansvarar för respektive åtgärd. 

Uppföljningen av tidigare avfallsplaner i kommunerna visar att ingen kommun lyckats riktigt 
tillfredsställande med att nå uppsatta mål eller genomföra de aktiviteter som beslutades. Planerna 
har haft förhållandevis lågt mandat, det har ofta saknats systematisk uppföljning och det har rått 
ett oklart ägandeskap kring dokumenten. Genom ett tydligare ägarskap kring mål och aktiviteter 
samt tydlig samordning i uppföljningsarbetet, är förhoppningen att den här planen ska ha goda 
förutsättningar att realiseras. SSAM ansvarar för att avfallsplanen följs upp årligen och att 
resultaten sprids till respektive kommun.

Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats av SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp 
bestående av representanter från kommunerna. Arbetet har styrts av ett projektdirektiv för 
framtagande av avfallsplanen, beslutat i samtliga kommuner. Tematiska möten har hanterat 
specifika frågor som exempelvis matsvinn och nedskräpning. Målen har förankrats kontinuerligt i 
respektive kommunorganisation. En stor del av insamlingen av data för nulägesanalys m.m. 
gjordes i samband med förarbetet för att bilda SSAM.
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1 Förord
Kompletteras efter samråd och utställning. 
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2 Inledning
2.1 Bakgrund och syfte
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken, ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en 
avfallsplan och de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Avfallsplanen ska 
enligt miljöbalken innefatta allt avfall som uppstår i kommunen. Enligt 80 § Avfallsförordningen 
(2011:927) ska avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid behov. Naturvårdsverkets 
föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) 
anger vad avfallsplanen ska innehålla.

Syftet med denna avfallsplan, är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för Södra Smålands 
Avfall och Miljö (SSAM) och ägarkommunerna som långsiktigt styr avfallshanteringen i riktning 
mot ett hållbart samhälle samt ökar resurshushållningen och återvinningen i kommunerna.

Avfallshanteringen i Sverige styrs idag av reglerande och rådgivande dokument på Internationell-, 
EU, nationell-, regional- och kommunal nivå. 

Avfallshanteringen ska bidra till ett hållbart samhälle som inte äventyrar framtida generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov. Samhället behöver ställas om till att mer material återanvänds 
och att de produkter som produceras har längre hållbarhet. För att uppnå en hållbar 
avfallshantering och konsumtion krävs nytänkande, tekniska lösningar och omställningar i livsstil.

För att underlätta denna omställning har Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults 
kommuner valt att organisera avfallshanteringen i ett gemensamt bolag, Södra Smålands Avfall 
och Miljö AB. 

Kommunerna har fortsatt ansvar för många avfallsfrågor, exempelvis nedskräpning, fysisk 
planering, tillsyn, upphandling, förebyggande av avfall i den egna verksamheten. 

Kommunerna behöver också arbeta med sitt eget upphov till avfall i alla delar av sin verksamhet. 
Till exempel:  

 källsortera i alla sina fastigheter och verksamheter 

 minska matsvinn i skolor

 öka mängden möbler som återbrukas internt

 minska mängden farligt avfall

 minska mängden engångsmaterial 

 större hänsyn till avfallsfrågor vid upphandling och inköp
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På sikt kan ovanstående innebära att kommunen sparar pengar genom minskade kostnader för 
bland annat avfallshantering och inköp.

2.2 Avgränsning 
Fokus i avfallsplanen ligger på avfall som ingår i det kommunala ansvaret, det vill säga beskrivning 
av hantering, statistik över avfallsmängder, mål och åtgärder. Uppgifter avseende övriga avfallsslag 
och anläggningar redovisas översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Kommunen och SSAM har 
möjlighet att genom dialog med olika aktörer i viss mån påverka hanteringen av avfallsslag som 
inte ingår i det kommunala ansvaret - såsom industriavfall och producentansvarsmaterial – vilket 
kan bidra till uppfyllelse av avfallsplanens mål och övriga samhälleliga miljömål. 

2.3 Uppföljning av äldre avfallsplaner
I bilaga 5 redovisas uppföljningen av tidigare avfallsplaner. Uppföljningen visar att ingen kommun 
lyckats riktigt tillfredsställande med att nå uppsatta mål eller genomföra de aktiviteter som 
beslutades. Planerna har haft förhållandevis lågt mandat, det har ofta saknats systematisk 
uppföljning och det har rått ett oklart ägandeskap kring dokumenten. Genomförandet på 
föreliggande avfallsplan behöver därför angripas på ett nytt sätt jämfört med tidigare. Det faktum 
att det är fem kommuner som står bakom bör vara en styrka för samordning. 

2.4 Avfallstrappan 
EU har beslutat om en avfallshierarki, (se figur 1), som styr hur avfall ska hanteras i Sverige och 
resten av EU. Avfallstrappan är utformad för att avfallshanteringen ska sträva så högt upp i 
trappan som möjligt. Figur 2 visar hur fördelningen ser ut mellan olika behandlingsformer i 
kommunerna. För att möjliggöra en omställning till mer avfallsminimering och återanvändning 
krävs att samhället ändrar synsätt och mer betraktar avfall som resurser. Nya 
finansieringsmodeller behöver också appliceras för att skifta fokus från de lägre och mellersta 
delarna av avfallshierarkin mot de övre stegen.
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Figur 1. Avfallshierarkin (avfallstrappan), beslutad i EU-direktiv och en del av miljöbalken, är den princip 
för i vilken ordning avfall ska behandlas i Sverige.

Minimera eller förebyggande av avfall
Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Det bästa alternativet och därför det översta 
steget i avfallstrappan är att förebygga och minimera avfallsmängderna. Detta kan göras genom att 
exempelvis laga sådant som är trasigt, minska användningen av engångsmaterial och att inte köpa 
saker i onödan. 

Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla 
medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. Naturvårdsverket har tagit fram en 
nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program som gäller för åren 2018 - 2023. 

Återanvända
När avfallet väl finns är det bästa att återanvända avfallet så långt som möjligt genom exempelvis 
att skänka eller sälja saker på begagnatmarknaden.  En stor utmaning med att nå steget 
återanvändning, är problematiken med att det är förhållandevis enkelt att samla in material men 
svårare att få avsättning för det. Aktörer som säljer återanvänt material har svårt att sätta priser på 
varorna som täcker kostnader för lokaler och personal. Grundproblematiken är att nya produkter 
prissätts så pass lågt att det är svårt att hitta en marknad för försäljning av återanvänt material. 

Avfallstaxan får i dagsläget inte användas till åtgärder för förebyggande av avfall, men däremot till 
förberedelse för återbruk. Det är med andra ord tillåtet att taxefinansiera insamling och t.o.m. 
reparationer eller re-design vilket medför att materialet kan användas igen. Förebyggande av 
avfall, däremot, handlar inte om avfall (eftersom avfallet aldrig uppstått) utan måste finansieras på 
annat sätt. 
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Återvinna
Återvinning av material innebär till exempel återvinning av förpackningar till nya produkter. I 
framtiden kommer fler material behöva sorteras ut för återvinning för att ta tillvara på resurserna 
på ett bättre sätt.

Energiåtervinning
Vid energiåtervinning förbränns avfallet då energin tas till vara för tillverkning av fjärrvärme och 
elektricitet.  Idag är avfallshanteringen till stora delar organiserad för att samla in avfall för 
förbränning och materialåtervinning. 

Deponering
Avfall där det saknas teknik och/eller ekonomi för någon annan behandlingsform deponeras. Det 
är reglerat i lagstiftningen vilka avfallsslag som får deponeras.  

Nedskräpning
Ett steg lägre än deponi i avfallshierarkin är nedskräpning, det vill säga att göra sig av med sitt 
avfall okontrollerat på mark eller i vattendrag. Det är sedan länge förbjudet att skräpa ned i 
Sverige. Förbudet riktar sig till alla och gäller på alla platser dit allmänheten har tillträde till eller 
har insyn till. 
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Figur 2. Behandlingsformer för avfall som samlas in i SSAM:s regi 2018 per kommun, baserat på statistik i 
Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web. Förpackningsavfall som samlas in på återvinningscentraler 
ingår i statistiken. 

Behandlingsform Materialslag

Deponering Tyngre massor, keramik, isolering mm

Energiutvinning Restavfall, träavfall, komposteringsmaterial exklusive stammar, grenar

Återvinning (biologisk) Matavfall, slamhantering, komposteringsmaterial stammar, grenar

Återvinning (material) Exempelvis metall, plast, gips

Återanvändning Textil och material lämpligt för återbruk, exempelvis möbler, leksaker, köksgeråd
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2.5 Avfallsplanens koppling till globala, nationella och regionala mål
Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling 2015 och består av 17 mål som alla världens länder 
ska sträva efter för att uppnå en hållbar värld. Avfallsplanens mål är en del av att nå mål 11 om 
”Hållbara städer och samhällen” och mål 12 ”Produktion och konsumtion”, men påverkar också 
indirekt flera andra mål. 

EU-regleringen om avfall finns i avfallsdirektivet från 2008 (2008/98/EG). Direktivet anger en 
avfallshierarki (avfallstrappan, se föregående avsnitt) om vilken prioriteringsordning som ska gälla 
för avfall i medlemsländernas lagstiftning. 

I Sverige regleras avfallshanteringen av miljöbalken (MB 1998:808) och ett antal förordningar där 
avfallsförordningen och flera förordningar om producentansvar är mest centrala. Utöver den 
reglerande lagstiftningen finns ett antal mål och program som ska vara vägledande och styrande i 
olika aktörers utvecklingsarbete. De nationella miljömålen strävar efter att lämna över ett samhälle 
till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Avfallshanteringen är en del av målet 
god bebyggd miljö, men åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna att nå 
miljömålen för begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö och 
ingen övergödning. För att konkretisera arbetet har också en nationell avfallsplan tagits fram och 
ett program för att förebygga avfall. Vidare har naturvårdsverket gett ut ett antal handledningar för 
att stötta kommuner och andra aktörer i arbetet. 

Regionalt finns det miljömål med tillhörande åtgärdsprogram som ska bidra till att de nationella 
miljömålen nås som samordnas av länsstyrelsen. Det finns också en regional utvecklingsstrategi; 
Gröna Kronoberg. De regionala styrdokumenten pekar på olika sätt på vikten av att arbeta mot 
mer cirkulära affärsmodeller och att återvinna avfall för att ta tillvara på så mycket resurser som 
möjligt. Även krav i upphandlingar lyfts för att påverka mot mer cirkulära och kemikaliesmarta 
produkter i offentlig verksamhet. Avfallsplanen kommer att bidra till att uppnå nationella och 
regionala miljömål och handlingsplaner.

2.6 Avfallsplanens koppling till lokala mål
Kommunerna har olika övergripande strategier för att nå de globala hållbarhetsmålen, nationella 
och regionala miljömål och andra nationella och regionala strategier. Här redovisas översiktligt 
vilka antagna kommunala strategier som finns beslutade för respektive kommun och hur 
avfallsplanens mål förhåller sig till dessa. 

Lessebo kommun
I Lessebo kommun har kommunfullmäktige antagit ett ”Energi, miljö- och klimatstrategiskt 
program” under våren 2017. Programmet är ett lokalt styrdokument innehållande tre strategier, 
åtta delmål samt 27 åtgärder som ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle. En av de tre 
strategierna fokuserar på att minska klimatbelastningen från kommunens mat- och 
avfallshantering. Programmet strävar efter att uppnå Lessebo kommuns vision om att 
”Tillsammans skapa en grön kommun som vi är stolta över och där vi bryr oss om varandras 
framtid”   
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Markaryds kommun
I Markaryds kommun har kommunfullmäktige antagit ”Plan för arbete med hållbarhetsfrågor” 
som är ett lokalt styrdokument för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I 
styrdokumentet framgår kommunens lokala miljömål, miljömålslöftet och folkhälsomålen.

Några av målen som är direkt kopplade till avfallsplanen är att kommunen arbetar för att minska 
mängden avfall och öka källsorteringen inom kommunen. Åtgärder ska genomföras för att 
underlätta för kommuninvånarna att källsortera vid sina bostäder. Informationskampanjer 
genomförs kontinuerligt för att öka allmänhetens medvetandegrad och göra det naturligt att ta 
hand om sitt avfall på bästa sätt. 

Tingsryds kommun
Kommunfullmäktige har gett uppdrag att implementera Agenda 2030 i de övergripande 
kommunfullmäktigemålen för Tingsryds kommun. Mål och åtgärder i avfallsplanen arbetar aktivt 
med utmaningen Agenda 2030 Mål 11 Hållbara städer och samhällen och delmål Minska städers 
miljöpåverkan

Till 2030 ska städernas negativa miljöpåverkan per person minska, bland annat genom att ägna 
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall. Vidare 
finns tydliga kopplingar till Agenda 2030 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Växjö kommun
I Växjö kommun har kommunfullmäktige hösten 2019 antagit ett hållbarhetsprogram som är ett 
lokalt styrdokument för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 5 målbilder och 9 
utmaningar har pekats ut för Växjö som är särskilt viktiga att arbeta med. Produktion och 
konsumtion är en av dessa utmaningar. Mål och åtgärder i avfallsplanen arbetar aktivt med 
utmaningen produktion och konsumtion och mot målet Klimat och miljösmart. Även andra mål 
och utmaningar påverkas positivt av planens mål och åtgärder. Till exempel gynnas målet grönt 
och hälsosamt och utmaningarna biologisk mångfald och ekosystem, transporter och resande, 
samhällsbyggande och grönt och hälsosamt. 

Älmhults kommun
I Älmhults kommun har kommunfullmäktige våren 2018 antagit Miljöplan 2030. Planen 
innehåller fem fokusområden som var och ett innehåller mål och riktlinjer för att bli en hållbar 
kommun. Det fokusområdet som bäst kopplas till avfallsplanen är ”En cirkulär kommun”. Även 
andra fokusområden såsom ”Hållbara livsmiljöer”, ”Minskad klimatpåverkan” och ”Insikt och 
handlingskraft” har kopplingar till avfallsplanen.

2.7 Framtagande av avfallsplanen
Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats av SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp 
bestående av representanter från kommunerna. Arbetet har styrts av ett projektdirektiv för 
framtagande av avfallsplanen, beslutad i samtliga kommuners kommunstyrelse. Tematiska möten 
har hanterat specifika frågor som exempelvis matsvinn och nedskräpning. 

Förslag på mål och aktiviteter har förankrats kontinuerligt i respektive kommunorganisation. En 
stor del av insamlingen av data för nulägesanalys m.m. gjordes i samband med förarbetet för att 
bilda SSAM. Information till SSAM:s styrelse om förslag på mål och delmål gavs på styrelsemöte 
2019-09-10. Tekniska chefer i alla kommuner har under november månad 2019 beretts möjlighet 

39



På väg mot ett Småland utan avfall:
Samrådsförslag gemensam avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

                                                                                                              

15

att inkomma med synpunkter på förslag på mål och aktiviteter. Avgränsningssamråd med 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har genomförts under december månad 2019. 

Styrgruppen för framtagande av förslag på ny avfallsplan har bestått av SSAM:s ledningsgrupp. 

Arbetsgruppen har bestått av:

 Anders Lundgren, SSAM

 Åsa Garp, Lessebo kommun

 Matz Persson, Markaryds kommun

 Magdalena Klint, Tingsryds kommun

 Yngve Rehnström, Tingsryds kommun

 Pernilla Bodin, Växjö kommun

 Karin Eskilsson, Växjö kommun

 Cecilia Axelsson, Älmhults kommun

Eleonor Zeidlitz från Miljö- och avfallsbyrån har svarat för konsultstöd under processen.

Efter samråd kompletteras med en redogörelse för inkomna synpunkter. 
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3 Mål och åtgärder
3.1 Behov och utvecklingsområden
I arbetet med framtagandet av en gemensam avfallsplan, har ett antal behov och 
utvecklingsområden identifierats utifrån bland annat svensk lagstiftning, avfallshierarkin, 
nationella mål, lokala och regionala mål och strategier, samt erfarenheter från nuvarande 
avfallshantering i kommunerna. Följande utvecklingsområden har identifierats, där behovet av 
mål och åtgärder bedömts vara särskilt stort:

 Arbetet med att förebygga avfall är fortfarande i sin linda i kommunerna. Fram tills nu har 
det mesta av avfallshanteringen fokuserat på att renhållningsfunktionen tar emot avfall på 
ett så rationellt sätt som möjligt. Nu krävs att fokus skiftar till att undvika att så mycket 
avfall uppstår. Förebyggande av avfall är en fråga för i stort sett alla delar av kommunen. 
Det krävs därför en tydlig organisation kring var ansvaret för detta ligger samt ett 
strategiskt och metodiskt arbete för att nå resultat i det högsta steget i avfallstrappan. 
Önskvärt är också att involvera andra aktörer, som det lokala näringslivet. Produktion och 
distribution är områden där stora vinster kan göras vad gäller cirkulära system – ofta är det 
de små initiativen som leder vägen, och gärna i samarbete mellan företag och kommun.

 Avfallsmängderna i kommunerna behöver minska. För att lyckas med detta krävs ett 
målinriktat och strategiskt tillvägagångssätt och i linje med avfallshierarkin. Idag behandlas 
en övervägande del av avfallsmängderna med förbränning (se figur 2), mycket mer av 
avfallet behöver sorteras ut för återvinning och återbruk. 

 Insamlingen av matavfall behöver öka. Matavfall utgör en outnyttjad resurs som behöver 
tillvaratas. Fortfarande hamnar mycket matavfall i restavfallet. För att kunna utnyttja 
matavfallets potential krävs ett tydligt mål och metodiska uppföljningsrutiner. 

3.2 Bakgrund till mål och åtgärder
I det följande presenteras mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall som 
kommunerna ansvarar för, innefattande både avfall inom kommunalt renhållningsansvar och 
avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa mål och åtgärder avser även annat avfall i den 
utsträckning där kommunen kan påverka detta genom tillämpliga kommunala styrmedel såsom 
tillsyn och fysisk planering.

Mål och åtgärder i denna avfallsplan utgår från:

 Lokala mål och strategier i respektive kommun.

 SSAM:s vision och underlag för bolagsbildning.

 Identifierade behov och utvecklingsområden i respektive kommun.

 Den nationella avfallsplanen, miljökvalitetsmålen, etappmålen samt programmet för 
förebyggande av avfall.
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 Avfallshierarkin.

 Omvärldsbevakning.

3.3 Målstruktur
Mål och åtgärder i denna avfallsplan presenteras i fem övergripande mål; vissa av de övergripande 
målen har delmål och till respektive mål finns en handlingsplan med aktiviteter. Målen och 
åtgärderna är gemensamma för samtliga kommuner. Det kan dock variera i hur respektive 
kommun väljer att genomföra aktiviteterna. 

Målstrukturen kan beskrivas enligt följande:

 Övergripande mål. Anger inriktningen på längre sikt och är vägledande för alla som ger 
upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare och företag. Till varje 
övergripande mål finns en eller flera indikatorer som visar på trender och ger en indikation 
på hur arbetet mot de övergripande målen fortskrider. Vissa av de övergripande målen är 
mätbara. 

 Delmål. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. Delmålen är på något sätt mätbara 
och tidsatta. Delmålen anses uppnådda när en viss målnivå nåtts, eller föreslagna åtgärder 
med koppling till delmålet är genomförda. 

 Åtgärder. Anger hur målen ska uppnås. Åtgärderna arbetas in och konkretiseras i ansvarig 
förvaltnings eller bolags plan och budget genom detaljerade aktiviteter. 

Mål och aktiviteter i avfallsplanen ska arbetas in i budgetar och verksamhetsplaner hos ansvariga 
organisationer. 

3.4 Mål
Se bilaga 1 ”Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner”

3.5 Uppföljning
Ansvaret för uppföljningen vilar på SSAM och ska bidra till att avfallsplanen blir ett levande 
dokument. Se vidare i bilaga 1 ” Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults 
kommuner”
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4 Styrmedel
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att användas för att uppnå målen och 
genomföra åtgärderna i avfallsplanen.

4.1 Avfallsföreskrifter
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen innefattar lokala avfallsföreskrifter om hantering av avfall som gäller för 
kommunen samt denna avfallsplan.

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Dessa 
bestämmelser är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall och en rättslig grund i det 
dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare 
se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. 

Avfallsföreskrifterna utgör komplement till gällande lagstiftning på området.  

Avfallsföreskrifterna har harmonierats mellan ägarkommunerna. 

Föreskrifter finns antagna för:

 Lessebo: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 108

 Växjö: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-20 § 292

 Tingsryd: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-12 § 26

 Älmhult: Antas i Kommunfullmäktige 2020-12-27 

 Markaryd: Antagna i Kommunfullmäktige 2019-11-25 §129

4.2 Ekonomi och avfallstaxa
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas ut regleras i 
lagstiftningen (miljöbalken och kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till 
miljöstyrning och likställighetsprincipen. I lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och 
verksamheter som får finansieras via avfallstaxan.

För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en ökad 
återvinning av avfall har kommunerna enligt miljöbalken möjlighet att differentiera 
renhållningsavgiften. Därför är det generellt dyrare att ha ett abonnemang där man inte sorterar 
avfallet själv. 

Avfallstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift för hämtning och behandling av 
hushållsavfallet. Grundavgiften finansierar i huvudsak administrations-, miljö- och 
planeringskostnader innefattande kostnader för bl.a. återvinningscentral, farligt avfall, 
information, kundtjänst och planering. Grundavgiftens storlek beror på typ av 
boende/verksamhet.

Nivån på den rörliga avgiften beror på valet av avfallshanteringslösning, exempelvis 
hämtningsintervall och storlek på behållare. Den rörliga avgiften finansierar kostnader för 
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insamling och behandling av avfall, exempelvis kostnader för behållare, fordon, bränsle, löner samt 
kostnader för förbränning, biologisk behandling, omlastnings- och transportkostnader till 
behandlingsanläggningar. 

I de nya förordningar som regeringen beslutade om 2018 gällande producentansvar för 
förpackningar och för returpapper, slås fast att producenterna ska bekosta insamlingen av 
förpackningar och tidningar. Detta kommer att påverka uppbyggnad av och nivå på 
renhållningstaxan framöver.

Privata företag kan också lämna avfall på SSAM:s återvinningscentraler. Eftersom företagarnas 
avfallshantering inte ska finansieras via avfallstaxan måste företagare inneha giltigt företagskort, 
baserat på hur mycket avfall som förtagaren har behov att lämna årligen. Alternativt kan avfallet 
vägas in och debiteras per ton. I dagsläget finns inget fullgott system för att kontrollera att 
företagare innehar företagskort enligt korrekt viktklass. I framtiden krävs en teknisk lösning för att 
säkerställa att företagarna debiteras utifrån hur mycket avfall som faktiskt lämnas. 

Reglerna för tilldelning av utsläppsrätter har nyligen ändrats genom beslut på EU-nivå för att 
stärka utsläppshandeln. Detta påverkar bland annat förbränningsanläggningarna som tar emot 
brännbart avfall genom ökade kostnader på förbränning, vilket är ett incitament, vid sidan av 
miljöskälen, att göra mer för att minska avfallsmängderna.

4.3 Information och kommunikation
Information och kommunikation är viktigt i arbetet med att nå målen i avfallsplanen. 
Kommunerna har också ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas 
av kommunalt renhållningsansvar och producentansvar. 

Genom bolagsbildningen av SSAM ges större möjlighet till samordning, som till exempel 
framtagande av gemensamt informationsmaterial och kommunikationsinsatser.

Kommunikation för att uppnå målen i avfallsplanen bör gå i linje och samverka med 
kommunikation för hållbar utveckling i de olika kommunerna. Olika utmaningar som 
klimatförändringar, plast i haven, miljöpåverkan och mänskliga rättigheter vid produktion är tätt 
kopplade till avfallsmängder och avfallshantering och kan med fördel kommuniceras tillsammans.

SSAM:s kommunikation ska uppmuntra, stödja, utbilda och inspirera kunderna. Genom riktade 
insatser uppnås attityd- och beteendeförändringar som förändrar synen på avfall. Målet med 
kommunikationen är att kunderna ska känna ett ansvar för sitt avfall. 

Ett annat viktigt arbete inom kommunikation är att stärka SSAM:s varumärke och positionera 
SSAM inom branschen samt öka attraktionskraften som arbetsgivare.  

Genom bolagsbildningen har samordningsvinster skapats för framtagande av informationsmaterial 
och kommunikation. 

4.4 Upphandling
Vid upphandling av varor och tjänster har kommunen möjlighet att ställa miljökrav av olika slag. 
Kommunen som en  stor beställare är en betydelsefull aktör som genom att ställa miljökrav i 
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upphandlingar både kan påverka miljöbelastning och resurshushållning inom den egna 
verksamheten och inspirera andra organisationer att ställa liknande krav. Upphandling kan 
exempelvis användas som styrmedel för att förebygga avfall i olika kommunala verksamheter i 
enlighet med avfallsplanens mål. För att minska avfallsmängderna kan upphandling av funktioner 
(exempelvis belysning istället för att köpa in lampor) ställas istället för att handla upp specifika 
produkter som genererar avfall.

Upphandling är även ett viktigt styrmedel för en kommuns avfallsverksamhet för att bidra till en 
hållbar avfallshantering i enlighet med avfallsplanens mål. De krav som ställs kan exempelvis 
användas för att styra vilka källsorteringslösningar som erbjuds, hur och var avfall behandlas och 
återvinns samt vilka bränslen som används vid insamling av avfall.

Delar av SSAM:s verksamhet är upphandlad, till exempel delar av insamlingen av hushållsavfall, 
där krav ställs på förnyelsebara bränslen. 

Samverkan i större upphandlingar sker i länets kommuner möjliggör bättre prisbild och möjlighet 
att utveckla upphandlingsinstrumentet för att styra mot lägre avfallsmängder. 

4.5 Fysisk planering
Vid planering och byggnation av samhället är avfallshanteringen en del av den grundläggande 
infrastrukturen. Det är viktigt att planera för effektiv och hållbar avfallshantering i den fysiska 
planeringsprocessen. Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens mål 
om exempelvis ökad källsortering och återvinning genom att säkerställa att det finns ytor och 
utrymmen för insamling, transport och behandling av det avfall som uppstår hos hushåll och 
verksamheter.

Idag förs viss dialog mellan kommunernas planavdelningar och SSAM, exempelvis där SSAM är 
remissinstans för bygglov och detaljplaner. För att säkerhetskälla att funktionella avfallslösningar 
kommer in i planeringsskedet i tidigt skede behöver samarbetet struktureras och stärkas. 
Samarbetet med de kommunala förvaltningar som hanterar bygglov och detaljplaner skulle behöva 
utvecklas för att i ett tidigt skede kunna planera för ett effektivt omhändertagande av avfall i nya 
fastigheter och stadsdelar.

Likaså är det önskvärt med en dialog mellan bygglovsavdelningarna på kommunerna och privata 
och kommunala exploatörer, för att påtala möjligheten att mer återbruksmaterial sorteras ut vid 
rivning och återanvänds vid nybyggnation. 

I kommunernas översiktsplaner hanteras vad marken i kommunerna ska användas till, exempelvis 
vilka områden som ska användas för framtida avfallsverksamhet. Avfallsplanen bör fungera sida 
vid sida med, eller som en del av, översiktsplanerna för att trygga framtida nödvändig infrastruktur 
för avfallshantering.  

4.6 Tillsyn
Nämnden med ansvar för tillsyns av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utövar tillsyn enligt 
bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och tobakslagen. Tillsynen omfattar miljöfarliga 
verksamheter såsom avfallshanterare, avloppsreningsverk, industrier, verkstäder, lantbruk och 
nedlagda deponier. I tillsynen ingår också restauranger, butiker, bostäder skolor, förskolor, 
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bassängbad och liknande verksamheter. En viktig del av uppdraget är prövning av anmälningar, 
ansökningar om tillstånd och dispenser.

Nämnden har tillsyn över avfallshantering i ett brett perspektiv. Det omfattar exempelvis att 
handlägga ansökningar om dispenser från kommunala avfallsföreskrifter, att utöva tillsyn över 
hantering och sortering av avfall och farligt avfall på verksamheter och att hantera 
nedskräpningsärenden.

I nämndens uppdrag ingår också att ge råd och stöd till företag och allmänhet för att öka 
kunskapen och förståelsen så att lagstiftningens mål kan nås.

Tillsynen är ett särskilt viktigt styrmedel för att mål som avser avfall som inte ingår i kommunens 
ansvarar ska kunna uppnås.

I samband med nya bestämmelser om krav på bostadsnära insamling för förpackningar och 
returpapper kan fastighetsägare i särskilda fall avböja den lösning som erbjuds för bostadsnära 
insamling. Miljö-och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande, kommer att ha ansvar för att 
bedriva tillsyn mot fastighetsägare som inte anses ha giltiga skäl för att avböja erbjuden lösning.

4.7 Samverkan
För att stå rustade att möta framtida utmaningar i en komplex framtid krävs hög kapacitet och stor 
flexibilitet. Samarbete och samverkan, både med andra kommuner och med näringslivet, är en 
viktig pusselbit för att hantera detta. SSAM i sig är ett exempel på samverkan, andra värdefulla 
former av samverkan är deltagande i Avfall Småland-nätverket och Avfall Sveriges arbetsgrupper. 
Benchmarking mot landets övriga kommuner är en värdefull metod som ska tillämpas. För att nå 
framgång i arbete med förebyggande av avfall krävs att avfallsbranschen samverkar med företag 
inom exempelvis livsmedels-, tillverknings- och byggindustrin på ett sätt som inte skett tidigare i 
regionen. 
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5 Framtida avfallshantering och 
avfallsflöden

5.1 Utvecklingstendenser kopplat till konsumtion och opinion
Det finns olika tendenser i samhället kopplat till konsumtion. Samtidigt som konsumtionskraften 
sannolikt kommer vara fortsatt hög och befolkningen ökar, kommer den totala konsumtionen 
troligtvis öka och avspegla sig i ökade avfallsnivåer. 

Samtidigt finns det en växande opinion som förespråkar dämpad konsumtion bland annat av 
klimatskäl. Inom vissa avfallskategorier, exempelvis för matsvinn, går det att se en växande 
medvetenhet kring problematiken kring avfallshanteringen. Det tillkommer fler och fler mål och 
styrmedel på nationell nivå, som till exempel förbränningsskatt, och på EU-nivå som syftar till att 
ställa om till en cirkulär ekonomi. Det är svårt att avgöra hur dessa krafter samverkar. 

Figur 3. Prognos för framtida utveckling av mängder restavfall och matavfall i samtliga kommuner. Samtidigt som befolkningen 

ökar i de flesta kommunerna sorteras förpackningsavfallet ut i samband med införande av fyrfacksinsamling 2019/2020 vilket 

initialt minskar avfallsmängderna.  

5.2 Förebyggande av avfall
I dagsläget råder oklarhet i kommunorganisationerna hur frågor om förebyggande av avfall ska 
hanteras. För specifika avfallsströmmar, som matsvinn i skolor och äldreboenden, är det mer 
självklart att det är kommunernas kostenheter och motsvarande som ansvarar för frågorna. 
Organisationen kring förebyggande av avfall i kommunerna behöver klargöras för att få till ett 
strategiskt arbete i frågan. På sikt finns det möjlighet att spara pengar om avfallsmängderna 
reduceras, både i kommunala verksamheter och i samhället i stort. 
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Avfallsrådgivning är också en viktig beståndsdel i att nå kunder för att uppnå avfallsminimering, 
och bör därför rikta sig mot företag, privatpersoner, skolor, verksamheter osv.

5.3 Insamling av avfall
Framtida sophämtning
I alla fem kommunerna finns ett behov av att se över och utveckla infrastrukturen för 
avfallshantering för att effektivisera avfallshanteringen och underlätta för hushållen att lämna sitt 
avfall. 

I och med att fastighetsnära insamling med fyrfackssytemet införs, väntas mängden brännbart 
restavfall minska samtidigt som mängden förpackningsavfall och matavfall ökar, se figur 3. 
Plockanalyser från Tingsryds och Lessebos kommuner indikerar att runt 30 % av restavfallet består 
av förpackningar och att 23 - 25 % av matavfallet hamnar i restavfallet. En stor del av dessa 
mängder bör försvinna från restavfallet i och med att fyrfacksinsamlingen införs. 

I takt med att fler och fler åtgärder görs för att minska avfallsmängderna uppstår behov av att 
sortera ut i fler fraktioner. Plastavfallet är ett exempel där sortering i fler fraktioner skulle ha ökat 
återvinningsgraden. Samtidigt är det många förpackningar som i framtiden övergår från plast, glas 
och metall till kartong och bioplast, vilket ställer nya krav på avfallshanteringen. I dagsläget saknas 
fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus i flera av SSAM:s ägarkommuner.

Digitaliseringsutvecklingen gör att mer och mer elektronikavfall som till exempel batterier, 
sensorer, displayer o.s.v. bör uppstå i framtiden. 

Fyrfacksinsamling av avfall följer en trend där människor önskar utökad service vid hemmet och 
anpassad efter kundens tillgänglighet.  Insamling av farligt avfall finns i systemet för 
fyrfacksinsamling för batterier och ljuskällor, detta skulle kunna utvecklas till att innefatta fler 
fraktioner i framtiden. Bostadsnära insamling av återbruk och textil skulle kunna utvecklas för 
vissa kundsegment. Behovsanpassad tömning där kunden själv signalerar om behov av tömning 
eller där sopkärlet signalerar om tömning är också ett område där det finns en potential för såväl 
ökad kundnytta som effektivisering. 

Sannolikt ökar betalningsviljan för kundanpassade lösningar, exempelvis insamling av 
trädgårdsavfall, där kunden själv slipper köra iväg avfallet och istället får det hämtat hemma. 
Kopplat till möjligheten att erbjuda en variation av kundanpassade lösningar ökar behovet av 
avfallsrådgivning. 

Idag finns olika möjligheter att lämna trädgårdsavfall. Målsättningen är att det ska finnas samma 
service i alla kommuner.

För närvarande går det att skönja en trend för återkommunalisering på insamling av avfall, på 
grund av ökade kostnader, bristande kvalitet i uppdragen samt färre aktörer på marknaden. SSAM 
kommer fr.o.m. 2020 inneha en kombination av sophämtning i egen regi och med upphandlade 
entreprenörer. De olika systemen ska noggrant följas upp och utvärderas. 

Förändring av producentansvaret
Under 2018 beslutade regeringen om nya förordningar för producentansvar för förpackningar och 
för returpapper. Förordningen innebär att producenter får utökat ansvar för att samla in och ta om 
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hand uttjänta produkter. Målet är att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar och 
returpapper och därmed minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter. De nya 
förordningarna innebär följande:

 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter erbjudas bostadsnära insamling av förpackningar 
och tidningar.

 Från 2025 är målet att samtliga bostäder ska erbjudas möjligheten till bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar.

 Producenterna ska bekosta insamlingen av förpackningar och tidningar.

Utmaningar och förutsättningar för återvinningscentraler
En stor del av materialet som lämnas på återvinningscentralerna är en outnyttjad resurs. Avfall 
Sverige och IVL har i en undersökning visat att 18 viktprocent av materialet som kommer in till en 
återvinningscentral har återanvändningspotential. Avfall från byggnads- och rivningssektorn som 
kommer till återvinningscentralerna är en stor outnyttjad resurs. Idag är ofta utmaningen att hitta 
en avsättning för dessa produkter då nytillverkade produkter fortfarande är jämförelsevis billiga. 

I takt med att mängderna brännbart avfall minskar bör det på sikt råda en överkapacitet på 
förbränning. Det finns dock inte skäl att tro att förbränningskostnaderna kommer att minska, 
snarare kommer kostnaderna öka till följd av ökad utsortering av matavfall, minskad tilldelning 
och ökad kostnad för utsläppsrätter samt införandet av en skatt på förbränning.   

För att minska avfallsmängderna kommer fler materialslag behöva sorteras ut för återvinning. 
Exempel på fraktioner som idag inte sorteras ut alls eller enbart på vissa återvinningscentraler är 
hårdplast, wellpapp, böcker, gips. I framtiden behöver ytterligare fraktioner utredas för möjlighet 
att sorteras ut och återvinna, till exempel planglas, byggmaterial, ytterligare plastfraktioner. Vissa 
avfallsslag kan lämpa sig bättre för maskinell sortering, exempelvis tyngre massor, byggavfall, 
restavfall. Pris på förbränningen är en faktor som styr utvecklingen av sådan teknik. 

Återvinningscentralerna i kommunerna ska erbjuda en fullgod service. En anläggning i varje 
kommun ska ha ett större utbud med full sortering och kundanpassade öppettider medan övriga 
återvinningscentraler kan ha ett något mindre utbud. Utvecklingen i landet går mot mer och mer 
självbetjäning med kameraövervakning och inpasseringssystem. Sorteringsresultaten har visat sig 
mycket goda även vid centraler med självbetjäning.

Avfallsanläggningar och bygg- och rivningsavfall
Avfallsanläggningarna Häringetorp och Äskya bedöms ha tillräcklig kapacitet för kommunens 
hushållsavfall som deponeras och mellanlagras under planperioden. 

För förbehandlingsanläggningen på Häringetorp ansöks under 2020 om utökat tillstånd för att 
kunna ta emot 20 000 ton matavfall per år, jämfört med dagens 5 000 ton.

Behovet av behandling av förorenade jordar bör öka i takt med att städer och samhällen förtätas. 
Hantering av jord- och schaktmassor kan utvecklas så att mer material kommer till användning till 
kvalificerade ändamål snarare än att läggas på deponi eller i svagt motiverade utfyllnadsprojekt. 

49



På väg mot ett Småland utan avfall:
Samrådsförslag gemensam avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

                                                                                                              

25

Behandlingen av insamlat trädgårdsavfall utgörs idag till stor del av mellanlagring. Arbete pågår 
med att organisera en effektiv tillverkning av kompostjord i SSAM:s verksamhet. 

För att utveckla återanvändning av bygg-, rivnings- och anläggningsmaterial krävs bland annat 
utrymme, lokaler och en försäljningsorganisation. Då rivning av byggnader inte sammanfaller med 
ny- eller ombyggnation behövs en mellanlagringsfunktion, för att möjliggöra att materialet från en 
rivning kan återanvänds i ett annat projekt. Hur ägarskapet och organisationen kring hanteringen 
av en sådan funktion ska se ut får utredas, det kan dock konstateras att det i dagsläget finns en 
lägre betalningsvilja för funktionen än kostnaderna för etablering och drift. Det går att konstatera 
att oavsett konjunktur så kommer behovet av en hållbar hantering av detta materialslag att finnas 
kvar. 

5.4 Avsättning av matavfall
Framtida avsättning för matavfall är delvis en öppen fråga. Under överskådlig tid kommer det 
finnas en efterfrågan på fordonsgas tillverkat av matavfall. Förutsättningarna för tillverkning av 
biogas styrs av vilka ekonomiska villkor som gäller, exempelvis vilka politiskt beslutade 
subventioner som finns för produktion.  Idag finns avtal och därmed trygg avsättning för 
biogasframställningen på Sundets avloppsreningsverk fram t.o.m. halvårsskiftet 2023.  Därefter är 
avsättningen mer osäker då upphandling av gas till bussar i nästa trafikperiod sker först om något 
eller några år. Idag är Sundets produktion missgynnad av rådande produktionsstödsregler vilket 
ger utländska aktörer konkurrensfördelar. Den pågående biogasmarknadsutredningen förväntas 
föreslå nya spelregler vilka kan innebära att Sundets konkurrenskraft stärks och därmed möjlighet 
för Sundet att leverera biogas till busstrafik även i nästa trafikperiod.

Privatmarknadens efterfrågan på biogas är svagt stigande i regionen. Denna styrs mycket av hur 
fordonsindustrin tar fram gasdrivna fordonsalternativ och konkurrensen med andra 
klimateffektiva bränslen. Om avsättning av biogas som fordonsbränsle av olika anledningar 
minskar finns möjlighet att biogasen istället avsätts för tillverkning av elektricitet varför avsättning 
av matavfall till biogasproduktion förväntas bestå över lång tid framöver.

5.5 Hantering av slam från enskilda avlopp
Slamtömningen för små avloppsanläggningar bedöms inte genomgå några stora förändringar inom 
teknikutveckling eller tömningsfrekvens inom överskådlig tid.  Det finns, för hushåll med liten 
belastning på den egna avloppsanläggningen, möjlighet att få slamtömning med glesare intervall 
än varje år.  Det bygger på att miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande, ger dispens från 
det generella hämtningsintervallet på en gång per år. En bedömning görs från fall till fall. Om 
slamtömning inte utförs i tid kan den efterföljande reningen förstöras med utsläpp som följd. 
Utbyggnaden av kommunala verksamhetsområden sker i en takt som inte bedöms medföra att 
behovet av slamtömning kommer att minska i någon större omfattning. 

Insamling av slam från trekammarbrunnar på landsbygden fungerar idag på samma vis som det 
har gjort under lång tid tillbaka. I framtiden finns det potential att se över om nuvarande arbetssätt 
kan utvecklas. Frågor som behov av avvattning av slammet, hämtningsintervall, försök med 
nedbrytning av bakterier mm skulle kunna ses över. 
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5.6 Verksamhetsavfall
Till verksamhetsavfall räknas avfall som uppstår vid kommunernas verksamheter som inte är 
hushållsavfall samt avfall som uppstår vid industrier, handeln och övriga verksamheter. I bilaga 3 
finns en förteckning på de anläggningar som bedöms vara nödvändiga för att förebygga och 
hantera det avfall som både kommunen ansvarar för och det avfall som kommunen inte ansvarar 
för. Inga större förändringar bedöms ske i befolkningsmängd, konjunktur, lagstiftning eller 
liknande som kommer att påverka möjligheterna att ta emot verksamhetsavfall under 
planperioden.

För att minska andelen verksamhetsavfall, exempelvis bygg- och rivningsmaterial, återanvänds i 
stor skala behöver befintliga anläggningar anpassas, eller etableras, för mottagning och 
mellanlagring av material för återbruk.
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6 Avfallshanteringens miljöpåverkan
Avfallsplanen bedöms sammantaget ha övervägande positiva miljö- och hälsoeffekter. Positiv 
miljöpåverkan och påverkan på människors hälsa bedöms uppstå främst till följd av de mål och 
åtgärder som planeras enligt bilaga 2. Se beskrivning av miljöpåverkan i bilaga 6. Efter samrådet 
kommer beskrivning av miljöpåverkan i miljöbedömningen revideras utifrån de revideringar av 
mål och aktiviteter som eventuellt görs. 
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7 Beskrivning av samråd
Kompletteras efter genomfört samråd. 
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8 Bilagor
1 Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner
2 Nulägesbeskrivning
3 Anläggningar för att förebygga och hantera avfall
4 Nedlagda deponier
5 Uppföljning av tidigare avfallsplaner och andra avfallsmål
6 Miljökonsekvensbeskrivning
7 Projektdirektiv
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 36 Centrumutveckling 2020
Ärendenummer KS 2020/25

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen anslår 100 000 kronor för 2020 till centrumgruppen för 

snabba insatser för att öka trivsel, upplevelse och trygghet i centrum.
2. Medel anvisas från kommunstyrelsens strategiska satsningar utveckling.
3. Medel till centrumgruppen för snabba insatser för att öka trivsel, upplevelse 

och trygghet i centrum hanteras i budgetberedningen framöver.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Centrumgruppen arbetar för att höja attraktiviteten i centrum med syfte att bland 
annat skapa mer flöde, liv och rörelse. I dag finns ingen avsatt budget för mindre 
och snabba åtgärder, vilket medför minskat handlingsutrymme för att genomföra 
trivselhöjande och akuta åtgärder.
Centrumgruppen begär 200 000 kr för att genom snabba insatser öka trivsel, 
upplevelse och tryggheten i centrum. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att kommunstyrelsen anslår 100 000 kronor för 
2020 till centrumgruppen för snabba insatser för att öka trivsel, upplevelse och 
trygghet i centrum.
Eva Ballovarre (S) föreslår att medel till centrumgruppen för snabba insatser för 
att öka trivsel, upplevelse och trygghet i centrum hanteras i budgetberedningen 
framöver.
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Sonja Emilsson (M) föreslår bifall till Elizabeth Peltolas förslag till beslut. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Elizabeth Peltolas förslag 
och finner att arbetsutskott beslutar enligt förslaget. 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Eva Ballovarres 
tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. 
_____

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse

2020-03-04 1(2)

Kommunledningsförvaltningen
Tin Josefsdotter 
Tin.josefsdotter@almhult.se

Kommunstyrelsen

Centrumutveckling - begäran om medel för ökad 
trivsel i centrum

Ärendenummer KS 2020/25

Sammanfattning av ärendet
Centrumgruppen arbetar för att höja attraktiviteten i centrum med syfte att bland 
annat skapa mer flöde, liv och rörelse. I dag finns ingen avsatt budget för mindre 
och snabba åtgärder. Detta medför minskat handlingsutrymme för att genomföra 
trivselhöjande och akuta åtgärder av begränsande karaktär.
Centrumgruppen begär 200 000 kr för att genom snabba insatser öka trivsel, 
upplevelse och tryggheten i centrum. Åtgärderna innefattar till exempel:

 vepor i belysningsstolpar längs Norra Esplanaden. Kostnad för upp- och 
nedmontering av Home of the Home-vepor samt komplettering av vepor vid 
behov.

 aktivitet på Stortorget vid EM i fotboll juni/juli. Kostnad för bygglov samt 
hyra av bildskärm, ljudanläggning och tekniker vid x antal tillfällen.

 förstärkning av säsongsutsmyckning i centrum. Exempelvis punktinsatser på 
Stortorget, N Esplanaden och Köpmansgatan.

 ”spök i centrum” i samarbete med HPÄ vid Halloween. Kostnad för material 
till spökvandringen och för avslutningsshow på Stortorget.

 gemensamma evenemang som till exempel stämningsskapande ljussättning 
till Allhelgona helgen och till jul. IKEA bidrog med 30 000 kr 2019.

 akuta mindre och snabba åtgärder

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 200 000 kronor för 2020 till centrumgruppen för 

snabba insatser för att öka trivsel, upplevelse och trygghet i centrum.
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Tjänsteskrivelse

2020-03-04 2(2)

2. Medel anvisas från KS strategiska satsningar utveckling.

Tin Josefsdotter Susann Pettersson
Centrumutvecklare Kommunchef

För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse

2018-06-15 1(2)

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

Kommunstyrelsen

Avveckling av bolaget Snitseln
Ärendenummer KS 2020/30

Sammanfattning av ärendet
Elmen AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckling av bolaget 
Snitseln sker skyndsamt efter överlåtelse av Stinsen 3.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2020/30, 2020-03-30

 Elmen AB:s protokoll daterat 2020-03-30

 Kommunfullmäktige beslut 2019-06-24 KS 2019/48 § 119

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 att Elmen AB ska förvärva 
Fundamentet 5139 AB (559182-8339) samt att fastigheten Stinsen 3 ska 
överlåtas till kommunen till en summa om 2 750 tkr samt tillkommande 
kostnader.
Elmen AB har inkommit med förslag till beslut om att skyndsamt avveckla 
bolaget Snitseln AB 559182–8339. Då bolaget inte har något ytterligare syfte 
eller uppdrag kan bolaget med fördel skyndsamt avvecklas för att minimera 
ytterligare kostnader.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
Att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Elmen AB att skyndsamt, efter 

överlåtelse av Stinsen 3, avveckla bolaget Snitseln AB

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef
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Tjänsteskrivelse

2018-06-15 2(2)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 42 Uppföljning av internkontroll 2019, Älmhults 
kommun
Ärendenummer KS 2018/134

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner uppföljning och utvärdering av intern 
kontroll för Älmhults kommun 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
har också ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens 
nämnder och förvaltningar. 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet. Bedömningen är att enskilda nämnder överlag har en 
god intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-16

 Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01, § 238

 Utbildningsnämndens beslut 2019-11-27, § 175

 Socialnämndens beslut 2020-01-22, § 7

 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03, § 27  

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-01-23, § 6

 Miljö- och byggnämndens beslut 2020-01-27, § 11

 Gemensamma nämnden beslut 2019-12-09, §71
_____
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 1(4)

Kommunledningsförvaltning
Ann-Sofie Gangesson 
Ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontroll 2019, Älmhults 
kommun
Ärendenummer KS 2018/134

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. De har 
också ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder 
och förvaltningar. 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet. 
Bedömningen är att enskilda nämnder överlag har en god intern kontroll. Den 
gemensamma överförmyndarnämnden har inte beslutat någon plan för intern 
kontroll år 2019 och kan därför inte utvärderas. Den gemensamma nämnden för 
familjerätten följde inte upp de kommungemensamma kontrollmomenten vilket 
kan förklaras av att det är flera kommuner involverade i denna nämnd vilket 
medför att viss anpassning kan behöva göras.
Bolagens styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till 
grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen. Vid tillfälle för 
uppföljning har kommunledningsförvaltningen inte erhållit 
lekmannarevisorernas granskning och kan därför inte uttala sig. Kommunen har 
tagit fram en ny rutin som följer bolagens intern kontroll som gäller från och 
med 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/34, 2020-03-05 

(denna skrivelse)

 Kommunstyrelsens beslut KS 2018/134, 2019-12-01 § 238

 Utbildningsnämndens beslut UN 2018/40, 2019-11-27 § 175

 Socialnämndens beslut SOC 2018/106, 2020-01-22 § 7

 Tekniska nämndens beslut TN 2020/11, 2020-03-03 §27  
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 2(4)

 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/23, 2020-01-23 § 6

 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2018/41, 2020-01-27 § 11

 Gemensamma nämnden beslut GNF 2019/6, 2019-12-09 §71

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. De har 
också ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder 
och förvaltningar. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll 
och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Kommunstyrelsen ska 
årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna kontrollen inom 
nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige samtidigt med 
årsbokslutet. 
Enligt kommunallagen (6 kap) ska nämnderna var och en inom sitt område se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
I början av 2019 beslutade kommunfullmäktige en ny Policy, reglemente för 
intern kontroll, och nya mallar har tagits fram för att användas från och med 
2020. I årets uppföljning var det frivilligt att använda de tidigare mallarna men 
flertalet av nämnderna valde ändå att använda den nya mallen vilket gett 
möjlighet att redan i år utvärdera mallen. Den nya mallen medför att jämförelsen 
mellan nämnderna underlättas och uppföljningstabellerna ger en bra överblick 
över hur nämnderna arbetat med den beslutade intern kontroll under året.  
Alla nämnder, förutom överförmyndarnämnden, har fastställt en intern 
kontrollplan för 2019 som ska följas upp under året.  Kommunstyrelsen 
beslutade dessutom om tre kommungemensamma mål som skulle läggas till 
respektive nämnds interna kontrollplan. 
Alla nämnder har följt upp sina interna kontrollplaner för 2019 och merparten 
har genomfört de granskningar som beslutats. Förbättringsåtgärder har tagits 
fram, tidsatts och ansvarig för åtgärden har utsetts hos alla nämnder. Utifrån 
inlämnade underlag så ser alla nämnder utom tekniska nämnden ut att ha utfört 
alla granskningar som beslutats. Tekniska nämnden har fyra granskningar som 
inte genomförts, två av de kommungemensamma och två av nämndens egna. 
Anledningen till att dessa granskningar inte gjorts framgår inte av underlaget. 
Gällande uppföljningen av de kommungemensamma målen är det tydligt att det 
finns ett behov av fördjupad kunskap inom GDPR-området för merparten av 
nämnderna. Samma gäller för HR-risken gällande planer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete där det saknas planer vilket bland annat beror på att chefer 
behöver ytterligare utbildning både i SAM-processen och i de IT-stöd som 
används. Granskningen visade också att hanteringen av fakturor gällande resor 
och representation behöver förbättras i alla nämnder utom tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden hade i sin granskning inte en enda felaktig hantering. 
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 3(4)

Kontrollerna indikerade också på ett behov av information till verksamheterna 
om reglerna. Åtgärdsförslag för att förbättra dessa riskområden är framtagna av 
respektive nämnd enligt rådande policy. 
Bedömningen är att enskilda nämnder överlag har en god intern kontroll. Dock 
följde inte gemensamma nämnden för familjerätten upp de 
kommungemensamma kontrollmomenten vilket kan förklaras av att det är flera 
kommuner involverade i denna nämnd vilket medför att viss anpassning kan 
behöva göras. Dessutom har den gemensamma överförmyndarnämnden inte 
beslutat någon plan för intern kontroll för 2019.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Bolagens styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver 
vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna 
syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan 
läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen. 
Vid tillfälle för beredning av ärendet har kommunen ännu ej erhållit 
granskningsrapporterna från bolagen och kan därför inte uttala sig om den 
verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-03 en mall för handlingsprogram som 
bolagen ska använda från och med år 2020. Av mall för handlingsprogram 
framgår att även bolagen framgent ska göra riskanalyser samt utifrån dessa ta 
fram planer för intern kontroll på samma sätt som kommunen. Kommunens 
helägda bolag ska därefter varje år anta en särskild plan för det kommande årets
uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen vid deras sista sammanträde året innan planen ska gälla.
Kommunens helägda bolag ska samtidigt med årsbokslutet rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har för 2019 inte erhållit någon 
uppföljning av intern kontroll 2019 från bolagen, då nya policyn/mallarna som 
ska användas gäller från och med 2020. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Att godkänna upprättad uppföljning och utvärdering av intern kontroll för 

Älmhults kommun 2019

Ann-Sofie Gangesson Susann Pettersson
Redovisningsansvarig Kommunchef
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 4(4)

Beslutet skickas till

För Information
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

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

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 238 Uppföljning av intern kontroll 2019 - 
kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2018/134

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och använder den som underlag i 

arbetet med riskanalys 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att genomföra 

förbättringsförslagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2019-05-07, § 107, plan för intern kontroll 
avseende år 2019. Planen ska följas upp innevarande år. Eventuella 
förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska tidsättas och 
följas upp av kommunstyrelsen. Resultatet som framkommer i uppföljning av 
plan för intern kontroll 2019 ska kommunstyrelsen ta hänsyn till i 
nästkommande riskanalys som ligger till grund för plan för intern kontroll år 
2020.
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med uppföljning av intern 
kontrollplan för 2019.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-19, § 164

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-27

 Rapport ”Uppföljning av intern kontroll 2019” daterad 2019-09-26
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Intern kontrollplan 2019 - 
Uppföljning
Kommunstyrelsen
2019-09-26
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1 Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 2019-05-07 plan för intern kontroll1 avseende år 2019. 
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll2 följas upp innevarande år. Eventuella 
förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska tidsättas och följas 
upp av kommunstyrelsen. Resultatet som framkommer i uppföljning av plan för intern 
kontroll 2019 ska kommunstyrelsen ta hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger 
till grund för plan för intern kontroll år 2020.

Resultatet av granskningarna visar på att ett antal förbättringsåtgärder som behöver 
genomföras.

 Bättre rutiner för att kunna följa nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det 
handlar främst om att på ett enkelt och skyndsamt vis kunna leverera de 
registerutdrag som begärs ut av enskilda.

 Bättre disciplin inom förvaltningen kring att betala fakturor i tid. Här bör antal 
inköpare kraftigt reduceras. En eskaleringsfunktion kommer att implementeras i 
ekonomisystemet så att fakturor går vidare till närmaste chef när de inte hanteras 
i tid. Nytt attestreglemente samt införande av marknadsplatsen bidrar till att 
tydliggöra ansvaret och förenkla utförandet för medarbetaren

 Utbildning för cheferna kring processen och IT-stöd för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Det framgår att man inte använder det IT-stöd som 
kommunen tillhandahåller.

 Bättre avtalstrohet inom förvaltningen. Införandet av marknadsplatsen bidrar till 
att tydliggöra ansvaret och förenkla inköpen för medarbetaren samt förenklar 
även uppföljning av avtal samtidigt som kommunen på sikt verkligen kan 
påbörja sitt strategiska upphandlingsarbete på allvar. 

 När kommunen har representation ska syfte och deltagare alltid anges.

1 KS 2019/134 § 107
2 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
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2 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019

3 Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 
2019

Plan för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd klart ansvarig
Hantering av 
personuppgifter, 
stickprover

Stickprover. Vi begär registerutdrag 
från KLF kring verklig person.  
https://www.datainspektionen.se/va
gledningar/for-dig-som-
privatperson/registerutdrag-och-
rattelser/ 

okt-19 Förvaltningschef Verklig person har 
fortfarande inte 
erhållit underlag. Vid 
tid för granskning.

Säkerställa effektiva 
rutiner och processer 
kring hantering av 
GDPR

mar-20 Förvaltningschef

Utbilda och följa upp att 
chefer har tillräckliga 
kunskaper i SAM och det 
system vi använder för att 
följa upp 
arbetsmiljöarbetet (SARA)

Kontroll av inlagda planer för 
systematiskt arbetsmiljöarbete hos 
respektive nämnd.

dec-19 Förvaltningschef Inlagda planer för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete är 
inte komplett

Omgående lägga in 
planerna för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete i IT-
stödet som ska 
användas. Utbilda 
cheferna i SAM-
process samt IT-stöd

mar-20 Förvaltningschef

 införande av e-handel, 
rutin uppföljning nya avtal

Utbildning beställare,  kontroll 
fakturor mot avtal genom stickprover, 
implementering e-handel. Stickprover 
har utförts på resor

okt-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Totalt har 4 köp 
gjorts utanför vår 
avtalspart,  till värde 
om 8027 kr, dvs 10 % 
av det totala inköpet 
av hotellnätter.

Berörda har blivit 
kontaktade. 
Implementering av 
marknadsplatsen är 
ett led till ökad 
avtalstrohet. En 
inköpsprocess har 
blivit framtagen för 
att göra det lätt att 
göra rätt. 
Kommunikation kring 
denna behöver nu 
ske.

mar-20 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Stickprover resor och 
representation

Samtliga konton avseende resor och 
representation för viss period 
kontrolleras. Agenda/Syfte och 
deltagare ska anges. Belopp och 
moms kontrolleras

okt-19 Förvaltningschef Syfte och deltagare 
saknas på nästan 
hälften av 
underlagen

Information om rese- 
och 
representationspolicy 
till samtliga inom KLF. 
Löpande uppföljning 
under 2020. Spärr i 
ekonomisystemet så 
att anteckning krävs. 

mar-20 Förvaltningschef

Statistikuppföljning från 
Raindance

Månatlig uppföljning och rapportering 
till ledningsgruppen.

nov-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Stor andel ca 20% av 
granskat underlag är 
för sent betalda

Färre beställare 
önskvärt. De som 
missköter sig ska inte 
få beställa. Utbildning 
och reviderat 
attestreglemente 
under hösten 2019 
har fullföljts.

mar-20 Elisabeth Steen 
Ekstedt
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4 Uppföljning av kommunledningsförvaltningens 
direktåtgärder år 2019

Kommunledningsförvaltningen identifierade i samband med riskanalysen, som är 
underliggande för plan intern kontroll 2019, ett antal risker som borde åtgärdas direkt 
genom direktåtgärder. En direktåtgärd planeras in om det inte bedöms behövas någon 
granskning utan det finns en uppenbar risk och en lämplig metod för att åtgärda risken 
direkt. Det finns därmed ingen anledning till att använda resurser till att först genomföra 
en granskning som görs vid intern kontroll. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan 
exempelvis handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan 
utförs. 

4.1 Planerade direktåtgärder 2019.
Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens RiskvärdeÅtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
Delegering Brister i rutiner samt att 

rutiner inte efterlevs
2 Mindre sannolik3 Kännbar 6 Direktåtgärd Framtagande av rutin för 

delegeringsbeslut
Ska hanteras i evolution. Ny 
delegeringsordning

jun-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

HR-risker Kompetensförsörjning är 
svår

4 Sannolik 4 Allvarlig 16 Direktåtgärd Övergripande 
verksamhetsplan för 
kompetensförsörjning 
uppdateras

En ÖVP för kompetensförsörjning 
uppdateras. Analys över yrken som 
är svåra att rekrytera och hur arb.giv 
kan bli attraktiv för dessa osv.

nov-19 Ingela Tunel

Styrdokument Att styrdokument inte 
hålls uppdaterade/inte 
efterlevs

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Direktåtgärd Kartläggning av samtliga 
policys och övergripande 
verksamhetsplaner

Säkerställa att de är aktuella samt 
vem som ansvarar för att hålla dem 
aktuella framgent

mar-19 Roland Eiman

Nämndsadministration Bristande 
underlag/kvalitet för 
beslut i beredning och 
tjänsteskrivelser

2 Mindre sannolik4 Allvarlig 8 Direktåtgärd Samtliga ärenden ska 
beredas som ska upp till 
KS

Framtagnade av 
ärendehanteringsprocess

jun-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Förtroende Bristande följsamhet av 
rutiner avseende 
bestickning, mutor och 
korruption

2 Mindre sannolik4 Allvarlig 8 Direktåtgärd Utbildning sker under 
hösten 2018.

Utbildning är genomförd och kan 
beställas på nytt vid behov. Nytt 
reviderad Policy för attest tas fram 
udner våren 2019. Reviderad 
upphandlingspolicy tas fram under 
våren 2019

Roland Eiman

Ekonomi/Finans Bristande förståelse för 
attestreglementet

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Direktåtgärd Utbildning sker under 
våren 2019.

Ny policy för attestrutin tas fram 
och utbildas i under våren 2019

jun-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ekonomi/Finans Ekonomisystemet lägger 
ner så att kritiska 
betalningar inte kan 
göras

2 Mindre sannolik3 Kännbar 6 Direktåtgärd Kritiska utbetalningar 
karläggs och plan för 
hantering tas fram

mar-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt
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4.2 Uppföljning av direktåtgärder 2019
Samtliga direktåtgärder är påbörjade och 4 av 7 direktåtgärder är slutförda.
Direktåtgärd Uppföljning av direktåtgärd
Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd klart ansvarig
Framtagande av rutin för 
delegeringsbeslut

Ska hanteras i evolution. Ny 
delegeringsordning

jun-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Process finns. 
Inväntar tekniker 
som ska 
digitalisera.

Kan vid behov 
följas upp under 
2020

Under 
våren 
2020

Elisabeth 
SE

Övergripande 
verksamhetsplan för 
kompetensförsörjning 
uppdateras

En ÖVP för kompetensförsörjning 
uppdateras. Analys över yrken som 
är svåra att rekrytera och hur arb.giv 
kan bli attraktiv för dessa osv.

nov-19 Ingela Tunel Arbete pågår. Kan 
slutföras när ny 
socialchef är på 
plats

Under 
våren 
2020

Ingela 
Tunel

Kartläggning av samtliga 
policys och övergripande 
verksamhetsplaner

Säkerställa att de är aktuella samt 
vem som ansvarar för att hålla dem 
aktuella framgent

mar-19 Roland Eiman Kartläggning är 
genomförd. 
Dokumenten 
fördelade.

Under 2020, ska 
några revideras och 
några avslutas. Kan 
vid behov följas 
upp under 2020

2020 Susann P

Samtliga ärenden ska 
beredas som ska upp till 
KS

Framtagnade av 
ärendehanteringsprocess

jun-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ärendeprocess klar Rullas ut under 
2020

Direkt-
åtgärd 
utförd

Elisabeth 
SE

Utbildning sker under 
hösten 2018.

Utbildning är genomförd och kan 
beställas på nytt vid behov. Nytt 
reviderad Policy för attest tas fram 
udner våren 2019. Reviderad 
upphandlingspolicy tas fram under 
våren 2019

Roland Eiman Genomförd Kan vid behov 
följas upp under 
2020

Direkt-
åtgärd 
utförd

Susann P

Utbildning sker under 
våren 2019.

Ny policy för attestrutin tas fram 
och utbildas i under våren 2019

jun-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Hanteras i KS 
hösten 2019. 
Utbildning också

Kan vid behov 
följas upp under 
2020

Direkt-
åtgärd 
utförd

Elisabeth 
SE

Kritiska utbetalningar 
karläggs och plan för 
hantering tas fram

mar-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Plan för hantering 
finns

Direkt-
åtgärd 
utförd

Elisabeth 
SE
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Sammanträdesprotokoll

2019-11-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 175 Uppföljning intern kontrollplan 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2019 

samt kommungemensamma mål. 

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. I samband med 
internbudgetbeslutet beslutade utbildningsnämnden om intern kontrollplan för 
2019. Resultatet från uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har för 2019 beslutat om kommungemensamma mål inom 
intern kontroll, vilka nämnderna ska följa upp. 

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18

 Uppföljning intern kontrollplan 2019, daterad 2019-10-18

 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2019-11-06, § 107
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

UN 2018/40
2019.1996

2019-12-04
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
0476-55148
Camilla.astrom@almhult.se

Uppföljning

Intern kontrollplan 2019
utbildningsnämnden

UN 2018/40
2019.1914

2019-10-17
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Innehåll
Risk och väsentlighetsanalys 2019; riskbilder ......................................................4

Regelefterlevnad skollag, skolförordning, allmänna råd, lokala föreskrifter: .5
anställningar och utdrag ur belastningsregistret...............................................5
Redovisning av delegeringsbeslut....................................................................6
Registrering av elever inom gymnasiet............................................................7
Registrering av elever inom särskola ...............................................................8
Betygens överensstämmelse med betygen i nationella prov............................9

Kommungemensamma mål för intern kontroll 2019 ..........................................10
Dataskyddsförordningen ................................................................................10
HR-risker........................................................................................................11
Förtroende ......................................................................................................12
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Risk och väsentlighetsanalys 2019; riskbilder

Mycket hög (5)

Hög (4)

Registrering av elever 
inom gymnasiet

Registrering av elever 
inom särskola

Regelefterlevnad; 
anställningar

Betydande (3)

Betygens 
överensstämmelse med 
betygen på nationella 

proven

Redovisning av 
delegeringsbeslut

Måttlig (2)

SÅ
R

B
A

R
H

ET

Mindre (1)

 Mycket liten (1) Liten (2) Medel (3) Stor (4) Mycket stor (5)
  RISK
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Process eller rutin
Poäng 

S=sårbarhe
t

R=risk

Riskbild Konsekvens Åtgärd eller 
kontrollmetod

Uppföljning och resultat
Förbättringsåtgärd

Regelefterlevnad 
skollag, skolförordning, 
allmänna råd, lokala 
föreskrifter: 
anställningar och 
utdrag ur 
belastningsregistret

S: 4
R: 4

Att obehöriga anställs 
eftersom det är personal-
brist och svårt att få 
personal med rätt 
kompetens.

Tills vidare 
anställning av person 
som inte har rätt till 
det. Det kan leda till 
olika lösningar som 
omplacering, 
avgångsvederlag mm. 
Skadeståndskrav från 
fackliga föreningar.
Personalen har inte 
den kompetens som 
krävs, vilket kommer 
att påverka mål-
uppfyllelsen negativt.

Information på chefsträff
Ta fram kompletterande 
material för utbildnings-
förvaltningen till perso-
nalenhetens rekry-
teringsguide. Avser 
utdrag ur belastnings-
registret och kontroll av 
legitimation på 
Skolverket

 Stickprovskontroller 
att anställd personal 
uppfyller kraven 
enligt skollagen.

 Stickprovskontroll 
att utdrag ur 
belastnings-registret 
lämnas.

Ansvarig: 
verksamhetscontroller

Till den kommungemensamma rekry-
teringsguiden har kompletterande material 
tagits fram beträffande registerutdrag, 
utbildnings- och legitimationskrav samt 
kontroll av kvalifikationer. Under våren publi-
cerades materialet på Hemma och information 
skedde på chefsträff.
Systemstöd har köpts in för koppling till 
Skolverkets lärar- och förskollärarregister för 
att få klarare och tydligare bild av 
personalens behörigheter.  Väntar på 
installation.

Stickprovskontroll har genomförts genom 
kontroll att registerutdrag samt utbildning, i 
de fall särskilda behörighetskrav finns, är 
registrerat för nyanställd tillsvidare-personal  
i personalsystemet. Främst finns det brister i 
registrering av utbildning, och berörda chefer 
har uppmanats att skicka in saknade betyg. 
När nya systemstödet har installerats kan 
kontroll ske gentemot Skolverkets uppgifter. 
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Process eller rutin
Poäng 

S=sårbarhe
t

R=risk 
Riskbild Konsekvens Åtgärd eller 

kontrollmetod
Uppföljning och resultat 

Förbättringsåtgärd

Redovisning av 
delegeringsbeslut

S: 3
R: 4

Delegeringsbeslut 
redovisas inte till 
nämnden. 

Beslut vinner inte 
laga kraft och kan inte 
överklagas.

Nämnden kan inte 
kontrollera att dess 
ansvar uppfylls.

Införa att delegerings-
beslut skrivs i 
dokument- och 
ärendehanterings-
systemet

Genomgång av deleger-
ingsordning i respektive 
chefsgrupp.

 Stickprovskontroll 
att delegeringsbeslut 
redovisas till 
nämnden.

Ansvarig: administrativ 
chef

Översyn av delegeringsordningen pågår 
parallellt med kommunledningsförvaltningens 
framtagande av policy och mall för 
delegering. 

Arbete med framtagande av nya rutiner för 
diarieföring pågår med administrativ 
personal och rektorer. Avsikten är att digital 
diarieföring ska starta ute på enheterna från 1 
januari 2020.

Stickprov har skett genom att tre olika 
ärendetyper har kontrollerats. Brister har 
konstaterats för samtliga tre typer. I ett av 
fallen beror det på flera personalbyten på 
aktuell tjänst och att informationen inte förts 
vidare. 
I ett annat fall har möjlighet att ta ut lista ur 
system undersökts, vilket kommer att 
underlätta redovisning framöver. 
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Process eller rutin
Poäng 

S=sårbarhe
t

R=risk 
Riskbild Konsekvens Åtgärd eller 

kontrollmetod
Uppföljning och resultat

Förbättringsåtgärd

Registrering av elever 
inom gymnasiet

S: 4
R: 3

Bristfällig prognos av 
kostnader för elever på 
annan ort samt brist i 
uppföljningen av kom-
munala 
aktivitetsansvaret. 

Ökad arbetslöshet 
och utslagning. 

Ökade kostnader i 
förhållande till 
prognos. 

Synliggöra processen 
genom utvecklande av 
processkarta.

Löpande kontroll av 
fakturor gentemot avtal.

Korrekt registrering i 
Extens och löpande 
kommunikation med 
andra skolor.

Bevakning av elevernas 
ansökningar till 
gymnasiet. 

Ansvarig: administrativ 
chef, biträdande rektor 
Haganäs

Processkarta utarbetas tillsammans med 
EHT/administration på Haganässkolan, kommer 
vara klart v45. 
Ekonomihandläggare på Haganässkolan gör 
fortlöpande kontroll av fakturor gentemot avtal. 
KAA ansvarig har fått i uppdrag att kommunicera 
med andra skolor för att på så sätt fånga upp 
elevernas resultat/närvaro samt rapportera till 
elevadministratören på Haganässkolan så 
korrekta uppgifter finns i Extens.
Antagningskansli i Växjö har huvudansvaret för 
att ta emot ansökningar, göra bedömningar om 
behörighet, fördela elever på de platser som finns 
på respektive program och skola. Informera 
elever och skolan om antagning samt 
reservplatser fram till den 15/9. Därefter tar 
Haganässkolan över ansvaret för antagningen. 
All information går via SYV. SYV bevakar 
elevernas ansökningar och uppdaterar elevernas 
studieplan. 
Personalfrånvaro på antagningskansliet, Växjö 
har lett till bristfälligt underlag för uppföljningen 
av kommunala aktivitetsansvaret samt att elever 
som inte är behöriga har antagits till 
utbildningar. Bevakning sker i skolchefsnätverk.
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Process eller rutin
Poäng 

S=sårbarhe
t

R=risk 
Riskbild Konsekvens Åtgärd eller 

kontrollmetod
Uppföljning och resultat

Förbättringsåtgärd

Registrering av elever 
inom särskola

S: 4
R: 3

Elever skrivs in i särskola 
på felaktig grund.

Elev inom särskola 
kan inte söka 
nationellt program 
inom gymnasiet. Får 
inte utbildning på den 
nivå som man har rätt 
till.

Ta fram blankett, på 
vilken det framgår:
a) att fyra bedömningar 

finns
b) att beslut om 

mottagande finns
c) att eleven registreras 

på grundsär/gysär 

Utveckla systemstöd i 
Extens.

 Redovisning av 
utredning och beslut 
om mottagande i 
särskola

Ansvarig: chef centrala 
barn- och elevhälsan, 
rektor särskola, 
administrativ chef

Blankett finns: Vårdnadshavares medgivande 
till utredning inför beslut om mottagande i 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 
Sedan finns en beslutsblankett där det tydligt 
skall framgå på vilka grunder som man har 
blivit antagen till särskolan. 

Inget systemstöd i Extens finns. Rutinerna vid 
inskrivning med blanketter och checklistor 
finns för att säkerställa att eleven har blivit 
antagen på rätt grunder. Sedan skrivs eleven 
in under respektive särskoleform.    
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Process eller rutin
Poäng 

S=sårbarhe
t

R=risk 
Riskbild Konsekvens Åtgärd eller 

kontrollmetod
Uppföljning och redovisning

Förbättringsåtgärd
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Betygens 
överensstämmelse 
med betygen i 
nationella prov

S: 3
    R:3 

Eleverna får för högt eller 
lågt betyg i förhållande 
till betygskriterierna. 

För högt eller lågt 
meritvärde i för-
hållande till elevens 
kunskap. 
Intagning på gymna-
siet på felaktiga 
grunder. 

Identifiera och analysera 
orsaker till avvikelser. 
Utarbeta handlingsplan 
beroende på orsakerna 
(rektor).

 Följa statistik över 
andel betyg som 
överensstämmer med 
betyg på nationellt 
prov.

Ansvarig: 
utvecklingsstrateg, 
verksamhetschefer gr 
och gymnasium, rektorer 
(handlingsplan)

Under hösten 2019 analyserar varje rektor sin 
skolas avvikelse av betyg vs nationella prov. 
Åtgärder sätts in beroende på vad analysen 
visar. Uppföljning i kvalitetsrapport samt 
analysmöte.
Nedan redovisas jämförelse mellan betyg och 
nationella prov i åk 6 och åk 9. På klassnivå 
finns i vissa fall ännu större skillnader.
andel åk 6, % Lägre Lika Högre
Engelska 5,7 83,0 11,3
Matematik 1,4 74,6 23,9
Svenska 7,8 66,1 26,1
andel åk 9, % Lägre Lika Högre
Engelska 38,6 57,9 3,5
Matematik 1,6 57,6 40,8
Svenska 31,4 56,2 12,4

Haganässkolan
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Kommungemensamma mål för intern kontroll 2019

Process eller rutin Poäng Riskbild Konsekvens Åtgärd eller 
kontrollmetod

Uppföljning och redovisning
Förbättringsåtgärd

Dataskydds-
förordningen

Konsekv
ens: 4
Sannolik
het: 3

Bristande följsamhet av 
nya dataskydds-
förordningen, GDPR 

Hantering av 
personuppgifter, 
stickprov

Ansvarig:
förvaltningschef

För att tillse en säker hantering av 
personuppgifter har rutiner för pedagoger kring 
hantering av personuppgifter tagits fram, liksom 
informationsmaterial på Hemma.  Vidare har 
dokumenthanteringsplanen uppdaterats och komp-
letterats med om respektive dokument innehåller 
personuppgifter. Införande av nytt verksamhets-
system pågår med säkrare inloggning.  

Det har inte funnits anledning att anmäla någon 
personuppgiftsincident till Datainspektionen.  
Personuppgiftshandläggare diskuterar förbättrad 
schemahantering med en enhet, men inte 
anledning till anmälan. 
Efter klagomål från vårdnadshavare har 
avstämning skett i det aktuella fallet med 
dataskyddsombudet, som inte konstaterat brister i 
hanteringen.
Råd och stöd fås av dataskyddsombudet i aktuella 
frågor. Det som saknas är resurs för ett 
samordnings- och utvecklingsansvar i kommunen, 
vilket inte ingår i dataskyddsombudets uppgifter.
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Process eller rutin
Poäng 

 
Riskbild Konsekvens Åtgärd eller 

kontrollmetod
Uppföljning och redovisning

Förbättringsåtgärd

HR-risker

Konsekv
ens: 3
Sannolik
het: 3

Brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
Kraven på årlig 
uppföljning fullföljs inte. 

Utbilda och följa upp att 
chefer har tillräckliga 
kunskaper i Sam och det 
system som används för 
att följa upp 
arbetsmiljöarbetet. 
Kontroll av inlagda 
planer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete hos 
respektive nämnd. 
Ansvarig:
förvaltningschef

Ärendet kommer tas upp på rektorsträffarna 
eftersom flera planer saknas i systemet. 

Stöd behövs från HR-enheten i att utbilda och 
följa upp att chefer har tillräckliga kunskaper i 
Sam och det system som används för att följa 
upp arbetsmiljöarbetet.

85



Uppföljning intern kontrollplan 2019

2019-10-18 12(12)

Process eller rutin
Poäng 

 
Riskbild Konsekvens Åtgärd eller 

kontrollmetod
Uppföljning och redovisning

Förbättringsåtgärd

Förtroende

Konsekv
ens: 3
Sannolik
het: 3

Bristande följsamhet av 
representations- och 
resepolicy samt 
redovisning av underlag.

Samtliga konton 
avseende resor och 
representation för en 
period kontrolleras. 
Agenda/syfte och 
deltagare ska anges. 
Belopp och moms 
kontrolleras.

Ansvarig:
förvaltningschef

Kontroller har utförts för september månad. 
Resultatet visar att det verkar finnas en låg 
medvetenhet om regler för representation och 
reseersättningar. Runt 50 % saknade 
kompletta underlag. Ibland trots uppmaning 
från administratör. Främst beror det 
förmodligen på informationsbrist. Möjligen 
bör policyn ses över och bli mer beskrivande. 
Syften kan ibland kännas något allmänna.

Förbättringsåtgärden blir att aktivt informera 
den personal som utför representation samt 
beviljar tjänsteresor. Kontroll och uppföljning 
kommer fortsatt utföras.
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 7 Internkontroll 2019, uppföljning
Ärendenummer SOC 2018/106

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljningen av internkontroll 

2019 och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Syftet med internkontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning samt att 
upptäcka och korrigera om ett fel inträffar. Förvaltningschefen ansvarar för 
framtagande av socialförvaltningens arbetsplan för intern kontroll samt för att 
denna följs upp årligen. En internkontrollplan för 2019 togs fram av 
förvaltningsledningen och socialnämnden beslutade om den 2018-12-19 § 120.
Resultatet av intern kontroll 2019 ska återrapporteras till socialnämnden och 
kommunstyrelsen i samband med upprättande av delårsbokslut och årsbokslut 
för verksamhetsår 2019.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10

 ”Internkontroll 2019 – uppföljning”, daterad 2020-01-10

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten 
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1 Inledning 

Socialnämnden beslutade om plan för intern kontroll enligt beslut 2019-19-19 §128. Nämndens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande 

verksamhetsplan för intern kontroll1 följas upp och beslutas av nämnd senast innevarande år. Eventuella förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern 

kontroll ska tidsättas och följas upp av nämnden. Resultatet som framkommer i uppföljning av plan för intern kontroll 2019 ska tas hänsyn till i nästkommande 

riskanalys som ligger till grund för nästa års plan för intern kontroll 2020. 

2 Socialnämndens plan för internkontroll 2019 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
värde Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Dataskydds-
förordningen 

Bristande 
följsamhet av 
GDPR (nya 
dataskyddsför-
ordningen) 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Hantering av 
personuppgifter, 
stickprover 

Stickprover gjorda 
senast oktober 

okt-19 Förvaltningschef 

HR-risker Brister i det 
systematiska 
arbetsmiljöarb
etet. Kraven på 
årlig 
uppföljning 
fullföljs inte. 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Utbilda och följa upp att 
chefer har tillräckliga 
kunskaper i SAM och det 
system vi använder för 
att följa upp 
arbetsmiljöarbetet 
(SARA) 

Kontroll av inlagda 
planer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete hos 
respektive nämnd. 

dec-19 Förvaltningschef 

 

  

 
1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll 
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Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
värde Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Förtroende Bristande 
följsamhet av 
representation
s- och 
resepolicy samt 
redovisning av 
underlag 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Stickprover resor och 
representation 

Samtliga konton 
avseende resor och 
representation för viss 
period kontrolleras. 
Agenda/Syfte och 
deltagare ska anges. 
Belopp och moms 
kontrolleras 

okt-19 Förvaltningschef 

Genom-
förande-
planens 
kvalitet och 
brukarens 
delaktighet 

Om brukares 
genomförande
plan inte är 
aktuell, inte är 
av god kvalitet, 
inte är 
upprättad 
delaktighet 
och/eller 
saknar 
uppföljning 
finns risk att 
brukare får 
andra insatser 
än de som är 
beslutade. 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Om brukares 
genomförandeplan är 
aktuell är av god kvalitet 
är upprättad i del-
aktighet samt om det 
har gjorts en 
uppföljning. 

Stickprovskontroll 
tertialt i verksam-
hetssystemet att 
genomförandeplaner är 
aktuella och nya 
upprättade inom 14 
dagar, kontroll även 
utifrån kvalitet, 
brukarens delaktighet 
samt att uppföljning 
sker enligt rutin. 

nov-19 Socialt ansvarig 
samordnare 
(SAS) 
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Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
värde Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Boendemiljö 
på särskilt 
boende 

Att brukare 
med 
demenssjukdo
m inte har en 
boendemiljö 
som är 
anpassat efter 
deras behov, 
vilket kan leda 
till fara för 
enskilda 
brukare. 

3 Möjlig 5 Allvarlig 12 Granskning Kontrollera att brukare 
med demenssjukdom 
har en boendemiljö som 
är anpassat efter deras 
behov.  

Verksamhetsbesök 
samt genomgång av 
checklista 
"Miljöanpassningar som 
bidrar till ökad 
delaktighet, stöd för att 
underlätta aktivitet och 
delaktighet för 
personer med 
demenssjukdom" 

nov-19 Socialt ansvarig 
samordnare 
(SAS) 

Uppföljning 
av beslut 
SoL/LSS 

Är uppföljning 
inte gjord kan 
det finnas risk 
att beslut inte 
stämmer 
överens med 
brukarens 
behov att 
insatsen inte 
har genomförts 
enligt beslutet. 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12  Granskning Kontroll av aktuella 
beslut och om 
uppföljning är gjord. 

Stickprovskontoll i 
verksamhetssystemet. 

nov-19 Socialt ansvarig 
samordnare 
(SAS) 
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Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
värde Åtgärd 

Kontrollmoment/åtgärd Kontrollmoment/åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Externa 
utförare 

Om kontroll 
och uppföljning 
av 
verksamheten 
inte görs finns 
risk för att 
kommens 
ansvar, som 
regleras av 
gällande lagar 
och föreskrifter 
inte följs.  

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning  Kontrollera och följa upp 
verksamheten 

Intervjuer med 
företrädare för LOV-
företagen. 

nov-19 Myndighetschef 

Loggkontrolle
r av 
verksamhetss
ystem 

Risken är att 
lagen bryts 
vilken 
genererar risk 
för den 
enskilde pga 
sekretessbrott 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Kontroll av att rutinen 
följs 

Förfrågan till chefer via 
mail. 

nov-19 Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS)/Socialt 
ansvarig 
samordnare 
(SAS) 

Kontroll av 
dokumentatio
n i HSL 
journal 

Risken är att 
lagen bryts 
vilken 
genererar risk 
för den 
enskilde pga 
sekretessbrott 

2 Mindre 
sannolik 

4 Allvarlig 8 Granskning Kontroll av att lagar 
samt föreskrifter följs 

Stickprovskontroller 
med hjälp av 
kvalitetssäkringsnyckel 

nov-19 Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS)  
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Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
värde Åtgärd 

Kontrollmoment/åtgärd Kontrollmoment/åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Handläggning  Den enskilde 
riskerar att inte 
få sin ansökan 
prövad 

2 Mindre 
sannolik 

3 Kännbar 6 Granskning Kontroll att 
handläggning sker enligt 
gängse rutiner 

Stickprovskontroll i 
verksamhetssystemet. 

nov-19 Socialt ansvarig 
samordnare 
(SAS) 

Samverkans-
avtal med 
skolan 

Den enskilde 
riskerar att inte 
få sina behov 
tillgodosedda.  

3 Möjlig 3 Kännbar 9  Intervjuer Kontroll att samverkan 
har fungerat 

Uppföljning av avtal nov-19 Projektledare 
psykisk hälsa 

 

3 Uppföljning av socialnämndens plan för internkontroll 2019 

Förvaltningsledningen har eller kommer att formulera uppdrag till verksamheterna där brister upptäckts. Verksamheten rapporterar hur arbetet med uppdragen går till 

förvaltningsledning och kommer att redovisas för socialnämnden i delårsrapporter. 

Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 

Hantering av 
personuppgifter, 
stickprover 

Stickprover gjorda senast oktober okt-19 Förvaltningschef Stickprover visar att det finns, 
på några enheter, hantering av 
medarbetares uppgifter 
utanför de listor som finns med 
i den upprättade förteckningen 
över listor. 

Ytterligare utbildning 
i GDPR. 
I de fall då hantering 
utanför systemet är 
nödvändig förs dessa 
till den övergripande 
förteckningen. 

Mars 
2020 

Förvaltnigns-
chef 
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Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 

Utbilda och följa upp 
att chefer har 
tillräckliga kunskaper i 
SAM och det system vi 
använder för att följa 
upp arbetsmiljöarbetet 
(SARA) 

Kontroll av inlagda planer för 
systematiskt arbetsmiljöarbete hos 
respektive nämnd. 

dec-19 Förvaltningschef Verksamhetssystemet används 
av chefer och de inlagda planer 
som finns är korrekt 
upprättade.  
  

Alla ledningsgrupper 
bjuder in 
representant från HR-
avdelningen för 
genomgång och 
utbildning i SARA. 

Maj 
2020 

Förvaltnigns-
chef 

Stickprover resor och 
representation 

Samtliga konton avseende resor och 
representation för viss period 
kontrolleras. Agenda/syfte och 
deltagare ska anges. Belopp och moms 
kontrolleras. 

okt-19 Förvaltningschef Vid kontroller visas att 
förvaltningen vid samtliga 
tillfällen har angivit agenda, 
syfte och deltagare. Även 
övriga kontrollmoment var 
okej. 

Fortsatt 
uppmärksamhet vid 
resor och 
representation. 
Förstärka 
informationen kring 
dessa moment vid 
introduktion av en ny 
medarbetare. 

 
 
 
 
Mars 
2020 

Förvaltnigns-
chef 

Om brukares 
genomförandeplan (GP) 
är aktuell är av god 
kvalitet är upprättad i 
delaktighet samt om 
det har gjorts en 
uppföljning. 

Stickprovskontroll tertialt i 
verksamhetssystemet att GP är 
aktuella och nya upprättade inom 14 
dagar, kontroll även utifrån kvalitet, 
brukarens delaktighet samt att 
uppföljning sker enligt rutin. 

nov-19 SAS Verksamheten har under året 
infört nytt verksamhetssystem 
vilket har medfört att alla GP 
inte är införda i 
verksamhetssystemet enligt 
plan. Där GP saknas i nya 
verksamhetssystemet finns 
gällande i pappersformat. 
Brukarens delaktighet kan 
endast kontrolleras genom att 
det noterats i journal och 
denna notering saknas i vissa 
journaler.  

Utbildning i 
dokumentation och i 
verksamhetssystem. 
  

Oktober 
2020 

Verksamhets-
chef 
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Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 

Kontrollera att brukare 
med demenssjukdom 
har en boendemiljö 
som är anpassat efter 
deras behov.  

Verksamhetsbesök samt genomgång av 
checklista "Miljöanpassningar som 
bidrar till ökad delaktighet, stöd för att 
underlätta aktivitet och delaktighet för 
personer med demenssjukdom" 

nov-19 SAS Resultatet visar att många av 
kontrollpunkterna i checklistan 
är uppfyllda men att det även 
finns förbättringsområden.  

Fortsatt arbete med 
lokalanpassning. 

Oktober 
2020 

Verksamhets-
chef 

Kontroll av aktuella 
beslut och om 
uppföljning är gjord. 

Stickprovskontoll i 
verksamhetssystemet. 

nov-19 SAS Uppföljning av beslut 
genomförs inte inom området 
LSS/Socialpsykiatri. Inom vård 
och omsorg är det främst 
uppföljning inom särskilt 
boende som brister.  

Översyn av 
ärendemängd. 

Maj 
2020 

Verksamhets-
chef 

Kontrollera och följa 
upp externa utförares 
verksamheter. 

  
 

Myndighetschef Denna kontroll är inte 
genomförd då förvaltningen 
avvaktar kommunövergripande 
program för kontroll av externa 
utförare.  

Ta fram en 
tillsynsplan av 
externa utförare. 

Maj 
2020 

Verksamhets-
chef  

Kontroll av att rutinen 
för loggkontroller följs. 

Förfrågan till chefer via mail. nov-19 MAS/SAS Rutin är känd men efterlevs 
inte inom alla verksamhets-
områden. 

Ytterligare 
information i 
ledningsgrupper samt 
uppföljning 
månadsvis av utförda 
loggkontroller. 

April 
2020 

Verksamhets-
chef 

Kontroll av att lagar 
samt föreskrifter följs 
vid dokumentation 
enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) 

Stickprovskontroller med hjälp av 
kvalitetssäkringsnyckel. 

nov-19 MAS Inget brott mot lagar och 
förskrifter har upptäckts som 
gjort att det måste anmälas.  

Upprätthålla det goda 
arbetssättet. 

- Verksamhets-
chef 

 

 

 

95



  

 

Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 

Kontroll att 
handläggning sker 
enligt gängse rutiner. 

Stickprovskontroll i 
verksamhetssystemet. 

nov-19 SAS Handläggning sker enligt 
gängse rutiner men det 
saknades i vissa fall 
dokumentation om 
kommunicering, informerande 
samtal och den enskildes 
önskemål och målsättning med 
insatsen. 

Utbildning i 
dokumentation och i 
verksamhetssystem. 
 
Eventuella 
anpassningar av 
verksamhetssystem. 

Juni 
2020 
 
 
Juni 
2020 

Verksamhets-
chef 
 
 
Förvaltnigns-
chef 

Kontroll att 
samverkansavtalet med 
utbildnings-
förvaltningen har 
fungerat 

Uppföljning av avtal genom intervjuer 
med medarbetare. 

nov-19 Projektledare 
psykisk hälsa 

Samverkansavtalet inte är 
vidare känt, man upplever det 
inte som ett styrdokument i 
vilket det finns punkter som 
ska följas enligt avtalet. 
Däremot är man välbekant 
med behovet av att samverka 
med utbildningsförvaltningen. 
Utifrån beröringspunkterna 
anser man att individen fått 
sina behov tillgodosedda. 

Samverkansavtal 
kommer att införas i 
det gemensamma 
arbetet "Barnens 
bästa gäller - i 
Kronoberg". 

Augusti 
2020 

Projektledare 
psykisk hälsa 
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-03 Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 27 Intern kontroll 2019
Ärendenummer TN 2020/11

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisning av resultatet av intern 

kontroll.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt resultatet av nämndens interna kontroll samt 
resultatet av de kommungemensamma målen för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25

 Intern kontrollplan 2019 Uppföljning Tekniska nämnden daterad 2019-12-17
_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Filip Lazarov, ekonom
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Intern kontrollplan 2019 - 
Uppföljning
Tekniska nämnden
2019-12-17
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1 Inledning
Tekniska nämnden beslutade om plan för intern kontroll 2019 i samband med beslut 
§12 Internbudget 2019, plan 2020–2021, tekniska nämnden på sammanträdet den 29 
januari 2019. Tekniska nämndens bildades 2019 och tog då över ansvaret för plan för 
intern kontroll 2019. Plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll1 följas upp och beslutas av nämnd senast 
innevarande år. Eventuella förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern 
kontroll ska tidsättas och följas upp av nämnden. Resultatet som framkommer i 
uppföljning av plan för intern kontroll 2019 ska tas hänsyn till i nästkommande 
riskanalys som ligger till grund för plan för intern kontroll 2020.

2 Tekniska nämndens Plan för intern kontroll 2019
  

Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
Ekonomi/upphandling Risken finns att tjänstemän vid 

brådskande fall gör otillåtna 
direkta upphandlingar

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Information till ansvariga chefer, 
varning och utbildning

Granskning av genomförda direkta 
upphandlingar, intervju med 
berörda chefer

dec-19

Filip Lazarov
HR-risker Risken att inte klara av 

arbetsuppgifter på grund av att 
en nyckelpersons längre 
frånvaro

4 Sannolik 4 Allvarlig 16 Granskning Vilka beffattningar som kan 
definieras som nyckelpersoner, 
vad finns för uppbackning, 
rutinbeskrivningar

Intervju med asnvariga chefer om 
risken till längre frånvara, finns det 
uppbackning, hur löser man en 
sådan situation, finns det en 
beredskapsplan

dec-19

Anders Nyberg
Ekonomi/fakturahantering Risken är stor att vid bristande 

kontroll inte upptäcks att 
leverantören debiterar högre 
priser än vad blivit avtalat

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Genomgång av ett antal 
leverantörsfakturor, söka mönster 
vid fakturahantering

Stickprover av ca 50 st 
leverantörsfakturor från lika måna 
leverantörer, stämma av varor och 
priserna mot avtal

löpande 
under 2019

Filip Lazarov
HR-BAM Risken att missa vissa mönster 

vid upprepade incidenter och 
skador enligt BAM

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Upptäcka bristfällig skydd eller 
maskinfel som orsakar skador

Kolla rapporter om inträffade 
incidenter och hur har de hanterats, 
intervju med drabbade 
medarbetare och ansvarig chef

dec-19

Håkan Helgesson
Säkerhet Risken att personalen inte 

klarar av att hantera incidenter 
och uppkomna situationer vid 
bristande rutinbeskrivningar

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Finns det rutinbeskrivningar och 
beredskap vid olika scenarier: 
förorening vid intaget, 
dieselutsläpp vid infiltreringsåsen, 
sabotage mm

Granskning av de beffintliga 
rutinbeskrivningar, 
säkerhetsåtgärder, brandskydd 
mm, intervju med medarbetare 
som jobbar på vattenverket.

dec-19

Håkan Helgesson
HR-risken Risken för otillräcklig 

bemanning vid ökad 
verksamhet

4 Sannolik 4 Allvarlig 16 Granskning Hur ökad arbetsbelastning påverkar 
personalen

Analys av rekrytering jämte ökad 
arbetsbelastning, intervju med 
medarbetare och chefer

dec-19

Anders Nyberg

3 Uppföljning av Tekniska nämndens Plan för intern kontroll 
2019

1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
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Riskanalys Uppföljning av intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig
Ekonomi/upphandling Risken finns att tjänstemän vid 

brådskande fall gör otillåtna 
direkta upphandlingar

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Fel kan uppstå på grund 
av tolkning av vad menas 
med brådskande fall 

Alltid kontakta 
upphandlingsenhete
n i fråga om 
brådskande fall.

19-dec FL
HR-risker Risken att inte klara av 

arbetsuppgifter på grund av att 
en nyckelpersons längre 
frånvaro

4 Sannolik 4 Allvarlig 16 Granskning Granskning har ej utförts.

Ekonomi/fakturahantering Risken är stor att vid bristande 
kontroll inte upptäcks att 
leverantören debiterar högre 
priser än vad blivit avtalat

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Ibland missar man att 
leverantören skickar en 
vara som inte finns med i 
avtalet för att få bättre 
pris. 

Kontrollera och följa 
upp levererad vara 
mot avtalet.

dec-19 FL
HR-BAM Risken att missa vissa mönster 

vid upprepade incidenter och 
skador enligt BAM

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Granskning har ej utförts.

Säkerhet Risken att personalen inte 
klarar av att hantera incidenter 
och uppkomna situationer vid 
bristande rutinbeskrivningar

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Personalen på va-verk är 
väl rustade med rutiner, 
säkerhetsåtgärder vid 
olika incidenter eller 
brand.

Med ombyggnation 
av va-verk och 
pumpstationer och 
total digitaliserng av 
samtliga ökar 
beredskap och 
säkerhet. 19-dec FL

HR-risken Risken för otillräcklig 
bemanning vid ökad 
verksamhet

4 Sannolik 4 Allvarlig 16 Granskning Förvaltningen har lyckats 
bemanna verksamheter 
som haft ökad 
arbetsbelasting.

Bättre planering och 
gott samarbete med 
HR-enheten. AN

Resultatet av granskningarna visar på att ett antal förbättringsåtgärder som behöver 
genomföras.

 Bättre disciplin inom förvaltningen kring att betala fakturor i tid. Risken att 
fakturor inte betalas i tid är mer påtaglig under semestertiden juli-augusti. En 
automatiserad eskaleringsfunktion i ekonomisystemet vore bra att tillämpa så att 
fakturor går vidare till närmaste chef eller ekonomienhetens brevlåda när de är 
nära att förfalla.  

 Kontrollera att rätt vara har levererats med rätt pris enligt avtal. En mer 
systematisk avtalsuppföljning kommer att ske under 2020 i syfte att avtal följs.

 Vid upphandlings och avtalsfrågor finns ett professionellt stöd att tillgå vid 
upphandlingsenheten.

5 Kommungemensamma mål för intern kontroll 2019
Utifrån kommunstyrelsens riskanalys framkom att kontrollmomenten nedan bör vara 
kommunövergripande, och är därför definierade som kommungemensamma mål för intern 
kontroll 2019. Det innebär att respektive nämnd ska tillföra nedan kontrollmoment i nämndens 
plan för intern kontroll år 2019. Respektive nämnd är ansvarig för att följa upp kontrollmålet.
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Uppföljning av kommungemensamma kontrollmoment samt åtgärder vid förvaltningen.
Riskanalys Uppföljning av intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig
Dataskyddsförordningen Bristande följsamhet av GDPR 

(nya dataskyddsförordningen)
3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Granskning har ej utförts.

HR-risker Brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Kraven på 
årlig uppföljning fullföljs inte

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Granskning har ej utförts.

Förtroende Bristande följsamhet av 
representations- och 
resepolicy samt redovisning av 
underlag

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Det förekommer fel vid 
tolkning av 
representation. Underlag 
är ibland bristfällig, att 
varken syfte eller 
deltagare uppges.

Information till 
berörda chefer om 
representations art 
och hantering.

19-dec FL
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 6 Rapport - Intern kontroll 2019
Ärendenummer KFN 2019/23

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämndens beslutar godkänna redovisning av resultatet av 

intern kontroll.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt resultatet av nämndens egen intern kontroll samt 
resultatet av de kommungemensamma målen för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Resultat intern kontroll 2019 daterad 2020-01-15 (denna tjänsteskrivelse)

 Intern kontrollplan 2019 Uppföljning Kultur- och fritidsnämnden daterad 
2020-01-03

_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsförvaltningen

1

Intern kontrollplan 2019 Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden
2020-01-03
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Kultur- och fritidsförvaltningen

2
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Kultur- och fritidsförvaltningen

3

1 Inledning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om plan för intern kontroll enligt beslut 2019-03-28 §22. Nämndens plan för intern kontroll ska utifrån 
kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll1 följas upp och beslutas av nämnd senast innevarande år. Eventuella 
förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska tidsättas och följas upp av nämnden. Resultatet som framkommer i uppföljning 
av plan för intern kontroll 2019 ska tas hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger till grund för nästa års plan för intern kontroll.

2 Kultur- och fritidsnämndens Plan för intern kontroll 2019

3 Process/rutin

Poäng

Riskbild Konsekvens Åtgärd/kontrollmetod Ansvarig 

1 Kränkande behandling 
personal

S 3
R 3
= 6

Medelhögrisk som 
uppmärksammats p g a 
#metoo-kampanjen 

- Personlig ”tragedi”
- Arbetsmiljö-
problem
- Risk för negativ 
massmedial 
uppmärksamhet

Finns rapporterade fall
Finns kanaler att 
rapportera i
Finns information hur man 
rapportera

Respekt 
områdeschef 
som rapporterar 
till nämnd

2 Hot och våld S 4
R 3
= 7

Dels mellan deltagare
Dels deltagare personal
Det finns indikationer på 
ökning av den typen 
beteendemönster

Den drabbade 
individen är det en 
allvarlig händelse.

Finns rapporterade fall
Finns kanaler att 
rapportera i
Finns information hur man 
rapportera

Respekt 
områdeschef 
som rapporterar 
till nämnd

3 Social Oro S 3
R 4
= 7

Har identifierats på flera av 
nämndens verksamheter bl a 
bibliotek. 
Biblioteksverksamheten på 
nationell nivå beskriver 
problemet

Stör den planerade 
verksamheten. 
Riskera att 
målgruppen 
undviker besök

Finns rapporterade fall
Finns kanaler att 
rapportera i
Finns information hur man 
rapportera

Respekt 
områdeschef 
som rapporterar 
till nämnd

1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
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Kultur- och fritidsförvaltningen

4

4 Éfterlevs lagar och regler 
vid nyanställning

S 5
R 3
= 8

Risk för felrekryteringar Olämplig personal 
för verksamheten. 
Kostsamhet om en 
felrekrytering 
konstateras efter 
anställning

Kontroll lagutrymme och 
följa detsamma

Rekryterande 
chef

5 Korruption S 5
R 3
= 8

Förhöjda kostnader
Olagligt
Verksamheter drabbas
Förtroendekris intern, externt, 
massmedialt…

Utöver riskbilden 
blir det inte rätt 
styrning av 
verksamheten

Revision, attest och 
attestreglemente. Kontroll 
av leverantörsreskontra 
(Inyett), information och 
utbildning. Bisysslor?

Ekonom för de 
fiskala delarna, i 
övrigt 
områdeschefer

6 Sexuella trakasserier mot 
barn och ungdom/pedofili

S 5
R 4
= 9

Risken finns både i den 
kommunala verksamheten 
som i de föreningar som 
kommunen helt eller delvis 
stöttar

Personlig tragedi
Skadestånds-
kostnader
Förtroendekris och 
negativ 
uppmärksamhet

Finns rapporterade fall
Finns kanaler att 
rapportera i
Finns information hur man 
rapportera
Se även punkt 4
(Allmän vaksamhet)
Se över kontrakten med 
föreningarna för att 
säkerställa kommunens 
ståndpunkt

Kulturstrategen 
och fritidschef 
analyser och 
rapportera 
föreningskontrakt
en. I övrigt är det 
respektive 
områdeschef.

7 Sker upphandlingar på rätt 
sätt

S 5
R 4
= 9

Korruptioner, fördyrning, 
skadestånd, överklagande, 
förseningar med nya 
följdeffekter

Se riskbild Analys av gjorda 
upphandlingar under året

Ekonom/upphan
dlningsfunktion
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3 Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens Plan för intern kontroll 2019
Plan för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig
Kränkande behandling Finns rapporterade fall, finns 

kanaler att rapportera i, finns 
information hur man ska rapportera

2019-12-31 Respektive 
områdeschef

Ska rapportera i Lisa. Finns inga 
rapporter.

Utbildningsinsatser 
mot enhetschefer så 
att dessa sen kan ge 
rätt anvisningar til de 
anställda.

2020-05-01 Förvaltningsc
hef

Hot och våld Finns rapporterade fall, finns 
kanaler att rapportera i, finns 
information hur man ska rapportera

2019-12-31 Respektive 
områdeschef

Ska rapportera i Lisa. Finns inga 
rapporter.

Utbildningsinsatser 
mot enhetschefer så 
att dessa sen kan ge 
rätt anvisningar till de 
anställda.

2020-05-01 Förvaltningsc
hef

Social oro Finns rapporterade fall, finns 
kanaler att rapportera i, finns 
information hur man ska rapportera

2019-12-31 Respektive 
områdeschef

Ska rapportera i Lisa. Finns inga 
rapporter.

Utbildningsinsatser 
mot enhetschefer så 
att dessa sen kan ge 
rätt anvisningar til de 
anställda.

2020-05-01 Förvaltningsc
hef

Efterlevs lagar och regler 
vid nyanställning

Kontroll lagutrymme och följa 
detsamma

2019-12-31 Rekryterande chef Finns en fungerande rutin som 
är dokumenterad.Inga 
felaktigheter funna
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Plan för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig
Korruption Revision, attest och 

attestreglemente. Kontroll av 
leverantörsreskontra, 
information och utbildning. 
Bisysslor.

2019-12-31 Ekonom för de 
fiskala delarna, i 
övrigt 
områdeschefer

Finns dokumenterat hur 
attesträtt och 
leverantörsfakturor ska 
hanteras. Inga felaktigheter 
funna.

Sexuella trakasserier 
mot barn och 
ungdom/pedofili

Finns rapporterade fall, finns 
kanaler att rapporterai, finns 
information hur man ska 
rapportera. Se över kontakten 
med föreningarna för att 
säkerställa kommunens 
ståndpunkt

2019-12-31

Kulturstrategen 
och fritidschef 
analyser och 
rapportera 
föreningskontrakt
en. I övrigt 
respektive 
områdeschef

Ska rapportera i Lisa. Finns 
inga rapporter.

Utbildningsinsatse
r mot 
enhetschefer så 
att dessa sen kan 
ge rätt anvisningar 
til de anställda.

2020-05-01 Förvaltningsc
hef

Sker upphandlingar på 
rätt sätt

Analys av gjorda upphandlingar 
under året

2019-12-31 Ekonom/upphandl
ingsfunktion

Följer upphandlingsrutinen i 
de fall inlöpen kommer till 
upphandlingsenheten.

Analys av de inköp 
och avtal som 
tecknats som inte 
kommer till 
upphandlingsenhe
ten. 

2020-08-31 Ekonom
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4  Kommungemensamma mål för intern kontroll 2019
Riskanalys
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd
Dataskyddsförordningen Bristande följsamhet av  

nya 
dataskyddsförordningen, 
GDPR

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning

HR-risker Brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
Kravet på årlig 
uppföljning fullföljs inte.

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning

Förtroende Bristande följsamhet av 
representations- och 
resepolicy samt 
redovisning av underlag.

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning
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Plan för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig
Dataskyddsförordningen Hantering av personuppgifter, 

stickprov
2019-12-31 Förvaltningschef Upptäckt problem med lagring 

av personuppgifter på 
kulturskolan

Inköp av system för 
hantering av 
personuppgifter.

HR-risker Utbilda och följa upp att chefer har 
tillräckliga kunskaper i det system 
som används för att följa upp 
arbetsmiljöarbetet. Kontroll av 
inlagda planer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

2019-12-31 Förvaltningschef Stöd behövs från HR-
enheten i att ubilda 
och följa upp att chefer 
har tillräckliga 
kunskaper för att kunna 
följa upp 
arbetsmiljöarbetet.

2020-06-30 Förvaltnings
chef

Förtroende Stickprov på fakturor 2019-12-31 Förvaltningschef Kontroller gjorts på samtliga 
fakturor under mars och april. 
Kontrollerna visar på en låg 
medvetenhet om reglerna. 
Mer än hälften saknade 
kompletta underlag och 
anteckningar. 

Information om rese- 
och 
representationspolicy 
till assistenter och 
chefer. 

2020-02-28 Ekonom
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  Sammanträdesprotokoll 

 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 

Miljö- och byggnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Intern kontroll 2019 - Uppföljning 

Ärendenummer MOB 2018/41 

Ärendenummer EDP M-2018-1058 

 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna redovisningen av resultatet av 

intern kontroll.  

 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt resultatet av nämndens egen intern kontroll samt 

resultatet av de kommungemensamma målen för intern kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15 

• Intern kontrollplan 2019 – Uppföljning miljö- och byggnämnden daterad 

2020-01-15 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggförvaltningen     

 

1 

 

 
 
Intern kontrollplan 2019 Uppföljning 

Miljö- och byggnämnden 

2020-01-15 
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Miljö- och byggförvaltningen     

 

2 

 

Innehåll 

 
Inledning…………………………………………………………………….3 

Miljö- och byggnämndens plan för intern kontroll 2019………………….   3 

Uppföljning av miljö- och byggnämndens plan för intern kontroll 2019…   4 

Kommungemensamma mål för intern kontroll 2019………………………..5 
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Miljö- och byggförvaltningen     

 

3 

 

1 Inledning 

Miljö- och byggnämnden beslutade om plan för intern kontroll enligt beslut 2018-12-17 §106. Nämndens plan för intern kontroll ska utifrån 

kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll1 följas upp och beslutas av nämnd senast innevarande år. Eventuella 

förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska tidsättas och följas upp av nämnden. Resultatet som framkommer i uppföljning 

av plan för intern kontroll 2019 ska tas hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger till grund för nästa års plan för intern kontroll. 

2 Miljö- och byggnämndens Plan för intern kontroll 2019 

 

                                                      
1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll 

Riskanalys Plan för intern kontroll

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

Arkivering Arkivering på felaktigt 

sätt

4 Sannolik 1 Försumbar 4 Granskning Arkivering Stickprov på arkivhandlingar. 

Kontrollera att 

dokumenthanteringsplanen 

efterlevs

2019-12-31 Administratör

Handläggningstid bygglov Beslut fattas inte inom 

10 veckor

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Handläggningstid bygglov Kontroll av handläggningstid i 

bygglovsärenden

2019-12-31 Administratör och 

förvaltningschef

Kompetensbrist Vakanser i bemanningen 

kan medföra att det 

saknas personal för en 

viss ärendetyp eller 

arbetsuppgift

4 Sannolik 4 Allvarlig 16 Granskning Kompetensbrist Kontroll om det finns någon 

ärendetyp eller arbetsuppgift som 

enbart en person har kompetens 

att hantera

2019-12-31 Förvaltningschef

114



 

    
 

 

3 Uppföljning av miljö- och byggnämndens Plan för intern kontroll 2019 

 

 

 

Plan för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll

Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig

Arkivering Stickprov på arkivhandlingar. 

Kontrollera att 

dokumenthanteringsplanen 

efterlevs

2019-12-31 Administratör Av 20 slumpvis utvalda 

ärenden låg sex stycken på rätt 

plats. Samtliga ärenden var 

förberedda för arkivering 

enligt dokumenthanterings-

planen samt innehåller rätt 

och tillräcklig information 

finns på omslaget.

Genomgång av 

gällande rutin med 

personalen

2020-04-30 Administratör

Handläggningstid bygglov Kontroll av handläggningstid i 

bygglovsärenden

2019-12-31 Administratör och 

förvaltningschef

Av 20 slumpvis utvalda ärende 

har samtliga fått beslut inom 

rätt tid.

Utnyttja nya 

ärendesystemet 

Vision så att vi 

fortlöpande kan 

kontrollera 

handläggningstiden.

Kompetensbrist Kontroll om det finns någon 

ärendetyp eller arbetsuppgift som 

enbart en person har kompetens 

att hantera

2019-12-31 Förvaltningschef På miljösidan finns bara en 

person som jobbar med 

hälsoskydd. Preliminär 

behovutredning tyder på en 

underbemanning på cirka 5 

tjänster på miljö- och 

hälsoskyddssidan. Många 

nyanställda som behöver 

vägledning.

Anställa fler och 

förändra 

ledningsorganisation

en.

2020-12-31 Förvaltningschef 

och nämnd
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5 

 

4  Kommungemensamma mål för intern kontroll 2019 

 

 

Riskanalys

Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd

Dataskyddsförordningen Bristande följsamhet av  

nya 

dataskyddsförordningen, 

GDPR

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning

HR-risker Brister i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Kravet på årlig 

uppföljning fullföljs inte.

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning

Förtroende Bristande följsamhet av 

representations- och 

resepolicy samt 

redovisning av underlag.

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning
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Plan för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll

Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig

Dataskyddsförordningen Hantering av personuppgifter, 

stickprov

2019-12-31 Förvaltningschef Vi har inte upptäckt några fel 

som föranlett rapportering. 

HR-risker Utbilda och följa upp att chefer har 

tillräckliga kunskaper i det system 

som används för att följa upp 

arbetsmiljöarbetet. Kontroll av 

inlagda planer för systematiskt 

arbetsmiljöarbete.

2019-12-31 Förvaltningschef Förvaltningschefen är 

förvaltningens enda chef. Hon 

har fått en kort genomgång av 

programmen men ingen 

utbildning. Förvaltningen har 

saknat plan för systematiskt 

arbetsmiljöarbete för 2019.

Förtroende Stickprov på fakturor 2019-12-31 Förvaltningschef Kontroller gjorts på samtliga 

fakturor under perioden 

januari till september. 

Kontrollerna visar på en låg 

medvetenhet om reglerna. 

Merparten av fakturorna 

gällande resor saknade 

kompletta underlag och 

anteckningar. Flertalet 

fakturor gällande 

representation hade korrekta 

underlag.

Utbildning av all 

personal vad gäller 

regler kring resor, 

representation och 

inköp.

2020-02-28 Ekonom
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 43 Årsredovisning 2019
Ärendenummer KS 2020/19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram årsredovisning 2019 för Älmhults 
kommun. Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna 
snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11

 Utkast Årsredovisning 2019
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-03-11 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Ann-Sofie Gangesson 
Ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019
Ärendenummer KS 2020/19

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsbokslut 2019.
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast 
möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1 - 2

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11

Ärendebeskrivning
Föreligger kommunens årsredovisning för 2019:
Kommunens övergripande kortsiktiga mål om att befolkningen ska öka med 
minst en procent per år nås inte under 2019. Vid årsskiftet 18/19 var 17 568 
personer folkbokförda i kommunen och den siste december 2019 var antalet 
invånare 17 651 vilket innebär en ökning med 0,5 procent (83 personer). 
Uppföljningen av resultatmålen visar på att 40 procent av alla resultatmål nås 
under året. 50 procent av målen nås inte och 10 procent är inte mätbara vid 
uppföljningstillfället. Från och med år 2020 har kommunen nya resultatmål att 
följa som antagits av kommunfullmäktige.  
Älmhults kommuns resultat för 2019 blev 10,1 mkr att jämföra med budgeterade 
15,2 mkr. 
Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Resultat år 
2019 uppgår till 10,1 mkr. Efter justering för realisationsvinster uppgår 
kommunens balanskravsresultat till 5,8 mkr, vilket är positivt och därmed 
behöver inte kommunen reglera något underskott. 
Nämndernas negativa budgetavvikelse uppgår till 29,1 miljoner kronor.
Låneskulden ökade med 200 miljoner kronor under 2019, då flera stora 
investeringar pågår då kommunen växer.  
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Tjänsteskrivelse

2020-03-11 2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna årsredovisning 2019 för Älmhults kommun.
2. Att överlämna årsredovisning 2019 till revisorerna.

Ann-Sofie Gangesson Susann Pettersson
Kommuncontroller Kommunchef

Beslut för information
Kommunstyrelsen
Revisionen
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Årsredovisningen blir ett tillfälle att summera det gångna året. 2019 var ett spännande år med 
både utmaningar och satsningar. 

2019 arbetades en ny vision fram, liksom ett nytt styrsystem för hur vi ska kunna arbeta mer med 
samarbete/samverkan över förvaltningsgränser och med andra kommuner. Visionen ”Älmhults 
kommun – internationellt och nära” visar vår styrka. Med inspiration och idéer från människor från 
hela världen kan vi samtidigt se fördelarna med att vara en ”nära” kommun! Det är nära mellan 
människor, lätt att lära känna nya vänner och nära till service och fritid. 

Älmhults kommun fortsätter att utvecklas. Det skapar stora förväntningar men innebär utmaningar 
i form av stora investeringsbehov. En stor utmaning har därför varit att få fler externa aktörer att 
vilja göra investeringar i kommunen. 

Fler bostäder har byggts och planering för kommande bostadsområden pågår, till exempel i västra 
Älmhult. Bostadsproduktion planeras även i bland annat Diö. Det är mycket positivt att satsningarna i 
många fall sker genom att entreprenörer valt att bygga och äga bostäder i vår kommun. 

Årets större investeringar är bland annat simhallen som rustats upp och försetts med en varm- 
vattenbassäng samt vattenverket som får en utökad kapacitet. Stationshuset har fått en välbehövlig 
upprustning och arbetet med detaljplan för kv Gunnar Gröpe pågår. Tillsammans med tidigare 
upprustning av Norra Esplanaden innebär det att centrum fått en rejäl ansiktslyftning.

Men det viktigaste är alla människor som möts och bidrar till att utveckla kommunen! Till exempel 
har torget i Älmhult varit mötesplatser vid evenemang som Älmhultsfestivalen, Stadsorientering 
och VM-festen då svenska damerna tog brons i fotboll! Trivsamt och gemytligt!

Tack vare gott samarbete med ideella krafter i våra föreningar så kan vi tillsammans  
erbjuda idrottsaktiviteter i allt från cricket till innebandy (för att nämna några av många!).  
Eller kulturaktiviteter som Kulturnatta, konstrundor/utställningar i olika delar av kom- 
munen. Eller sociala aktiviteter som språkskola, läxläsning eller stöd till människor i  
behov av hjälp. Eller, tillsammans med lokala eldsjälar, se till att det till exempel byggs  
lekplatser och utvecklas lokal service runt om i vår kommun. 

Våra företag och företagare bidrar i allra högsta grad till utvecklingen i hela kommunen.  
Kommunens uppdrag är att ge företagarna enkla och förutsägbara förutsättningar  
för sitt viktiga arbete. Därför startades under året ett utvecklingsarbete med  
namnet ”Förenkla – helt enkelt”. 

Ett varmt tack till alla kommunens medarbetare, företagare, eldsjälar och  
invånare som gör utveckling möjligt! Och som gör Älmhults kommun  
internationell och nära!

Kommunalrådet har ordet

INLEDNING
 

Elizabeth Peltola 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Läsanvisningar
Detta dokument består av olika huvuddelar:

 
 

Inledning 

Förvaltningsberättelse – innehåller en 
översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet. 

Nämndernas redovisningar på olika verk-
samheter och resultatmål. 

Ekonomisk redovisning 

Bilagor

För att lättare skilja de olika delarna från varandra  
har respektive del fått sin egen färg som följer  
genom dokumentet. 
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Vart går pengarna?

Var kommer pengarna ifrån?

Hur används pengarna?

Vad används pengarna till?

Övrigt 3 % 
Försäljning verksamhet 2 %

Hyror och arrenden 2 % 

Bidrag 9 %

Avgifter 6 %

Räntor 0 % 

Skatteintäkter 64%

Utjämningsbidrag 13 %

Avskrivningar 5 %
Entreprenader och köp 
av verksamhet 8 %

Övriga verksamhets-
kostnader 15 %

Livsmedel 1 %

Bidrag 4 %

Räntor 0 % 

Personal 67 %

Socialnämnd 
inklusive
gemensam nämnd 
för familjerätt 35 %

Utbildningsnämnd 46 %

Kultur- och fritidsnämnd 4 %

Miljö- och byggnämnd 1 %

Teknisk förvaltning 8 %

Kommunledning inkl. överförmyndare 5 %Politisk organisation 1 %

Lorem ipsum

Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015

Årets resultat, mkr 10,1 57,4 31,7 13,5 9,0

Årets resultats andel av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, %

1,0 5,9 3,5 1,6 1,2

Skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag, mkr 1 028 974 895 829 787

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 017 917 860 809 772

Verksamhetens nettokostnadsandel av skattei- 
ntäkter, generella statsbidrag och utjämning, %

99,0 94,2 96,1 97,6 98,2

Finansnetto, mkr 0,4 0,6 -2,8 -6,0 -5,0

Nettoinvesteringar, mkr 294 163 332 212 109

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning, %

 
28,6

 
16,8

 
37,1

 
25,6

 
13,9

Totala tillgångar, mkr* 2 112 1 939 1 744 1 602 1 316

Kassalikviditet, % 108 104 72 122 62

Eget kapital, mkr* 614 604 546 515 501

Soliditet, %* 16 17 15 14 15

Självfinansieringsgrad, % 27 76 27 29 52

Låneskuld, mkr 1 110 910 810 710 500

Övriga mått och nyckeltal

Skattesats, kr 20,96 20,96 20,96 20,96 20,96

Antal invånare, st. 17 651 17 568 17 148 16 618 16 168

Antal kommunanställda, st. 1 712 1 685 1 526 1 524 1 512

Sjukfrånvaro, % 6,1 6,7 6,9 7,1 7,1
* Med hänsyn till nya redovisningsprinciper har justeringar gjorts för samtliga år.

Fem år i sammandrag
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Befolkning  
Älmhults kommun har under flera år haft en remarkabelt 
hög befolkningstillväxt. År 2019 kan närmast beskrivas 
som ett mellanår då vi inte fullt ut når befolkningsmålet. 
Då målet har överträffats under de senaste fem åren har 
vi emellertid fortfarande, sett över en femårsperiod, en be-
folkningsökning som är mycket hög. Tänkbara anledning-
ar till en något lägre befolkningstillväxt under 2019 är att 
den lokala arbetsmarknaden inte upplevts som lika stabil 
under året jämfört med tidigare fem år. Andra faktorer kan  
vara en brist på efterfrågade boendetyper då antalet tomter 
till försäljning för egna hem varit lågt. Detta i sin tur beror 
på nödvändigheten att färdigställa det nya vattenverket för 
att klara dricksvattenförsörjningen för nya bostadsområden. 

Befolkningssammansättningen fortsätter att se gynnsam 
ut för Älmhults kommun. Flera kommuner står inför en 
ökad mängd äldre personer samtidigt som antalet barn 
ökar genom en högre fruktsamhet generellt i landet. Detta 
innebär då ökade krav på såväl omsorgen som skolan 
samtidigt. Älmhults kommun lever här under något annor- 
lunda förutsättningar då vi har ökade volymer av barn 
och vuxna upp till 70-års åldern men har knappt någon 
ökning alls i kategorin äldre. Det innebär för Älmhults 
kommun att vi har ökade behov inom skolan men inte inom 
omsorgens verksamheter i den omfattning som flertalet 
andra kommuner. Älmhults kommun tillhör de få kom-
muner som har en genomsnittligt allt yngre befolkning.

Befolkningsprognosen pekar mot en fortsatt hög befolk-
ningstillväxt under kommande år men kommer inte att 
ske av sig själv. Älmhults kommun har goda förutsättnin- 
gar att ha en hög tillväxt men det bygger på att ta tillvara 
på dessa förutsättningar. Ett fortsatt arbete med att göra  
Älmhults kommun till en plats som människor vill flytta 
till är tillsammans med bostadsproduktionen avgörande 
för att realisera en fortsatt hög tillväxt. Även om befolk-
ningssammansättningen är gynnsam ur ett demografiskt 
perspektiv har Älmhults kommun, i likhet med många 
andra kommuner, en segregation som behöver hanteras. 
Medel för att göra detta är bland annat hur nya bostads-
områden planeras, hur upptagningsområden för skolan 
ser ut, stadsplaneringen i stort samt ett inkluderande 
kultur- och fritidsutbud. 

Bostäder 
Bostadsproduktionen i Älmhults kommun ökar men är 
ännu inte i nivå med vad som krävs för att befolknings-
prognosen ska kunna realiseras på längre sikt. En rad fler-
bostadshus är nu under färdigställande och nya privata 
aktörer är på väg att etablera sig i Älmhults kommun. 
Tomter till villakön måste emellertid anstå i större omfatt-
ning till dess att vattenverket står klart vilket beräknas 
ske årsskiftet 2021/2022. Först ut till försäljning blir då 
tomter på Västra Bökhult etapp 2. Försäljningen av tom-
ter på detta område kommer att påbörjas under 2021 och 
kommer att ha ett större inslag av tomter för egna hem än 
vad fallet var för den första etappen av området. 

Under innevarande år har trycket minskat något genom  
det lägre inflyttningsnettot men mycket talar för att detta 
återigen kommer att öka. Förutsättningen är dock att 
kommunen fortsätter att satsa på att göra Älmhults kom- 
mun attraktiv som boendekommun. Detta innefattar bland 
annat tillskapande av bostäder i lägen och miljöer som 
upplevs som lockande att bo i, att hålla en hög kvalité på 
skolans verksamhet, att erbjuda ett utbud inom kultur-  
och fritid som återspeglar efterfrågan, arbeta för en  
förbättrad infrastruktur och kommunikationer främst gäl-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Befolkning, bostäder och infrastruktur 

126



6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2019 -

Fö
rv

a
lt

n
in

g
sb

er
ät

te
ls

e

lande järnvägsförbindelser samt hålla trygghetsaspekter i 
fokus i allt planeringsarbete. Ur ett segregationsperspektiv 
är planeringen av nya bostadsområden av central betydel-
se. I samtliga nya bostadsområden strävas efter blandade 
bostadsbestånd, flera aktiviteter inom ett område samt en 
hög trygghetsfaktor. 

Infrastruktur 
Bra kommunikationer och en infrastruktur på en nivå som 
stödjer detta är fortsatt av största betydelse för Älmhults 
kommun. Kommunens näringsliv är starkt beroende av möj- 
ligheterna att pendla till arbete men även av att kunna resa  
ut i arbetssyfte på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt.

Senare års störningar i persontransporterna på järnväg 
(stambanan) har stora negativa effekter på Älmhults 
kommun. Dialoger har förts med såväl Trafikverket som 
tågoperatörerna gällande detta och vissa förbättringar 
kan skönjas. Satsningar har skett och kommer fortsatt att 
ske på Södra Stambanan vilket kommer att skapa bättre 
förutsättningar för mer störningsfria kommunikationer. 
Tågoperatörerna har tagit hänsyn till Älmhults kommuns 
behov och den nya trafikplaneringen gör att restiderna för 
flera avgångar söderifrån minskar. Detta är emellertid inte 

tillräckligt sett ur ett medellångt perspektiv. Belastningen 
på Södra Stambanan är mycket hög och kommer bara att 
öka. För att nå en hållbar situation är det fortsatt nödvän-
digt med tillskapande av nya spår i nord-sydlig riktning. 
Om detta sker via höghastighetsspår eller ej är inte det 
mest avgörande även om höghastighetsspår är att föredra 
då restiderna minskas väsentligt. Då eventuella nya spår 
kommer att dröja alltför länge är det fortsatt av vikt att 
arbeta med förbättringar på befintlig infrastruktur samt 
dialog med tågoperatörerna för att skapa så goda kom-
munikationer som möjligt inom dagens ramar. 

Älmhults kommun är även engagerad i Sydostlänken, en 
järnvägssträckning mellan Älmhult och Karlshamn som 
kan komma att avlasta Södra Stambanan samtidigt som 
nya kommunikationsvägar öppnas upp mot sydost. Ar-
bete med åtgärdsvalsstudie för denna järnvägssträckning 
startar under vintern 2020.  

Under året har arbete pågått med en cykelplan för Älm-
hults kommun. Syftet med denna är att se hur cykelnätet 
kan byggas ut för att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för enkla, snabba och säkra cykelvägar. 
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Miljöarbetet i Älmhults kommun utgår från kommunens 
Miljöplan 2030 som antogs av kommunfullmäktige 2017. 
Miljöplanen är indelad i fem fokusområden – Minskad 
klimatpåverkan, Hållbara livsmiljöer, Cirkulär kommun, 
Rika och tillgängliga naturmiljöer samt Insikt och hand-
lingskraft för en hållbar vardag. Nedan några exempel på 
arbete ur de olika fokusområdena samt uppföljning av 
miljöplanens mätbara mål. 
 
Minskad klimatpåverkan

Cykling och hållbart resande

Nya cykelvägar 
Under året har kommunen byggt ut 500 m nya cykel- 
vägar. På Elmevägen finns nu en separerad cykelväg som 
kopplar samman Växjövägen och Gotthards gata. Elme- 
vägen trafikeras av många lastbilar och andra tunga for-
don och därför har det varit angeläget att få till en separa-
tion mellan biltrafik och oskyddade trafikanter. Prinsgatan 
har länge varit en saknad länk i cykelnätet men har nu 
fått en separerad cykelväg. Sträckan är en viktig färdväg 
för många skolbarn som färdas från Västra Älmhult och 
vidare österut mot Elmeskolan samt Haganässkolan.  
Cykelvägen avgränsas från körbanan med en planterings- 
yta för att skapa en säkrare och trevligare cykelväg. Dess-
utom har cykelparkeringen vid godsmagasinet, stationen 
(Västergatan), fått belysning för att skapa säkrare, tryggare 
och trevligare parkeringsmöjligheter.

Styr framåt 
I början på året samlade kommunen en grupp entusias-
tiska invånare och diskuterade cykelvägar och förbätt-
ringsmöjligheter och även hur vi kan skapa ett större 
engagemang för cykling. Som ett resultat av detta genom- 
fördes i september Styr framåt, en inspirationsdag där 
cykling, hälsa och en attraktiv stadsmiljö låg i fokus. 
Dagen genomfördes tillsammans med Region Kronoberg, 
IKEA och Energikontor Sydost och över femtio personer 
var på plats. Slutsatser från mötet tas med i kommunens 
kommande cykelplan. 

Länge leve cyklisten! 
Inför inspirationsdagen togs så kallade nudging skyltar 
fram i form av pratbubblor som sattes upp runt om i 
orten. Tanken med skyltarna var att inspirera till att cykla 
mer och uppmuntra invånare att tycka till om cykling. 
Skyltarna var placerade längs med cykelvägar, cykelställ 
och även inomhus på kommunen och IKEA med upp-
muntrande budskap.

Res grönt i gröna Kronoberg 
Kommunen har också deltagit i Region Kronobergs 
projekt Res grönt i gröna Kronoberg. Genom projektet 
har anställda fått möjlighet att prova på elcykel och kol-
lektivtrafikkort, förskolor har fått prova lastcyklar och 
medarbetare har erbjudits utbildning i sparsam körning. 
Det har också genomförts en tävling i grönt resande, där 
vårens båda vinnare var medarbetare från Älmhult, från 
stödenheten samt från Haganässkolan. Lastcyklarna var 
uppskattat hos förskolorna som fick möjlighet att ge sig ut 
på upptäcktsfärd med 4 till 6 barn. Diö förskola har efter 
provperioden köpt in egna lastcyklar. 

Cykelplan 
Arbetet med cykelplanen förväntas bli klart under 2020. 
Planen innehåller mål och förslag på mjuka och fysiska 
åtgärder för att få fler att cykla. 
 

Miljöarbete i Älmhults kommun 2019
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Ny bilpool  
Hösten 2019 ersattes kommunens bilpool Sunfleet med en 
ny bilpool bestående av fyra elbilar och tre gasbilar. Tre nya 
laddstolpar sattes även upp på Prinsgatan. Under året ge- 
nomfördes också en fordonsutredning som belyste behovet 
av förbättrad samordning och centralisering av kommu-
nens fordonsflotta. Syftet med en förbättrad samordning 
är bland annat att säkerställa en kostnadseffektiv, resurs- 
effektiv, trafiksäker och miljömässigt optimal fordonsflotta.

Arbete mot fossiloberoende fordonsflotta 
Under 2019 har tekniska förvaltningen ersatt fossil diesel 
med förnybar HVO i fem bilar och fyra maskiner. Bytet 
från fossilt till förnybart har minskat kommunens utsläpp 
med cirka 20 ton CO2. Arbete med att gå över till HVO 
kommer att fortsätta under 2020. Socialförvaltningen har 
bytt ut 21 dieselbilar mot 15 gasbilar och 6 bilar som kan 
köras på HVO. 

Klimatoptimering av fastigheter 
Kommunen har ersatt de sista fossila oljepannorna genom 
att borra för bergvärme. En oljepanna för spetsvärme åter- 
står. Totala effekten som ersatts är cirka 300 kW. Med stöd 
från klimatklivet blev utbytet verklighet under 2019. Ut-
byte av befintliga armaturer görs löpande till Ledbelysning 
inne och ute. 
 
Hållbara livsmiljöer

Kemikaliesmart förskola 
Kommunen har under 2019 fortsatt arbetet med att skapa 
Kemikaliesmarta förskolor. Kemikalier finns överallt omkring 
oss och många av dessa kan vara skadliga för människor 
och miljö. Eftersom barn är mer känsliga för farliga kemi- 
kalier än vuxna prioriteras arbetet med att minska expone- 
ringen för farliga kemikalier i kommunens förskolor. Arbe- 
tet utgår från den handlingsplan som togs fram 2017. 
Hittills har förskolor rensat ut leksaker, lekmaterial och 
inredning som är gjort av plast med farliga kemikalier och 
under 2019 har fokus varit att byta ut äldre mattor och 
soffor vilka kan innehålla bromerade flamskyddsmedel 
som i dag är förbjudna inom EU. En kunskapshöjande 
film har också spelats in för att underlätta för förskolorna 
i arbetet. Totalt har kommunen satsat 48 000 kr per för-
skola för att fasa ut och byta ut material och inventarier.

Blendas Backe - en ätbar park 
Under 2018–2019 har parken Blendas Backe utvecklats 

till en ätbar park. Parken har kompletterats med ätbara 
träd, buskar och perenner, totalt 40 olika växter. Parken 
kommer att bli en så kallad mångfunktionell yta som 
skapar nyttor för såväl människor som djur. Artrikedomen 
bidrar till en biologisk mångfald vilket gynnar pollinatio-
ner såsom humlor, bin och fjärilar. Grönskande stadsmil-
jöer förbättrar dessutom hälsa och välbefinnande genom 
dess möjligheter för återhämtning, lek och möten. Parken 
minimerar även konsekvenserna vid ett förändrat klimat 
såsom fler värmeböljor och skyfall. Grönskan skapar 
skugga och svalka och översvämningsytan kan ta hand om 
och rena dagvatten från de omkringliggande hårdgjorda 
ytorna. Alla dessa gratistjänster kallas Eko-systemtjänster.

Övrigt hållbara livsmiljöer 
• Uppstart för projekt för att utveckla och tillgänglig-  
 göra Södra Möckeln påbörjades. Konstnärlig utred-  
 ning av området. 
• Nya spänger, tillgänglighetsanpassad fiskebrygga och   
 mulltoa i Gustavsfors.

Cirkulär kommun

Miljöspanarna - Spana på matsvinn 
Våren 2019 genomfördes miljöprojektet Miljöspanarna för 
alla grundskolor i kommunen. Älmhults barn och unga har 
en viktig roll i arbetet mot ett hållbart Älmhult och syftet 
är att barnen på ett engagerande, roligt och inspirerande 
sätt ska få chansen att lära sig mer om miljöfrågor. Syftet 
var också att stötta lärare och pedagoger att hitta sätt 
att arbeta med målen kring hållbar utveckling som finns 
inskrivna i läroplanen. Genom att samlas kring ett gemen-
samt tema fås ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.
Miljöspanartemat var "Spana på matsvinn" och beroende 
på årskurs var frågeställningarna olika. I uppdraget lärde 
sig barnen mer om matsvinn och vilka konsekvenser det 
får för miljön, människor, samhället och plånboken. Upp-
draget gick också ut på att påverka och agera för minskat 
matavfall i skolan.

Gemöskolan och Ryforsskolan var de skolor som lyckats 
minska matsvinnet mest i kategorin liten respektive stor 
skola. Mest kreativa bidrag gick till förskoleklassen Him-
lavalvet på Klöxhultsskolan för deras bidrag med budskap 
på mjölkförpackningar.

Gustavsfors
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Nytt bolag och avfallsplan 
Sedan 1 januari 2019 har det nya bolaget Södra Smålands 
avfall och miljö AB, här efter kallat SSAM, ansvar för all 
avfallshantering i Älmhult. SSAM är ett regionalt avfalls-
bolag som ägs av Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och 
Älmhults kommuner. Under 2019 har ägarkommunerna 
arbetat med att ta fram en ny avfallsplan som ska bidra 
till SSAMs vision Ett Småland utan avfall. Planen kommer 
att vara klar under 2020. 
 

Tillgängliga och rika naturmiljöer

Förstudie vandringsled Östra Möckeln 
Under 2019 genomfördes en förstudie kring en vandrings-
led som ska knyta ihop vacker natur och fina områden 
med ett rikt djur- och växtliv. Området det handlar om är 
mellan Stenbrohult, Möckelsnäs, Höö, Råshult och Diö 
och går under arbetsnamnet Östra Möckeln.

Älmhults kommun har initierat projektet med ambitionen 
att tillgängliggöra ett av kommunens vackraste områden 
och öka intresset för, och kunskapen om, den småländska 
naturen. Samtidigt skulle en led möjliggöra för besöks- 
näringen att utveckla nya upplevelseprodukter.

Naturvårdsplan 
Älmhults kommun arbetar med att ta fram en naturvårds-
plan för tas fram för att kartlägga de höga naturvärden som 
finns i kommunen och för att på lång sikt bättre kunna ta 
tillvara och utveckla dessa värden. Planen beräknas vara 
klar under 2020.  
 
Insikt och handlingskraft för en hållbar 
vardag

Hållbar höst och prylbytardag 
Hösten 2019 genomfördes en serie föreläsningar och 
workshops under gemensam flagg - Hållbar höst. Tema 
var omställning för en hållbar framtid, exempelvis före- 
läsningar inom hållbar konsumtion, framtidens mat, bo-
kashi, hönskväll och prylbytardag. Programmet var ett 
samarbete med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet 
vuxenskolan, Ingka Centres, Studiefrämjandet och Älm-
hults trädgårdsförening. 

Solenergi 
Installerad effekt per invånare från solceller har nästan 
dubblerats från 2018 till 2019. Kommunen erbjuder  
regelbundet energi- och klimatrådgivning och föreläs-
ningar kring solenergi. I mars 2019 kom cirka 80 po-
tentiella solfarmare och lyssnade när solenergiexperten 
Lars Andrén föreläste om solceller, kalkyler och teknik. I 

Himlavalvets förskoleklass på Klöxhultsskolan

Ryforsskolan
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september erbjöds bostadsrättsföreningar en föreläsning 
om solceller tillsammans med Energikontor Sydost. 
 
Övergripande

Glokala Sverige 
Älmhults kommun var en av 90 kommuner som antogs till 
projektet Glokala Sverige - Agenda 2030. Glokala Sverige 
drivs av Svenska FN-förbundet och SKR (Sveriges kommu-
ner och regioner) och handlar om att arbeta med Agenda 
2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Under 
våren 2019 hölls en föreläsning kring Agenda 2030 för 
tjänstemän och politiker då också stafettpinnen lämnades 
över till Älmhult för fortsatt arbete med Agenda 2030. 
Utöver detta har kommunen deltagit i en regional och 
en nationell konferens för ökat gemensamt lärande och 
ökat engagemang. Kommunen har en arbetsgrupp som 
ska arbeta för att integrera Agenda 2030 i kommunens 
styrsystem.

Agenda 2030 
Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveck-
ling och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för 
en hållbar utveckling som världens ledare någonsin har 
antagit. Agendan består av 17 övergripande mål med 169 
delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås 
på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre dimen-
sionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk 
– är jämlika.

Att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen är ett 
gemensamt uppdrag som Sveriges kommuner har. Agen-
dan är både en global agenda och en lokal agenda. Det 
innebär att kommuner, även på lokal nivå, ska arbeta för 
att agendans mål uppnås för den enskilda individen.

Älmhults kommunstyrelse har beslutat att kommunen ska 
arbeta aktivt med att uppfylla målen.

FN:s globala utvecklingsmål för en hållbar utveckling
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Uppföljning av nyckeltal ur Miljöplan 2030

 Mål Enhet 2015 2016 2017 Kommentarer
1 År 2030 har användning av fossila 

bränslen upphört i Älmhults kommun.
Ton CO2/inv 3,57 3,40 3,35 Två års eftersläpning av nationella 

klimat- och energidata. Delmål: 1 
ton CO2/invånare år 2025.

2 År 2030 ska energianvändningen per 
invånare ha minskat till 25 MWh per 
invånare (minskning med 30 procent 
jämfört med 2005).

MWh/invånare  32 31 29 Två års eftersläpning av nationella 
klimat- och energidata.

 Mål Enhet 2017 2018 2019 Kommentarer
3 År 2030 ska körsträckan per bil och 

invånare ha minskat till 667 mil/
person.

Mil/person 714 698  - Snitt i Sverige 670 mil/person.

4 Installerad effekt från solceller ska 
vara minst 40 W per invånare år 
2025.

W/invånare 40 60 100 Sedan 2018 finns tillgänglig stati- 
stik över alla solcellsanläggningar. 
Det ursprungliga målet inkluderar 
endast de anläggningar med el- 
certifikat. Det nya riktvärdet är  
100 W/invånare

5 År 2025 ska Älmhults kommun- 
organisation vara fossilbränsle- 
oberoende.

Ton CO2 2475 2211 1798 Statistik från fordonsflottan är ej 
uppdaterad, samma som 2017. 

6 I kommunens lokaler och bostäder 
ska energianvändning per kvadrat- 
meter minska med 30 procent mellan 
år 2014 och 2030.

KWh/m2 och år 155 140 123 30 procent mellan år 2014 och 
2030 innebär 103 kWh/m2 år 2030.

7 År 2030 ska Älmhults kommun äga 
anläggningar för solenergi med en to-
talt installerad effekt på minst 700 kW.

kW  - 276 302  

8 Körsträckor för persontransporter ska 
minska.

kWh/årsarbetare  865  -  - Nyckeltal: Minskad transportenergi 
(kWh/årsarbetare). Ej uppdaterad, 
bristfällig statistik. 

9 Kommunens utsläpp (årsmedelvärde) 
till luft av kvävedioxider, bensen och 
partiklar ska minska årligen och ligga 
väl under riktvärdet för miljömålet. 
Frisk luft. Riktvärdet för kväveoxider 
20 μg/m3 , bensen 1 μg/m3 , PM2,5 
10 μg/m3. 

Kväveoxider/
Bensen/partiklar  
μg/m3  

8,2/ 0,5/6 0,5 8 På gång

10 Utsläpp av PM10 ska inte överstiga 
15 μg/m3

 μg/m3  11 -  -

11 Andelen ekologiska, rättvisemärkta 
och närproducerade livsmedel som 
köps in till Älmhults kommun ska 
öka till minst 50 procent.

Procent (%) 33 36 37

12 100 procent av punkterna på check-
listan för kemikaliesmart förskola ska 
vara avklarade 2020. 

Procent (%)  - 20 60 Andel avklarade punkter på  
checklistan

13 Mängden kvicksilver, bly och kad-
mium i avloppsslammet i kommunala 
reningsverk ska minska, samt ligga på 
en betryggande marginal (50 procent) 
under gällande rekommendationer 
och gränsvärden.

Bly mg/kg TS 16 12 12 Samtliga värden ligger på en  
betryggande marginal under  
gränsvärden.

  Kvicksilver mg/
kg TS

0,4 0,3 0,2  

  Kadmium mg/
kg TS

0,8 0,8 0,7  

14 Mängd farligt avfall inklusive bat-
terier och elavfall i soppåsen ska 
minska. Nyckeltal: Insamlade mängd 
farligt avfall (kg/person) ska öka.

Kg/person 15 - -

= Minskad klimatpåverkan   = Hållbara livsmiljöer        = Cirkulär kommun  = Tillgängliga och rika naturmiljöer  
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 Mål Enhet 2017 2018 2019 Kommentarer

15 I Älmhults kommun ska minst 90 
procent av alla hushåll och verksam-
heter sortera ut sitt matavfall senast 
år 2021.

Procent (%) Cirka 10 % Cirka 10 % Cirka 10 % Fastighetsnära insamling kommer 
att erbjudas till hushåll under 2021. 
Pågående utredning om källsorte-
ring i kommunala verksamheter.

16 Hushållsavfall som skickas till 
förbränning ska minska till 150 kg/
invånare och år senast 2025.

Kg/invånare 
och år

225 209 -

17 Senast år 2019 ska alla kommunala 
verksamheter källsortera de förpack- 
ningar (glas, metall, plast, papp) och 
tidningar som verksamheten ger 
upphov till.

Procent (%) Statistik saknas. Pågående utred-
ning av kostnader och hantering 
gällande källsortering i kommunala 
verksamheter.

18 Senast år 2019 ska alla kommunala 
verksamheter sortera ut sitt matavfall.

    Se ovan.

19 Samtliga skyddsvärda träd på kom-
munens mark ska skötas så att deras 
livsbetingelser gynnas.

Procent (%)    

20 Andel skyddad natur ska öka. Procent (%) 2 2 2  

21 100 procent av kommunens sjöar och 
vattendrag ska ha god ekologisk sta- 
tus när det gäller vattenkvalitet år 2027.

Andel (%) med 
god ekologisk 
status

 -  - 14  

22 Årsmedelhalten av kväve i Drivån, 
nedströms Älmhults avloppsrenings-
verk, ska år 2030 vara under 1200 
µg/liter, det vill säga under Natur-
vårdsverkets gräns för mycket höga 
halter.

µg/liter 3 567 6 700 5 567

23 Alla enskilda avlopp har godtagbar 
rening senast 2030.

Procent (%) 50 %  - 56 %  Av inventerade avlopp.

24 Vattenskyddsområden med skydds-
bestämmelser ska finnas för alla 
allmänna vattentäkter senast år 2030

Procent (%) 62 % 62 % 62 %
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Personalförhållanden
Antal medarbetare  
Den 31 december 2019 hade Älmhults kommun 1 712  
anställda medarbetare med månadslön. Antalet årsarbe-
tare summerades till 1 549. Detta innebär en ökning av 
83,6 årsarbetare jämfört med samma tidpunkt 2018. 
Miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen 
har minskat antal årsarbetare under året. Kommunled-
ningsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings-
förvaltningen har ökat antalet årsarbetare under året. 
Ökningen på utbildningsförvaltningen beror på att antal 
barn i förskolan och antal elever i skolan ökat. Socialför-
valtningen har öppnat två avdelningar inom äldreomsor-
gen. Kommunledningsförvaltningens ökning beror på att 

Planeringsavdelningen har tagit över fyra medarbetare 
från Miljö- och byggförvaltningen i och med en omorga-
nisation. IT-avdelningen har ökat med fyra medarbetare 
efter beslut om ökad digitalisering och volymökningar 
(fler dataarbetsplatser). HR -avdelningen har anställt yt-
terligare en lönespecialist för att hantera det ökade antalet 
löner som är en följd av ökat antal medarbetare totalt. 
Ekonomi/kansliavdelningen har anställt en nämndssekre-
terare för att kunna hantera den nya tekniska nämnden 
samt en upphandlare för att minska behovet av att hyra 
in konsulter vid upphandlingar. Dessutom har en närings-
livssamordnare och en resurs för arbetsmarknadsfrågor 
tillkommit efter politiska beslut.  

0
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TotaltKvinnorMän

Totalt>60 år50-59 år40-49 år30-39 år<29 år

Kvinnnor  132 249 326 313 176 1196 45,74
Män   15 45 51 54 45 211 47,62
Totalt   147 294 377 367 221 1407 46,02
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Antal

2018 2019 Förändring                
antal årsarbetareAntal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Antal personer

Älmhults kommun 1 465,7 1 685 1 549,3 1 712 83,6 

Kommunledningsförvaltning 61,5 62 71 77 9,5 

Miljö- och Byggförvaltning 18,1 20 16 20 -2,1 

Socialförvaltning 497,5 576 533,6 591 36,1 

Teknisk förvaltning 178,7 192 173 182 -5,7 

Utbildningsförvaltning 710,1 836 755,6 842 45,5 

Förklaringar: Antal årsarbetare är antalet arbetade timmar + timmar under utlagd semester och ferier. Anställda som ingår i beräkningen är månadsavlönade och tim- 
avlönade. Värdet kan användas som effektivitetsmått i budgetarbetet. Antalet personer är antalet ”huvuden” oavsett personernas anställningsgrad eller sysselsättnings-
grad. Personer som ingår i beräkningen är antalet anställda med månadslön. Timavlönade är inte medräknade. Värdet kan inte användas för nyckeltalsberäkningar utan 
är endast till för att räkna antalet individer utifrån olika anställningsförutsättningar.

Antal årsarbetare och antal individer med månadslön december 2018 och december 2019.

Åldersstruktur  
Snittåldern för samtliga månadsanställda oavsett anställ-
ningsform var 43,6 år jämför med 43,7 år 2018.

Kvinnornas genomsnittsålder för samtliga månadsan-
ställda var 44,2 år och männens 41,5 år. Sedan årsskiftet 
2018/2019 har genomsnittsåldern för kvinnorna ökat med 
0,1 år och för männen 0,2 år. 

Antal anställda efter ålder och kön

Pension  
Det finns möjlighet att ta ut pension från 61 års ålder till 
och med 67 års ålder. Under året gick 39 medarbetare i 
pension. 

Förväntade pensionsavgångar vid 65 års ålder för åren 
2020–2024 framgår av nedanstående tabell. 

 
Antal pensionsavgångar 2020–2024
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Sjukfrånvaro linje 2004-2019

  2019
Sjukfrånvaro i förhållande till 
ordinarie arbetstid, procent

Långtidssjukfrånvaron  
60 dagar eller mer,  

procent av totalt
Åldersintervall Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män

Alla 6,07 6,79 3,25 44,28 45,52 32,43

- 29 år 5,22 6,21 2,90 15,93 18,36 1,32

30–49 år 5,83 6,71 2,29 46,10 48,93 0,78

50 år - 6,68 7,08 4,76 49,77 48,81 57,10

I kommunens pensionspolicy ges möjlighet till minskad 
arbetstid för äldre medarbetare enligt pensionsmodellen 
80-80-100. Modellen innebär en sänkning från befintlig 
tjänstgöringsgrad och lön med 20 procent samt oförändrad 
pensionsavsättning. 

Under 2019 inkom tre ansökningar om pensionsförmånen 
80-80-100.  

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron går fortsatt sakta neråt. I procent av ordi-
narie arbetstid för hela kommunen uppgick sjukfrånvaron 
till 6,07 procent. Detta är en minskning med 0,67 procent- 
enheter jämfört med 2018. För kvinnorna kan man se en  
minskning med 0,81 procentenheter till 6,79 procent. 

Männens sjukfrånvaro har minskat med 0,31 procenten-
heter till 3,25 procent. 

Det har skett en minskning av sjukfrånvaron i samtliga 
åldersgrupper. Störst förändring har skett i åldersgruppen 
50 år och uppåt där kvinnorna har minskat med 0,98 pro-
centenheter. Männen i den åldersgruppen ligger däremot 
kvar på samma nivå som 2018, 4,76 procent. 

Den totala sjuklönekostnaden uppgick till 13 557 840 kr. 
Jämfört med 2018 ökade kostnaden med 532 346 kronor.     

Antalet medarbetare som inte hade någon sjukfrånvaro 
alls utgjorde 20,5 procent av antalet månadsanställda 
vilket innebär en smärre förändring jämfört med 2018.

Sjukfrånvaro i procent och mer än 59 dagar Personalomsättning 
När det gäller personalomsättning för 
tillsvidareanställd personal visar den att 
antalet avgångar 2019 uppgår till 158. 
Av dessa är antalet kvinnor som slutat 
129 personer och antalet män 29 per-
soner. Antalet nyanställningar 2019 är 
188. Antalet nyanställda kvinnor uppgår 
till 143 personer och antalet män upp-
går till 45 personer. 
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Ekonomisk styrning och kontroll
 
Övergripande finansiell analys
Kommunallagen säger att kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning. Gällande lagstiftning specificerar 
ytterligare kraven på god ekonomisk hushållning genom 
att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den kom-
munala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är 
att intäkterna måste överstiga kostnaderna varje enskilt 
år. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. 
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin 
både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. 

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäk-
terna innebär det att kommande generationer får betala 
för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin 
visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att för-
mögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg 
självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat 
behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och 
pensioner, dels för att finansiera en del av de investeringar 
som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en 
budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls.

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål som 
ska spegla god ekonomisk hushållning i Älmhults kom-
mun. Detta mål ska följas upp i samband med delårsrap-
port och årsredovisning. Målet är att kommunens resultat 
skall motsvara minst 1,5 procent av skatteintäkter, gene-
rella bidrag och utjämning för år 2019. Med ett resultat 
på 10,1 mkr och med en summa av skatter och statsbi-
drag på 1 028 mkr, blir andelen 1,0 procent (5,9 procent). 
Målet för god ekonomisk hushållning anses därför inte 
uppfyllt. 2 procent är ett riktvärde som tidigare använts 
av många kommuner som ett mått på god ekonomisk 
hushållning. Då många kommuner, liksom Älmhult, står 
inför stora investeringsbehov kommande år kommer det 
troligen att krävas betydligt högre mål framgent för att 
klara av finansieringen av kommande investeringar.

Det stora investeringsbehov som Älmhults kommun under  
några år har haft samt har framför sig har visar sig i nyckel- 
tal som kommunen följer upp. 2019 uppgick investeringarna 
till 28,6 procent av skatter och statsbidrag vilket kan jäm- 
föras med de tre senaste år där kommunen legat på 16,7 
procent (2018), 37,1 procent (2017) och 25,6 procent 
(2016). Detta trots att endast 294,0 mkr användes av  
budgeterade 468,2 mkr. Om kommunen skulle använt  

hela det budgeterade beloppet skulle nyckeltalet istället  
hamna på 45,5 procent vilket är betydligt högre än tidi- 
gare år. För att finansiera dessa investeringar används 
antingen egna medel eller externa lån. För Älmhults  
kommun var självfinansieringsgraden, vilket är hur stor 
del av årets anskaffning av anläggnings- och omsättnings-
tillgångar som kunnat finansieras med egna medel under 
året, 26,7 procent. Detta är en kraftig minskning jämfört 
med föregående år där självfinansieringsgraden låg på 
76,0 procent. Detta innebär alltså att Älmhults kommun 
lånat till över 73 procent av sina investeringar i år. Om 
man tittar på självfinansieringsgraden tidigare år har den 
legat i nivå med årets nivå vilket indikerar att finansie-
ringen till stor del skett genom lån vilket också kan ses 
när man tittar på ökningen av låneskulden som har mer 
än fördubblats sen 2015. 

Under året tog kommunens löpande driftverksamhet 99,0 
procent av skatter och statsbidrag i anspråk. 2019 ökade 
verksamhetens nettokostnader med 11,0 procent samti-
digt som skatter och statsbidrag ökade med 5,6 procent i 
förhållande till 2018 års nivå. Att nettokostnaderna ökar 
fortare än skatter och statsbidrag blir i längden ohållbart 
då kostnaderna kommer fortsätta överstiga intäkterna 
vilket kommer leda till stora underskott. Förändringen av 
verksamheternas nettokostnader påverkas av olika beslut, 
vilket inverkar på jämförelserna mellan åren. Redovisade 
nyckeltal görs totalt för kommunen. 

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen står det att kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning. Älmhults kommun har enligt nedan 
definierat god ekonomisk hushållning i sitt styrsystem:
•  Varje generation måste själv bära kostnaderna för den   
 service som den konsumerar. Detta innebär att ingen  
 generation ska behöva betala för det som en tidigare   
 generation förbrukat.
•  Resultatet måste vara tillräckligt stort för att skapa   
 utrymme för investeringar samt ger ett nödvändigt   
 handlingsutrymme vid oförutsedda behov.
• Det är förenligt med god ekonomisk hushållning  
 att medel från försäljning av anläggningstillgångar   
 används för att återbetala lån eller återinvestera i nya   
 anläggningstillgångar.
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Så här styrs Älmhults kommun 
Ett styrsystem kan definieras som en målmedveten styr-
ningsprocess som syftar till att påverka organisationens 
beslut och beteende i riktning mot önskat resultat och 
effektivitet.

Älmhults kommuns styrsystem bygger på målstyrning 
och delaktighet. Det betyder att kommunen arbetar med 
tydliga mål och att målen uppnås genom handlingskraft 
hos nämnd, styrelse, förvaltning, bolag, enhet och medar-
betare. Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker 
och tjänstemän där politiker fokuserar på vad och tjänste-
män på hur.

Fokusområde

Fokusområde

KommunFullmäKtige

nämnd

Förvaltning

Fokusområde

Fokusområde

Vision

Kommunövergripande mål

Medarbetare

HANDLINGSPLAN (VERKSAMHETSMÅL)

RESULTATMÅL

INRIKTNINGSMÅL

Styrsystemets delar

Ekonomi

Älmhults kommuns styrsystem utgår ifrån målstyrning. 
Viktiga grundförutsättningar för att åstadkomma detta är 
att det finns en röd tråd från vision, övergripande mål och 
strategier till nämnds-/bolagsmål, uppdrag och aktiviteter 
på verksamhetsnivå och på arbetsplats- och individnivå. 
Det ska finnas ett samband mellan tillgängliga resurser 
och verksamhetsmål.

Älmhults kommuns styrprocessen i styrsystemet består av 
fyra huvudaktiviteter: strategisk utvecklingsplan (SUP), 
budget, uppföljning och årsredovisning. 

För varje ny mandatperiod fastställer kommunfullmäktige 
en strategisk utvecklingsplan (SUP) för kommunen. I den 
strategiska utvecklingsplanen som kommunfullmäktige be-
slutat om för 2015–2019 finns kommunövergripande mål 
och de fokusområden som visar de viktigaste och priorite-
rade utvecklingsområdena för kommunen.

Kommunens vision och värdegrund 
Visionen ska tydliggöra kommunens vilja och färdriktning 
och vara ett stöd i framtida beslut. Visionen ska också vara 
vägledande för alla insatser och allt arbete som bedrivs i 
verksamheten. Älmhults kommuns vision under 2019 är 
”Överraskande Älmhult, internationellt och nära”. 

Under 2019 har ett arbete med att ta fram en ny vision 
pågått och i oktober beslutade kommunfullmäktige den 
nya visionen som ska gälla från 2020 och framåt.

Utöver visionen omfattas all kommunal verksamhet av en 
tydlig värdegrund som klargör vad Älmhults kommun står 
för. Varje medarbetare förväntas dela denna värdegrund 
oavsett roll, funktion och position. Vårt förhållningssätt ska 
vila på värdegrunden och den ska i alla lägen avspeglas i 
vårt agerande – både utåt och inåt. Vår värdegrund bygger 
på de tre grundpelarna: PROFESSIONALISM, ÖPPENHET 
och ENGAGEMANG. 
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Kommunövergripande mål   
Älmhults kommuns långsiktiga mål är att befolkningen på 
sikt ska öka till 20 000 invånare. Det kortsiktiga målet är 
att befolkningen ska öka med minst 1 procent per år.

Kommunens fokusområden   
För att understödja det kommunövergripande målet finns 
det beslutat om fem olika fokusområden: Ekonomi, Med-
arbetare, Kan, Vill och Vet.  Ekonomi och medarbetare 
räknas som permanenta fokusområden och inriktnings-
målen samt resultatmål kopplade till dessa fokusområden 
gäller alla nämnder och styrelser. 

Fokusområde ”Ekonomi” handlar om att kommunens 
verksamhet ska präglas av en god ekonomisk hushållning.

Fokusområde ”Medarbetare” handlar om att kommunen 
ska eftersträva att vara och uppfattas som en god arbets-
givare. Alla anställda ska vara väl medvetna om att de 
arbetar för medborgarnas bästa.

Fokusområde ”Kan” handlar om att säkra sådan grund-
service som gör det möjligt för människor att kunna bo 
kvar i eller flytta till Älmhult. Människor ska kunna bo i 
Älmhult. 

Fokusområde ”Vill” handlar om att öka attraktiviteten i 
Älmhult via höjd kvalitet eller nya attraktiviteter. Männ-
iskor ska vilja bo i Älmhult. 

Fokusområde ”Vet” handlar om att människor som kan 
och vill bo Älmhult måste veta om att de kan och vill. Om- 
rådet handlar således om marknadsföring, men också om 
profilering, identitetsskapande, stolthet och varumärkes- 
byggnad i samarbete med viktiga aktörer. Människor måste 
veta att det är möjligt och attraktivt att bo i Älmhult. 
Samtidigt är det en utmaning att få dem som redan bor i 
kommunen att vara goda ambassadörer för kommunen.

Den gällande målstyrningen för 2019 utgår från ovan 
fokusområden som för varje nämnd resulterar i inrikt-
ningsmål (vad som ska nås på lång sikt) och som följs av 
resultatmål (vad som ska nås på kort sikt). 

Analys av måluppfyllelse  
Kommunens övergripande kortsiktiga mål om att befolk-
ningen ska öka med minst en procent per år nås inte un-
der 2019. Vid årsskiftet 18/19 var 17 568 personer folk-
bokförda i kommunen och den siste december 2019 var 
antalet invånare 17 651 vilket endast innebär en ökning 
med 0,5 procent (83 personer). För att nå det kortsiktiga 
målet hade det krävts att minst 17 744 personer var folk-
bokförda i Älmhults kommun den siste december 2019.

I uppföljningen av nämndernas bedömning av måluppfyllel- 
sen i delårsrapport 2 var det 71 procent av nämndernas 
resultatmål som antingen redan var uppfyllda eller be-
dömes uppfyllas under året. Medan 24 procent bedömes 
inte uppfyllas under året. Av 42 mål var det endast två 
resultatmål som saknade data och därför inte bedömdes. 
De nämnder som bedömde att resultatmål inte uppfylldes 
under året hade i merparten av fallen vidtagit åtgärder. 

Uppföljningen av resultatmålen i årsbokslutet visar på en 
kraftig minskning av måluppfyllelsen jämfört med delårs-
rapport 2. Endast 40 procent av alla resultatmål nås under 
året. 50 procent av målen nås inte och hela 10 procent är 
inte mätbara vid uppföljningstillfället. 

DR2 
2019

Procent 
DR2

Bokslut 
2019

Procent 
Bokslut

 Resultatmål uppfyllt 2 5 17 40


Resultatmålet bedöms 
uppfyllas under året

 
28

 
67

 
-

 
-

 Resultatmålet inte uppfyllt 10 24 21 50

 Ej mätbara/data saknas* 2 5 4 10

Summa 42 100 42 100

*Målet är inte mätbart vid uppföljningstillfället

 
Kommunstyrelsen når två av nämndens 14 resultatmål 
att jämföra med bedömningen i delårsrapport 2 att 11 
resultatmål skulle nås. Av resultatmålen är det fyra mål 
som inte är mätbara vid uppföljningstillfället. Som en del i 
förbättringsarbetet genomfördes under 2019 bland annat 
projektet Förenkla Helt Enkelt. 

Tekniska nämnden når tre av nämndens fyra resultatmål. 
I delårsrapport 2 gjordes bedömningen att två av resultat-
målen skulle nås medan de övriga två målen inte bedöm-
des utan nämnden hänvisade till att mätningar skulle pre- 
senteras i samband med årsanalysen.

Utbildningsnämnden når ett av nämndens fem resultat-
mål vilket är helt i linje med nämndens bedömning i del-
årsrapport 2. För de resultatmål som inte nås är åtgärder 
vidtagna bland annat genom att Älmhults kommun gått in 
i projektet Samverkan för bästa skola vilket sker i samar-
bete med Linnéuniversitetet.

Socialnämnden når två av nämndens fem resultatmål att  
jämföra med bedömningen i delårsrapport 2 att samtliga 
resultatmål skulle nås under året. I socialnämndens upp-
följning görs antagandet att de övriga fyra resultatmålen 
delvis uppfylls. I den kommunövergripande uppföljningen 
räknas dessa mål dock som att de inte nås. Ett av dessa 
resultatmål har inget resultat för 2019 och anses därför 
inte vara mätbart vid uppföljningstillfället. 

Gemensamma nämnden når ett av sina fyra resultatmål.

Kultur- och fritidsnämnden når fem av sex resultatmål att 
jämföra med bedömningen i delårsrapport 2 att samtliga 
resultatmål skulle nås under året. Det mål som inte nås 
hade under året förbättrats men inte nått upp till det mål-
värde nämnden beslutat om. 

Miljö- och byggnämnden når tre av nämndens tre re-
sultatmål vilket är i linje med den bedömning nämnden 
gjorde i delårsrapport 2.

Den slutsats som analysen av måluppfyllelsen under 2019 
indikerar är att aktiviteterna som genomförts inte har 
bidragit på det sätt som från början var tänkt. En annan 
del är att det är väldigt många resultatmål och dessutom 
resultatmål som av olika anledningar inte är mätbara vid 
uppföljningstillfället vilket bör undvikas. 
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Under slutet av 2018 fastställdes en ny policy samt över-
gripande verksamhetsplan för Ledning och styrning (eko-
nomistyrningsprocess) som gäller från 2020 och framåt. 
Det är därför sista året, 2019, med befintlig målstyrning. 
I den nya styrmodellen har målstyrningen setts över för 
att skapa en tydligare styrning med färre resultatmål och 
en tydligare koppling från kommunens vision till resultat-
mål ända ut i verksamheterna. Från och med år 2020 har 
nämnderna nya resultatmål som är beslutade av kommun-
fullmäktige. Enligt den nya policyn ska varje nämnd i sina 
verksamhetsplaner ta fram aktiviteter som ska bidra till 
att verkställa dessa mål. Aktiviteter som är mätbara och 
som förvaltningen kan påverka.

Jämförelse med andra kommuner 
Älmhults kommun är med i projektet Kommunens 
Kvalitet i Korthet som är en kvalitetsmätning som drivs 
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med 

projektet är att kommuninvånarna ska få information om 
kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. 
Det ska också vara ett underlag för dialog mellan kom-
muninvånare och politiker om kommunens resultat samt 
utgöra ett underlag för en del av styrningen och verk-
samhetensutvecklingen i kommunen. Nedan presenteras 
resultatet för 2016–2019. För vissa mått finns inte resultat 
för 2019 ännu. Färgerna markerar i vilken grupp av kom-
muner som Älmhult befinner sig. Grönt innebär att man 
är bland de 25 procent bästa kommunerna, röd bland de 
25 procent sämsta kommunerna och gul bland de övriga 
50 procenten som varken är bland de bästa eller sämsta. 
Färgsättningen visar alltså om kommunen har bra eller 
dåliga resultat jämfört med andra kommuner. Färgen talar 
inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Det innebär 
att man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket 
innebär röd färg, trots att resultatet egentligen är bra och 
vice versa.

BARN OCH UNGA 2016 2017 2018 2019

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (procent) 93 95 92 80

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,6 5,6 5,0

Kostnad förskola, kronor/inskrivet barn 132 497 132 074 129 955

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (procent)

86 86 75 76

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (procent) 90,8 79,9 83,7 82,4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (procent) 84,1 72,5 77,1 79,6

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, antal (procent) 85,6 75,8 80,8 80,4

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (procent) 42,5 54.0

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kronor/elev 99 877 103 320 103 575

Gymnasieelever med examen inom fyra år, kommunala skolor, andel (procent) 75,8 74,3 67,6 70,8

Gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, ande (procent) 77,0 74,2 70,0 71,0

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kronor/elev 145 726 142 910 139 764

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare 0–20 år 179 26,2 28,7

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år 25 24 22

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–15 år (procent) 18

 

Bästa 25 % Mittersta 50 %   Sämsta 25 %  Ingen data 
Kommunens Kvalitet i Korthet 
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Bästa 25 % Mittersta 50 %   Sämsta 25 %  Ingen data

STÖD OCH OMSORG 2016 2017 2018 2019

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (procent) 92 81 85

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel (procent)

87 75

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare 2 408 2 814 3 488

Väntetid i antal dagar från beslut till erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt  
LSS § 9.9. medelvärde

Brukarbedömning gruppbostad LSS – Brukaren trivs alltid hemma, andel (procent) 63 50 43

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får beställa om saker som är viktiga,  
andel (procent)

59 67 63 57

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt SFB,  
kronor/invånare 4 539 4 692 5 360

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde

49 31 76

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 11 12 13

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (procent) av maxpoäng 40

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (procent) 89 69 80 81

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (procent) 92 93 87 92

Kostnad äldreomsorg, kronor/invånare 80+ 213 357 226 838 227 737

SAMHÄLLE OCH MILJÖ 2016 2017 2018 2019

Andel som får svar på e-post inom en dag, (procent) 84 85 85

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, 
(procent)

43 46 65 67

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (procent) 74 76 76 81

Delaktighetsindex, andel (procent) av maxpoäng 73

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studera, andel (procent)

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare andel (procent) 62 51 37

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (procent) 33 18 31

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 76

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av  
en- och tvåbostadshus, antal dagar 50

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 8

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 450 422

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (procent) 58,7 41,6 41,3 43,7

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (procent) 32 33 36
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Intern kontroll 
Enligt kommunallagen (6 kap) ska nämnderna var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda 
och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över nämnders verksamhet. 

Alla nämnder, förutom överförmyndarnämnden, har fast-
ställt en intern kontrollplan för 2019 som ska följas upp 
under året.  Kommunstyrelsen beslutade dessutom om tre 
kommungemensamma mål som skulle läggas till respek-
tive nämnds interna kontrollplan. 

Alla nämnder har följt upp sina interna kontrollplaner för 
2019 och merparten har genomfört de granskningar som 
beslutats. Förbättringsåtgärder har tagits fram, tidsatts 
och ansvarig för åtgärden har utsetts hos alla nämnder. 
Utifrån inlämnade underlag så ser alla nämnder utom 
tekniska nämnden ut att ha utfört alla granskningar som 
beslutats. Tekniska nämnden har fyra granskningar som 
de inte utfört, två av de kommungemensamma och två av 
nämndens egna. 

Gällande uppföljningen av de kommungemensamma 
målen är det tydligt att det finns ett behov av fördjupad 
kunskap inom GDPR-området för merparten av nämn-
derna. Samma gäller för HR-risken gällande planer för 
systematiskt arbetsmiljöarbete där det saknas planer vilket 
bland annat beror på att chefer behöver ytterligare utbild-
ning både i SAM-processen och i de IT-stöd som används. 
Granskningen visade också att hanteringen av fakturor 
gällande resor och representation behöver förbättras i 
alla nämnder utom tekniska nämnden. Tekniska nämn-
den hade i sin granskning inte en enda felaktig hantering 
medan övriga nämnder låg runt 50 procent felaktigheter. 
Kontrollerna indikerade också på en låg medvetenhet om 
reglerna. Åtgärdsförslag för att förbättra dessa riskom-
råden är framtagna av respektive nämnd enligt rådande 
policy. 

I början av 2019 beslutade kommunfullmäktige en ny 

Policy, reglemente för intern kontroll, och nya mallar har 
tagits fram för att användas från och med 2020. I årets 
uppföljning var det frivilligt att använda de tidigare mal-
larna men flertalet av nämnderna valde ändå att använda 
den nya mallen vilket gett möjlighet att redan i år ut-
värdera mallen. Den nya mallen medför att jämförelsen 
mellan nämnderna underlättas och uppföljningstabellerna 
ger en bra överblick över hur nämnderna arbetat med den 
beslutade intern kontroll under året.  

Den samlade bedömningen är att enskilda nämnder har 
en god intern kontroll. Dock följde inte gemensamma 
nämnden för familjerätten upp de kommungemensamma 
kontrollmomenten vilket kan förklaras av att det är flera 
kommuner involverade i denna nämnd vilket medför att 
viss anpassning kan behöva göras. Dessutom har den 
gemensamma överförmyndarnämnden inte beslutat någon 
plan för intern kontroll.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
nämnder och bolag 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över 
kommunens samlade verksamhet, vilket omfattar såväl 
nämnder som kommunala bolag.

Budget, verksamhetsplaner, delårsrapporter, årsanalyser 
och intern kontroll utgör viktiga styrdokument som ger 
underlag för kommunstyrelsens arbete med uppsikten. 

Varje nämnd lämnar en prognos vid delårsrapport 1 efter 
första kvartalet. Prognosen innefattar både måluppfyllelse 
och ekonomi. Efter augusti månad görs ett delårsbokslut 
(delårsrapport 2) där nämnderna följer upp såväl verk-
samhet som ekonomi samt lämnar ytterligare en prognos 
för måluppfyllelse och ekonomi för året. Vid årets slut 
rapporterar alla nämnder, via sina årsanalyser, om året 
som gått.

De kommunala bolagen rapporterar via delårsrapport 2 
och årsbokslut. Bolagens styrelse ska också årligen i för-
valtningsberättelsen, utöver de krav som ställs i aktiebo-
lagslagen, redovisa hur verksamhet bedrivits och utveck-
lats utifrån bolagsordningen för att lekmannarevisorer 
och kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktplikt. 
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Ekonomisk översikt och analys
Årets resultat 
Älmhults kommuns resultat för 2019 blev 10,1 mkr  
(57,4 mkr) att jämföra med budgeterade 15,2 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 5,1 mkr. 

De nämnder som redovisar en större negativ budget- 
avvikelse är socialnämnden (-13,8 mkr), utbildnings-
nämnden (-11,6 mkr) och tekniska nämnden (-6,5 mkr). 
Gemensamma överförmyndarnämnden och gemensam 
nämnd för familjerätt visar på beloppsmässigt mindre 
negativa budgetavvikelser. Övriga nämnder/verksamheter 
redovisar tillsammans en positiv budgetavvikelse om 3,1 mkr. 
Tillsammans medför detta att nämnderna redovisar en 
negativ budgetavvikelse om -29,1 mkr. 

Den negativa budgetavvikelsen inom "finansen" beror 
på politiska beslut som innebär volymkompensation till 
nämnder och bidrag till föreningen Folkets hus utöver 
anslag. Dessa medel skulle vid besluten täckas av prognos-
tiserade överskott från skatteintäkterna samt finansnettot. 

För skatter och generella bidrag blev det 13,9 mkr högre 
intäkter än budgeterat då skatteprognosen blev bättre än 
budgeterat. Även finansnettot blev fick en positiv budget-
avvikelse (12,7 mkr) vilket främst beror på lägre ränte-
kostnader än beräknat. Ränteintäkterna blev också högre 
vilket hänförs till utdelningen från Kommuninvest.

Väsentliga ekonomiska händelser 
Prognosen i delårsrapport 1 per 31 mars 2019 visade på 
ett resultat på 1,6 mkr, vilket var 13,6 mkr sämre än bud-
geterat resultat på 15,2 mkr. Nämndernas avvikelser mot 
budget i delårsrapport 1 uppgick till 58,7 mkr. Kommun-
fullmäktige beslutade därför att tilldela volymkompensa-
tion till flertalet nämnder och uppdra till alla nämnder att 
till delårsrapport 2 återkomma med förslag på åtgärder 
för budget i balans i enlighet med de nya budgetförutsätt-
ningarna 2019. Totalt tilldelades 39,2 mkr till nämnderna 
där utbildningsnämnden (+24,9 mkr) och socialnämnden 
(+12,0 mkr) fick merparten av volymkompensationen. 
Dessutom beslutade kommunfullmäktige att utbildnings- 
nämndens, socialnämndens och tekniska nämndens 
månadsrapporter skulle lämnas till kommunstyrelsen på 
grund av de negativa budgetavvikelserna i delårsrapport 
1. I samband med delårsrapport 2 hade kommunstyrelsen 
och utbildningsnämnden beslutat åtgärdsplaner medan 
gemensamma överförmyndarnämnden deklarerat att 
någon åtgärdsplan inte tagits fram då kostnaderna följer 
avtalet med Ljungby kommun vilket gör det svårt att på-
verka. Tekniska nämnden presenterade i sin delårsrapport 
2 förslag på åtgärder och nämnden beslutade i oktober 
åtgärder utifrån framtagen åtgärdsplan. Socialnämnden 
presenterade i sin delårsrapport 2 förslag på åtgärder  
men inga beslut om åtgärderna fattades av nämnden 
under 2019. 

Under året har likvideringen av Hvita korset beslutats och 
bolaget har likviderats under hösten. Dessutom har beslut 
fattats att förvärva fastigheten Stinsen 3 vilket genomför-
des genom att Elmen AB köpt bolaget Snitseln Fastighets 
AB som är ägare av fastigheten. Förvärvet bedöms vara ett 

strategisk mark- och fastighetsförvärv för kommunen. 

Älmhults kommun har under 2019 gjort reavinster om 
4,3 mkr varav 3,6 mkr avser reavinster direkt hänförda 
till exploateringsverksamheten. Resterande reavinster 
hänförs till försäljning av bilar inom socialförvaltningen. 
Reavinsten från exploateringsverksamheten är under 2019 
redovisad under tekniska nämnden men kommer från 
2020 hanteras över finansen istället. Tekniska nämnden 
har 2019 budgeterat med 1,6 mkr i reavinst från exploa-
teringsverksamheten vilket innebär att resultateffekten 
för tekniska nämnden i år blir 1,9 mkr bättre på grund av 
reavinsterna från exploateringsverksamheten redovisas på 
tekniska nämnden istället för finansen. Framgent kommer 
alla reavinster hanteras över finansen då dessa ska bidra 
till att finansiera investeringar och  minska låneskulden. 
Det innebär också att reaförluster ska hanteras på finan-
sen. En större reaförlust kan medföra att verksamheten 
annars behöver göra besparingar för att kunna nå en 
budget i balans vilket inte blir rätt mot verksamheten. Att 
hantera reavinster och reaförluster över finansen är stra-
tegiskt viktigt och då försäljningsintäkterna från exploa-
teringsverksamheten nu i sin helhet ska intäktsföras på 
grund av ändrad lagstiftning så blir detta ännu viktigare 
kommande år då reavinsterna från exploateringsverksam-
heten förväntas öka.

Utveckling av intäkter och kostnader 
Under året tog kommunens löpande driftverksamhet 99,0 
procent av skatter och statsbidrag i anspråk. Det utrymme 
som finns kvar kan användas för amortering av långfris-
tiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande.  
I år ökar nettokostnaderna fortare än skatter och stats- 
bidrag vilket i längden innebär risk för att kostnaderna 
kommer överstiga intäkterna vilket i sin tur kan leda till 
stora underskott. 2019 ökade verksamhetens nettokostna-
der med 11,0 procent (6,5 procent) samtidigt som skatter 
och statsbidrag ökade med 5,6 procent (8,8 procent) i 
förhållande till 2018 års nivå.  Jämfört med delårsrapport 
1 (11,3 procent) och delårsrapport 2 (11,6 procent) har 
dock nettokostnadsutveckling bromsats något vilket till 
viss del beror på nämndernas återhållsamhet och andra 
insatta åtgärder för att nå en budget i balans utifrån kom-
munens ekonomiska läge under året. En del av förkla-
ringen är också prognososäkerheten som gör att en viss 
differens finns mellan prognosen i delårsrapport 2 och det 
slutgiltiga bokslutet.

Verksamhetens intäkter har minskat med 49,4 mkr (-14,2 
procent) mellan 2018 och 2019. Statsbidragen är de in- 
täkter som minskat mest och då främst bidrag från migra-
tionsverket som minskat med drygt 22,0 mkr. Men även 
statsbidrag från Arbetsförmedling och Försäkringskassan 
samt Skolverket och Socialstyrelsen har minskat.   

Samtidigt har verksamheternas kostnader ökat med 48,6 mkr 
till 1 247,3 mkr och avskrivningar ökat med 2,7 mkr. 
I kommunens verksamhet är personalkostnaderna den 
största posten och motsvarar 66,9 procent av verksam-
heternas kostnader. Det är också personalkostnaderna 
som står för ökningen, 56,3 mkr, vilket motsvarar en 
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ökning med 6,8 procent. Att lönekostnaderna ökade beror 
förutom på löneökningar på att antalet årsanställda ökat 
med 83,6 årsarbetare (80 årsarbetare). 

Verksamhetens nettokostnad har därför mellan 2018 och 
2019 ökat med 100,7 mkr (11,0 procent). 

Avstämning av balanskravet 
I kommunallagen står det att varje kommun ska ha god 
ekonomisk hushållning och balanskravet är en del av 
detta. Balanskravet är minimikravet på ekonomisk balans 
i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk 
balans är att intäkterna ska vara större än kostnaderna. 
Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. 

Resultat år 2019 uppgår till 10,1 mkr. Efter justering för 
realisationsvinster uppgår kommunens balanskravsresul-
tat till 5,8 kr (19,5 mkr). Det finns inga underskott från 
tidigare år som behöver återställas.   

Balanskravsavstämning, mkr 2019 2018

Årets resultat 10,1 57,4

Reducering av samtliga realisationsvinster 4,3 1,7

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5,8 55,7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 36,2

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat 5,8 19,5

Resultatutjämningsreserv 
Kommunfullmäktige antog 2018-12-17 (§ 270 KS 
2018/125) policy Riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning där balanskrav och resultatutjämningsreserv hante-
ras. Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna 
intäkter över tid och därigenom kunna möta konjunk-
turvariationer. Reserven byggs upp inom ramen för det 
egna kapitalet. Överskott får disponeras då skatteintäk-
terna sviktar i lågkonjunktur. Eftersom årets resultat efter 
balanskravsjusteringar ej överstiger 1,5 procent av skatter 
och generella bidrag kan ingen reservering till resultatut-
jämningsreserven göras. 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv uppgår per 2019-
12-31 till 36,2 mkr. För Älmhults kommun gäller att uttag 
från resultatutjämningsreserven endast kan ske för att 
täcka underskott, det vill säga att årets resultat efter  
balanskravsjustering är negativt. Vidare skall, för möjlig-
het till uttag, den underliggande skatteunderlagsutveck-
lingen för riket och aktuellt budgetår understiger den 
genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren. 

Som underlag för denna analys skall Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) beräkningar i aktuellt budgetcirkulär 
användas. Eftersom balanskravsresultatet ej är negativt 
ska inte ett uttag göras. 

RUR mkr Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Årets resultat 10,1 57,4 31,7 13,5 9,3

Balanskravsresultat 5,8 19,5 26,9 13,5 8,2

1,5 procent av skatter och 
generella bidrag

 
15,4

 
9,6

 
9,0

 
8,3

 
7,9

Årets reservering till RUR 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0

Ackumulerad RUR 36,2 36,2 0,0 0,0 0,0

 
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
De nämnder som prognostiserade negativa budget- 
avvikelser för året i delårsrapport 2 var socialnämnden 
(-15,8 mkr), utbildningsnämnden (-13,1 mkr) och tek-
niska nämnden (-3,3 mkr). Även gemensam överförmyn-
darnämnden (-0,3 mkr) och kommunstyrelsen (-0,1 mkr) 
prognostiserade på mindre negativa budgetavvikelser 
medan kultur- och fritidsnämnden (+1,0 mkr) och politisk 
organisation (+0,4 mkr) visade på positiva budgetav-
vikelser. Alla nämnderna tillsammans prognostiserade i 
delårsrapport 2 en negativ budgetavvikelse om 31,3 mkr, 
vilket var en försämring med 12,2 mkr jämfört med del-
årsrapport 1. Tekniska nämnden, socialnämnden, miljö- 
och byggnämnden och gemensam nämnd för familjerätt 
var de nämnderna som rapporterar sämre prognoser i 
delårsrapport 2 jämfört med delårsrapport 1.  Detta trots 
den volymkompensation som nämnderna fått efter kom-
munfullmäktiges beslut efter delårsrapport 1.  

De nämnder som i årsbokslutet visar på negativa avvikel-
ser gentemot prognos i delårsrapport 2 är tekniska nämn-
den med en negativ avvikelse mot prognos i delårsrapport 
2 om –3,2 mkr och totalt en negativ budgetavvikelse om 
-6,5 mkr samt kultur- och fritidsnämnden med negativ 
avvikelse mot prognos om -0,4 mkr och totalt en positiv 
budgetavvikelse om 0,5 mkr. 

De nämnder som i årsbokslutet visar på positiva avvikel-
ser gentemot prognos i delårsrapport 2 är socialnämnden 
med positiv avvikelse mot prognos i delårsrapport 2 om 
1,6 mkr och totalt en negativ budgetavvikelse om -13,8 
mkr. Utbildningsnämnden med positiv avvikelse mot prog-
nos om 1,4 mkr och total en negativ budgetavvikelse om  
-11,6 mkr. Politisk verksamhet med positiv avvikelse mot 
prognos om 0,7 mkr och totalt en positiv budgetavvi-
kelse om 1,1 mkr samt kommunstyrelsen med en positiv 
avvikelse mot prognos om 0,5 mkr och totalt en positiv 
budgetavvikelse om 0,5 mkr.

Gemensam nämnd för familjerätt, gemensamma överför-
myndarnämnden och Miljö- och byggnämnden har endast 
mindre avvikelser gentemot prognosen vilket bedöms 
ligga inom felmarginalen. 

Politisk verksamhets positiva budgetavvikelse i bokslutet 
hänförs till lägre kostnader för val och styrelsearvoden. 
Dessutom nyttjades inte förfogandebudgeten vilket är 
anledningen till att bokslutet blev bättre än prognosen i 
delårsrapport 2.

Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse i bokslutet 
hänför sig främst till allmän återhållsamhet och vakans-
hållning av tjänster under året. 
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Gemensamma överförmyndarnämndens negativa bud-
getavvikelse i bokslutet hänförs till ökade kostnader 
på grund av mer komplicerade fall samt svårigheter att 
rekrytera gode män. 

Tekniska nämndens negativa budgetavvikelse är kopplad 
till gator och vägar, fastighetsverksamhet och kostverk-
samheten. Inom gator och vägar samt kostverksamheten 
förklaras budgetavvikelsen av volymökningar som inte 
ryms i ram och inte kompenserats. Inom fastighetsverk-
samheten är det tomma lokaler, kapitalkostnader och 
oförutsedda utgifter så som skadegörelse, åska och  
vattenskador som bidragit till underskottet.  

Utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse i bokslu-
tet hänförs i huvudsak till ökade personalkostnader men 
även övriga kostnader. Nämnden menar att antalet elever 
i grundskolan har ökat jämfört med den befolkningsplan 
och de förutsättningar som låg till grund för kommun-
fullmäktiges beslut om budgeten hösten 2018. Dessutom 
finns det överåriga på gymnasiet som inte ingår i under- 
laget för budget. 

Socialnämndens negativa budgetavvikelse i bokslutet 
beror på ökat behov av försörjningsstöd, höga placerings-
kostnader samt ökade personalkostnader på grund av ett 
ökat behov av hjälp hos brukare inom vård- och omsorg 
och omsorg funktionsvariation. 

Gemensam nämnd för familjerättens negativa budgetav-
vikelse i bokslutet beror på ökade personalkostnader på 
grund av en medveten överanställning för att kunna verk-
ställa beslut i rimlig tid utan höga konsultkostnader.  

Kultur- och fritidsnämndens positiva budgetavvikelse i 
bokslutet beror främst på att simhallen varit stängd under 
året samt att alla budgeterade föreningsbidrag inte sökt.

Miljö- och byggnämnden har endast en marginell positiv 
budgetavvikelse varpå miljö- och byggnämndens bokslut 
anses hamnat i nivå med budget. 

Prognosen för finansen gav i delårsrapport 2 en negativ 
budgetavvikelse om -6,0 mkr vilket förklarades av lägre 
internränta än budgeterat. Den negativa budgetavvikel-
sens förbättrades i bokslutet och hamnade på -2,5 mkr 
vilket främst beror på lägre pensionskostnader, minskad 
semesterlöneskuld och att internräntan blev högre än 
budgeterat. Detta trots att prognosen i delårsrapport 2 
visade på lägre intäkter för internräntan. En förklaring 
till detta är att många projekt aktiverades först i slutet av 
året och att det dessutom innefattade projekt från 2018 
vilket innebar att avskrivningar och internränta räknades 
retroaktivt från början av året.

Prognosen för skatteintäkter och bidrag gav i delårs-
rapport 2 en positiv budgetavvikelse om 13,3 mkr. För 
skatter och generella bidrag blev det i bokslutet 13,9 mkr 
högre intäkter än budgeterat då skatteprognosen blev 
något bättre. 

Prognosen för finansnettot visade i delårsrapport 2 på en 
positiv budgetavvikelse om 10,5 mkr. Bokslutet jämfört 
mot delårsrapport 2 ger en positiv budgetavvikelse för 
finansnettot om 2,2 mkr och totalt mot budget en positiv 
budgetavvikelse om 12,7 mkr. Avvikelserna i bokslutet 

hänförs till stor del på att räntekostnaderna för lånen blir 
lägre än budgeterat och utdelningen från Kommuninvest 
som blev högre än budgeterat. 

Budgetföljsamheten kan inte bedömas som god, då 
nämnderna totalt redovisar en negativ budgetavvikelse om 
-29,1 mkr vilket motsvarar drygt 2,9 procent av verksam-
heternas nettokostnader. Prognossäkerheten för nämn-
derna bör också utvecklas ytterligare. En förståelse finns 
dock för att en viss prognososäkerheten kan hänföras 
till att det systemstöd som använts under 2019 inte varit 
optimalt vilket gjort det svårt för budgetansvariga att göra 
analyser. I december 2018 antog fullmäktige en ny eko-
nomistyrningsprocess (Policy reglemente för ledning och 
styrning) som lägger fokus på hur nämnderna ska arbeta 
med prognoserna framgent. I samband med besparingen 
av beslutsstödssytemet Hypergene pågår också ett arbete 
med att utveckla befintligt ekonomisystem för att kunna 
stödja budgetansvariga på ett bättre sätt prognosmässigt 
men också budgetmässigt. 

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 
Pensionsskuld, mkr 2019 2018 2017 2016
Kortfristig skuld 38 33 32 30

Avsättning 11 13 11 9

Ansvarsförbindelse, pensioner 268 275 281 293

Summa pensionsskuld inklusive 
löneskatt

 
317

 
321

 
324

 
332

Kommunens pensionsförpliktelser redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen enligt den kommunala redovis-
ningslagen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balans- 
räkningen och den årliga ökningen av ansvarsförbindelsen 
kostnadsförs inte. Pensionsförmåner intjänade från och 
med 1998 (exklusive den avgiftsbestämda delen) redovisas 
som en avsättning i balansräkningen. Under 2018 infördes 
kvartalsförmedling av den avgiftsbestämda pensionen för 
arbetstagare med avtalet AKAP-KL. Det påverkar likvidi- 
teten och den upplupna kostnaden, varav den kortfristiga 
skulden har ökat. 

Förändringen av pensionskostnaden 2019 mot tidigare 
prognos kan bland annat förklaras av högre kostnad för 
försäkring. Orsaken är främst ett flertal IPR:er (intjänad 
pensionsrätt) som har lösts in. Den högre kostnaden beror 
även på nya anställningar. Vidare är pensionsutbetalning-
arna högre på grund av förtida uttag.

Kommunen följer rekommendation 10 från Rådet för 
kommunal redovisning gällande värdering och upplys-
ningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplys- 
ningar om förpliktelsen finns i not 27. 

Soliditet  och likviditet 
Nyckeltal 2019 2018 2017 2016
Soliditet, procent* 16 17 15 14

Kassalikviditet, procent ** 108 104 72 122

Balanslikviditet, procent 125 116 77 126

Rörelsekapital, mkr 65 48 -64 71

* Med hänsyn till nya redovisningsprinciper har soliditeten justerats på samtliga år 
**Exklusive exploateringsfastigheter och förråd
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Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella utrymme och visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. An-
svarsförbindelsen avseende pensioner på 268 mkr är en 
faktisk skuld som kommunen har men som inte ingår i 
kommunens egna kapital. Därför har det egna kapitalet 
vid beräkningen minskats med denna skuld. Älmhults 
kommuns soliditet uppgår till 16 procent, vilket innebär 
en minskning mot föregående års 17 procent. Detta beror 
bland annat på en högre upplåning i år.

Kassalikviditeten är ett mått som mäter likviditet eller 
kortfristig betalningsberedskap. En kassalikviditet på 
100 procent eller mer innebär att kortfristiga skulder kan 
betalas direkt. Nyckeltalet behöver ses tillsammans med 
soliditet då likviditeten kan förbättras via upplåning. År 
2019 uppgår kassalikviditeten till 108 procent vilket är en 
ökning i jämfört med 2018 (104 procent). Detta kan till 
en viss del förklaras av en högre upplåning, då kommu-
nens kortfristiga skulder har minskat i större utsträckning 
än vad omsättningstillgångarna har minskat. Kommunen 
kan därmed betala sina skulder i den takt de förfaller. 
Balanslikviditeten och rörelsekapital har ökat, vilket även 
det hänförs till förändringen i de kortfristiga skulderna 
och omsättningstillgångarna. 

Borgensåtaganden och långfristig upplåning 
Älmhults kommun har per 31 december 2019 ett borgens-
åtagande på 800,2 mkr varav 540,2 mkr är utnyttjade. Av 
de totala 800,2 mkr avser 795,0 mkr borgensåtaganden 
till kommunens helägda dotterbolag. Ökningen i borgens-
åtagande mellan 2018 (420,2 mkr) och 2019 (800,2 mkr) 
beror på ett högre borgensåtagande till de kommunala 
dotterbolagen. 

Den totala upplåningen i Älmhults kommun uppgick per 

2019-12-31 till 1 110 mkr, vilket är en ökning med 200 
mkr jämfört med föregående år. Kommunen har därmed 
inte utnyttjat hela den, av Kommunfullmäktige beslutade 
upplåningsramen på 1 205 mkr. Bindningstiderna för 
lånen är fördelade mellan 1-9 år, för att minska riskerna 
som finns gällande upplåning.  
 

2019 2018 2017 2016

Summa långfristiga lån, mkr 1 110 910 810 710

Genomsnittlig ränta, procent 0,5 0,5 0,9 1,6

Snitträntebindningstid, år 2,8 1,3 1,4 1,5

Lån med procent:  

 -rörlig ränta 0 0 0 0

 -bindningstid på 1-9 år 100 100 100 100

Lånen förfaller till betalning, 
procent

 

Andel som förfaller inom 0-2 år 45 69 80 62

Andel som förfaller inom 3-9 år 55 31 20 38

 
Investeringsverksamhet  
Älmhults kommun står inför stora investeringsbehov och 
som den växande kommun Älmhult är, krävs investeringar 
för att klara att erbjuda den kommunala service som en 
ökande befolkning innebär.

Årets investeringsbudget uppgick till 413,9 mkr, varav 
262,4 mkr utnyttjades. De skattefinansierade verksam-
heterna investerade för 163,1 mkr (124,7 mkr) jämfört 
med budgeterat 236,2 mkr (273,6 mkr) och de taxefinan-
sierade verksamheten vatten och avlopp investerade för 
99,3 mkr (38,5 mkr) under året jämfört med budgeterade 
177,7 mkr (81,6 mkr).

Politisk verksamhet har 2019 ingen investeringsbudget 

Haganässkolans aula
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men har under året investerat i ett system för att kunna 
webbsända fullmäktigemöten. Medel för att täcka denna 
investering återfinns i Kommunstyrelsens investerings-
budget som inte utnyttjats helt under 2019. Resterande 
kostnader för investeringen kommer komma under 2020.

Kommunstyrelsen har under 2019 investerat i bland annat 
nytt inköpssystem, laddningsstationer, nätverksutrustning 
och inventarier.  Under året tillfördes kommunstyrelsens 
budget medel om 10 mkr för att användas till strategiska 
mark- och fastighetsförvärv i linje med kommunens över-
siktsplan. Under året genomfördes inga förvärv. Budgete-
rade medel för digitalisering är inte utnyttjade. Av kom-
munstyrelsens investeringsbudget på 16,1 mkr har endast 
2,2 mkr utnyttjats.

Tekniska nämndens (skattekollektivet) största investe-
ringsprojekt är ombyggnad av simhallen på Haganäs och 
förädlingsprojektet inom fastighetsavdelningen. Aulan på 
Haganässkolan har renoverats och moderniserats. Bud-
getmedel om 0,9 mkr för denna investering finns i utbild-
ningsnämndens investeringsbudget varpå tekniska nämn-
den visar en negativ budgetavvikelse på projektet samtidigt 
som en positiv budgetavvikelse återfinns i utbildnings-
nämndens investeringsbudget. Av tekniska nämndens 
(skattekollektivet) investeringsbudget på 198,8 mkr har 
endast 150,6 mkr utnyttjats.

Tekniska nämndens (taxekollektivet) vatten- och avlopps-
verksamhets (VA) största investeringsprojekt är om-och 
tillbyggnaden av vattenverket. På grund av förseningar i 
projektet är det också en stor anledning till att inte mer 
medel utnyttjats under året. De andra projekten som 
också bidrar till den positiva budgetavvikelsen är slam-
hantering och överföringsledningar Delary samt Boastad 
som har större positiva budgetavvikelser. Av vatten- och 
avloppsverksamhetens investeringsbudget på 177,7 mkr 
har endast 99,3 mkr utnyttjats.

Utbildningsnämndens investeringsbudget är till största del 

avsatt till olika reinvesteringar för förvaltningens olika 
enheter. Det största projektet för utbildningsnämnden är 
det nya verksamhetssystemet som är ett flerårigt projekt 
men då det blivit försenat medför projektet en positiv 
budgetavvikelse under 2019. Av utbildningsnämndens 
investeringsbudget på 7,7 mkr har endast 3,1 mkr utnytt-
jats. Ytterligare en förklaring till det låga utfallet är att 
vissa projekt har genomförts av tekniska förvaltningen 
som då fått kostnaden medan investeringsmedlen finns 
i utbildningsnämndens investeringsbudget. Ett större 
sådant projekt är aulan på Haganässkolan. Det finns även 
investeringsprojekt utgörandes av solskydd som skulle ha 
utförts av tekniska förvaltningen, men som på grund av 
förseningar inte kunnat utföras.

Socialnämnden har under 2019 investerat i bland annat 
inventarier, en robot för hantering av försörjningsstöd, 
nytt verksamhetssystem och andra ersättningsinvesteringar. 
Det finns en några negativa avvikelser inom specifika 
projekt som till största del kan hänföras till inköp av 
inventarier till verksamheten på grund av en förbättring 
av arbetsmiljön samt att en ny verksamhet startade under 
året. Av socialnämndens investeringsbudget på 10,3 mkr 
har 5,7 mkr utnyttjats. 

Miljö- och byggnämnden har under året påbörjat införan-
det av nytt verksamhetssystem vilket kommer slutföras 
under 2020. Totalstationen är inköpt och kostade mer än 
budgeterat. Investeringsmedel för GPS-utrustningen, som 
är en del av totalstationen, samt en del av projektet övrigt 
har använts för att täcka den negativa budgetavvikelsen 
för totalstationen. Flertalet investeringar har inte utförts 
under året och av miljö- och byggnämndens investerings-
budget på 1,7 mkr har 0,6 mkr utnyttjats. 

Kultur- och Fritidsnämnden har under året inte utfört 
någon av de budgeterade investeringarna. Den investering 
man utfört är projektet för ökad tillgänglighet på Bök-
hults badplats vilket kommer att färdigställas under 2020. 
Av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget på  
1,7 mkr har 0,8 mkr utnyttjats.

I delårsrapport 2 hade 126,6 mkr upparbetats i kommunen 
som helhet. Prognosen för 2019 var 314,3 mkr jämfört 
med budgeten, som vid tidpunkten för delårsrapport 2, var 
411,0 mkr. Sen delårsrapport 1 (360,9 mkr) hade progno-
sen sänkts men trots sänkningen som gjordes i delårsrap-
port 2 så upparbetades endast 262,4 mkr under 2019. 
Utfallet per den siste december 2019 skild sig hela 51,9 mkr 
jämfört med prognosen i delårsrapport 2. Detta trots att 
det under perioden september till december upparbeta-
des mer än det gjorts under årets första åtta månader. De 
slutsatser som kan göras av detta är att investeringsbud-
geten för 2019 troligen är för stor för att verksamheterna 
med de resurser som de idag har att tillgå ska ha en rimlig 
möjlighet att hinna utföra det som beslutats av kommun- 
fullmäktige. En annan sak är att prognossäkerheten är 
för låg och ytterligare stöd behövs för att underlätta för 
budgetansvariga att göra sina prognoser. Nämndernas 
prognoser är ett viktigt verktyg i arbetet med likviditeten 
och kommunens behov av att låna för att finansiera nya 
investeringar.  

Ombyggnad av Älmhults vattenverk
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Exploateringsverksamhet   
I enlighet med tekniska nämndens reglemente ingår an-
svar för exploatering och markreserv. Förslag på riktlin-
jer för exploatering är framtaget av tekniska nämnden 
och beslut väntas fattas av kommunfullmäktige under 
2020. Ett stort antal exploateringsprojekt i kommunens 
regi pågår. Exploateringarna uppgick under 2019 till 
31,6 mkr jämfört med budgeterade 54,3 mkr. Eftersom 
exploateringsprojekt är fleråriga läggs dels en prognos för 
innevarande år och dels en prognos för hela projektet, en 
så kallad slutprognos. Slutprognosen har i årsbokslutet 
försämrats jämfört med slutprognosen i delårsrapport 2. 
Efter den slutprognos som lagts i samband med delårs-
rapport 2 har det uppdagats att bland annat nivån på 
markpriserna behöver ses över för att förhindra att den 
negativa slutprognosen besannas. Tack vare mark- och 
exploateringsenhetens gedigna arbete tillsammans med 
tekniska förvaltningen och planeringsavdelningen ges nu 
möjlighet att agera så prognosen inte förverkligas.

Mark- och exploateringsprojekten planeras med antagan-
de att detaljplaner vinner laga kraft. I fler fall har detalj-
planer överklagats vilket innebär att planerade projekt 
inte kan sätta igång. I vissa fall försenas antagande av 
detaljplaner på grund av att nya uppgifter inkommer i 
samband med samråd respektive granskning.

Vid några av projekten har detaljplanerna beställts och 

är antagna trots att egentlig kund ej finns för marken i 
nuläget. Detta har gjorts för att skapa planberedskap det 
vill säga mark där kommunen kan börja bygga omgående 
vid efterfrågan, exempelvis skola, förskola.

Vad gäller exploateringsverksamheten har kommunen be-
slutat att inte iordningställa fler nya tomter i centralorten 
på grund av begränsade kapaciteten på dricksvatten som 
kan levereras till abonnenter. Etapp 2 i Västra Bökhult 
skjuts fram av samma anledning.

Kommunen har köpt mark för framtida bebyggelse i linje 
med beslutad översiktsplan. Hittills i år har kommunen 
förvärvat fastigheterna Hvita korset 4, 7, och 24 samt 
Hökhult 1:30 vilket är en sammanlagd investering på 
cirka 7,4 mkr. 

Under året har kommunen avyttrat den tidigare planlagda 
fastigheten Arnanäs samt ströytor kopplat till tidigare 
planlagda områden (4,2 mkr). Övrig försäljning är de 
planlagda fastigheterna Maden 3 och Myren 3 (3,7 mkr). 

Framtid  
Älmhults kommuns ekonomi och arbetsmarknad påver-
kas av den demografiska utvecklingen. Efterfrågan på  
välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjuk-
vård och äldreomsorg varierar över tiden beroende på 
befolkningens storlek och ålderssammansättning vilket 

Vena
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kräver att samhällsplanering och finansiering hänger med. 

Det finns i dagsläget inga tecken på att Älmhults tillväxt, i 
form av bostadsbyggande, befolkningsutveckling, arbets-
tillfällen och investeringar, kommer att avta under de 
närmsta åren. Bostadsbyggandet kommer, efter två år med 
återhållsamhet, att återigen ta fart. 

Ett fortsatt fokus på utvecklandet av nya bostadsområ-
den och områden för industri, service och handel är helt 
nödvändigt. Så även på en väl fungerande infrastruktur 
och kollektivtrafik. Att all kommunal verksamhet, men 
i synnerhet skolan, håller en god kvalitet är för många 
människor det mest väsentliga för att man ska välja att 
leva och bo i kommunen.

De fem kommande åren kommer att innebära att helt nya 
stadsdelar växer fram med skolor, bostäder och fritids-
områden (Venaområdet, väster om Älmhults tätort, samt 
etapp 2 av Västra Bökhult). Karaktären i Älmhults cen-
trala delar kommer också att förändras genom förtätning 
och betydligt högre byggnation än i dag. Vidare behöver 
vi fortsätta växa i hela kommunen och i Diö planeras nu 
av extern aktör för att uppföra ett stort antal lägenheter.  

Det kommunövergripande arbetet med verksamhetsut-
veckling inriktas även de kommande åren främst på att 
utveckla det processorienterade arbetssättet där olika 

verksamheter och förvaltningar jobbar över organisations-
gränserna. Arbetet med förbättrad verksamhetsuppfölj-
ning och analys är ett annat prioriterat område. 

Nu inrättas ett Servicecenter i kommunen för att öka 
tillgänglighet och förbättra den kommunala servicen. En 
ingång till kommunen där kunniga handläggare direkt tar 
emot och hanterar ärenden och frågor. I framtiden ska 
invånare, företagare och besökare inte behöva känna till 
kommunens sätt att organisera sig och var olika verk-
samheter är lokaliserade, för att kunna få den hjälp de 
behöver. Vi ska erbjuda rättssäker, god och jämlik service.

Arbetsmarknadsenheten etableras nu som en naturlig 
ingång för invånare som söker jobb och kontakter med 
arbetsgivare. Satsningen på kommunens arbetsmarknads-
enhet bör ytterligare utvecklas, särskilt beaktat det som i 
dagsläget händer kring Arbetsförmedlingen. Arbetsmark-
nadsenheten fyller en viktig funktion som den naturliga, 
lokala vägen in till olika spår och aktiviteter som ska leda 
till jobb eller utbildning. Enheten fyller även en mycket 
viktig funktion i arbetet med integration av de nyanlända 
och nya invånarna i Älmhults kommun.

En av kommunens viktigaste strategiska uppgifter för att  
klara det kommunala uppdraget de närmaste åren är kom- 
petensförsörjningen. Unga är en viktig målgrupp för Älm- 
hults kommun, både för att möta framtidens kompetens-
försörjning och för att utveckla nya smarta arbetssätt. Men 
de unga kommer inte att räcka till för att klara rekryterings- 
utmaningen, utan fler personer mitt i livet, som både har 
yrkes- och livserfarenhet, behöver rekryteras till välfärden. 
Det är också viktigt att utveckla dagens medarbetare i väl- 
färden för att möta ett förlängt och förändrat arbetsliv. Här 
blir det viktigt att jobba med arbetsgivarvarumärket, vad 
kommunen som arbetsgivare erbjuder och står för, samt 
att bli ännu synligare som en attraktiv kommun att bo och 
arbeta i. En till utmaning handlar om att behålla de med-
arbetare som arbetar i Älmhults kommun idag. Genom att 
satsa på kompetensutveckling skapas värde i form av en 
attraktiv arbetsplats och nöjda medarbetare. Det är viktigt 
inte minst mot bakgrund att flera professioner redan idag 
är bristyrken och i takt med stora pensionsavgångar krävs 
satsningar på medarbetare och chefer.  Älmhults kommun 
behöver rekrytera 140 medarbetare inom närmaste åren.

Digitalisering är ett strategiskt förhållningssätt som syftar 
till att skapa större nytta genom nya eller förändrade 
arbetssätt med hjälp av digital teknik. Digitaliseringen är 
den enskilt största förändringsfaktorn i vårt tidsperspektiv 
och den påverkar alla delar av samhället. Rätt använt i 
Älmhults kommun kommer digitaliseringen öka effektivi- 
teten, möjliggöra sänkta kostnader samt skapar andra 
fördelar genom att förändra hur verksamheterna arbetar. 

Redan i dag ser vi hur digitala verktyg och stöd används i 
allt högre grad och inom allt fler områden. Inom kommu-
nens olika områden finns flera exempel på att digitalisering 
av administration och verksamhet. I framtiden ska fler e- 
tjänster ha utvecklats, ett e-arkiv vara infört och fler ar- 
betsmoment automatiserats. Målsättningen under 2020 är 
att alla nyanställda ska ta del av en digital introduktion. 
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Den kommunala koncernen
Kommunkoncernen 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommu-
nens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i bolags-
form. Syftet med den sammanställda redovisningen är att 
få en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. 
Denna kan ligga till grund för analyser och ge ökade möj- 
ligheter till styrning av kommunens ekonomi, oavsett om 
verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. I 
den sammanställda redovisningen ingår Älmhults kom-
mun och de kommunala bolagen: Elmen AB, Älmhults- 
bostäder AB, Älmhults Näringsfastigheter AB, ElmNet AB 
och Älmhults Terminal AB (51 procent ägarandel). Elmen 
AB är moderbolag och ägs till 100 procent av Älmhults 
kommun. 

Ägarandelen i Södra Smålands Avfall & Miljö AB är 
12,28 procent. Eftersom det endast finns en sammanställd 
balans- och resultatrapport för SSAM för alla ägarkom-
muner, har det ej tagits hänsyn till deras siffror i den 
sammanställda redovisningen. Detta för att den inte ska 
bli missvisande.

Under året har Elmen AB förvärvat Snitseln Fastighets AB 
vilket inte heller finns med i den sammanställda redo-
visningen. Enligt RKR R16 ska företaget har en särskild 
ekonomisk betydelse för att det ska ingå i koncernens 
sammanställda redovisningen, vilket bolaget inte har. 

Hvita Korset har under 2019 sålts för avveckling varav 
det inte finns med i koncernsammanställningen. 

Sammanställd redovisning (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Finansnetto -15 -8 -12 -17 -16

Årets resultat 9 136 61 14 9

Eget kapital 803 794 658 596 582

Balansomslutning 2 875 2 583 2 356 2 226 1 822

Soliditet 28 31 28 27 32

Långtfristiga skulder 1 730 1 404 1 352 1 322 1 009

Anläggningstillgångar 2 559 2 245 2 166 1 877 1 706

Lånefinansieringsgrad, % 68 63 62 70 59

Skuldsättningsgrad, ggr 3 2 3 3 2

Likviditet, % 89 88 57 121 52

Omsättningstillgångar 315 339 191 348 116

Kortfristiga skulder 304 346 312 278 204

Koncernens resultat uppgår till 8,8 mkr och än en försäm-
ring i jämfört med föregående års resultat (136,2 mkr). Detta 
beror bland annat på att Älmhults kommuns resultat är 
lägre än föregående år och består endast utav 10,1 mkr 
(57,4 mkr) av koncernens resultat i år. Bolagskoncernens 
resultat uppgår i år till -1,3 mkr (78,8 mkr) vilket även 
påverkar att koncernens resultat är betydligt lägre. Minsk-
ningen av bolagskoncernens resultat beror främst på att 
Älmhultsbostäder AB:s resultat har minskat. Föregående 
år hade bolaget en positiv resultateffekt av att de sålde ett 
dotterbolag på cirka 89 mkr vilket inte finns i år som har 
påverkat resultatet.

Inom bolagskoncernen är det Älmhultsbostäder AB, 
ElmNet AB och Älmhults Terminal AB som genererar 
överskott, medan övriga bolag redovisar negativa resultat. 
I tabellen framgår de olika bolagens resultat före elimi- 
nering av interna mellanhavanden och proportionell kon-
solidering. 

Koncernens soliditet har minskat till 28 procent (31 pro-
cent), vilket beror på att koncernen har ökat sin belåning 

under 2019 med 320,5 tkr. Detta kan vi även se på skuld-
sättningsgraden och lånefinansieringsgraden som ökat i 
jämfört med tidigare år. 

Koncernens likviditet är i nivå med tidigare år 89 procent 
(88 procent), vilket är hänförligt till att både omsättnings-
tillgångarna och de korta skulder har minskat. 

En budget för den kommunala koncernen har inte upprät-
tats varav ingen jämförelse görs mot budget. 

Tkr Bokslut 2019 Bokslut 2018

Elmen AB -79 -6 682

Älmhultsbostäder AB 2 975 88 581

Älmhults Näringslivsfastigheter AB -2 291 -789

Älmhults Terminal AB 67 30

ElmNet AB 23 -679

Älmhults kommun 10 084 57 352

Denna tabell visar endast bolagens resultat. Hänsyn har ej tagits till interna 
mellanhavanden.  
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Älmhults Näringsfastigheter AB

Periodens väsentliga händelser 
På grund av negativ resultatutveckling upprättades en 
kontrollbalansräkning per 2019-05-31 som visade att 
aktiekapitalet var förbrukat. Kontrollbalansräkningen 
behandlades av bolagstämma (2019-06-26) som beslutade 
att driva verksamheten vidare. Åke Karlsson valdes till ny 
vice ordförande vid extra bolagstämma (2019-09-16). Leif 
Johansson är ny VD sedan 2019-09-26. 

Förväntad utveckling  
Älmhults Näringsfastigheter AB har ett beslut om att 
bolaget ska avvecklas senast 2023-12-31. Under dessa 
förutsättningar ska bolaget fortsatt tillgodose sina hyres-
gästers förväntningar. Det råder fortsatt osäkerhet kring 
uthyrningsgraden vid byggnaden Tornett. En extra bolags-
stämma kommer äga rum 2020-02-25 där en ny kontroll-
balansräkning kommer prövas. Kommunfullmäktige har 
2020-01-27 tagit beslut om att godkänna en kapitaltäck-
ningsgaranti om 4 mkr. 

Balansräkning, tkr 2019 2018

Materiella anläggningstillgångar 19 031 19 910

Finansiella anläggningstillgångar 0 1 009

Omsättningstillgångar 10 806 10 860

Summa tillgångar 29 837 31 779

Eget kapital -1 581 710

Obeskattade reserver 120 242

Långfristiga skulder 30 000 30 000

Kortfristiga skulder 1 298 827

Summa skulder och eget kapital 29 837 31 779

 
Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019 
Fastighetskostnader avviker på grund av en brand i en av 
lokalerna vid fastigheten Plåtslagaren 6. De oförutsedda 
kostnaderna i samband med branden uppgår till cirka  
539 tkr. Övriga kostnader avviker på grund av ökade kon- 
sultkostnader som uppstått i samband med påbörjandet 
av avvecklingen av bolaget. Skatt på årets resultat avviker  
då möjligheten att utnyttja den skattefordran om 1 009 tkr  
per 2018-12-31 ej anses var möjlig att realisera inom 
överskådlig framtid. 

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019 
Avvikelserna mellan prognos vid DR2 och bokslut 2019 

finns vid avskrivningar samt skatt på årets resultat. Av-
vikelsen vid avskrivningar beror på att vid DR2 gjordes 
en värdering i av byggnaden Tornett som på grund av den 
då högre vakansgraden visade ett undervärde som således 
innebar en nedskrivning. Vid bokslutet 2019 har en extern 
värderare värderat hela Plåtslagaren 6 där Tornett är en 
del. Värderingen visade ej något undervärde jämfört med 
utgående bokfört värde 2019. Skatt på årets resultat av-
viker då möjligheten att utnyttja den skattefordran som 
fanns ej bedöms kunna vara möjlig att utnyttja då bolaget 
har ett avvecklingsbeslut. 

Älmhults Terminal AB 

Periodens väsentliga händelser 
Älmhults Terminal AB startade sin verksamhet i början 
av 1990-talet och ägs numera av Älmhults kommun och 
IKEA AB.

Syftet med bolagets verksamhet är att genom att uppföra  
och förvalta en kombiterminal i Älmhults kommun främja  
transportservice inom regionen. Med kombitransporter  
menas transporter med växelflak, kombiflak och containrar 
som förs mellan väg och järnväg. Kombiterminalen är öppen 
för alla företag.           

Anläggningen är i dagsläget utarrenderad till IKEA Svenska 
AB. Arrendeavgifter utgörs av rörelsens kostnader i ÄTAB, 
med fem procents pålägg, samt netto av finansiella poster. 
Lagstadgad moms tillkommer. Arrendet betalas tertialvis i 
förskott, utifrån erhållen faktura. 

Älmhults Terminal AB (i fortsättningen ÄTAB) har under 
2019 utfört visst underhåll gällande de hårdgjorda ytorna. 
Förberedelsearbete för utbyte av växel på området pågår.  

Förvändad utveckling 
Älmhults terminal är starkt beroende av utvecklingen 
inom IKEA, som svarar för den dominerande marknaden 
i området för denna typ av transporter. Eftersom IKEA 
har en tendens att öka sina marknadsandelar i lågkon-
junktur och öka ännu mer i högkonjunktur är det en 
stabil partner att arbeta tillsammans med. För Älmhults 
terminal gäller i första hand att försöka få flera tåg att 
trafikera terminalen. IKEA Svenska AB är driftsoperatör 
för terminalen.

Combiterminalens område har ett fortsatt relativt stort 
underhållsbehov. 

Beslutet om genomförande av den så kallade Sydost- 
länken kommer sannolikt att ha en betydande påverkan 
för framtiden. Ett strategiskt arbete har igångsatts under 
hösten och kommer att intensifieras under 2020. Detta 
handlar om den strategiska betydelsen av terminalområ-
det och hur verksamheten kan utvecklas utifrån delvis nya 
förutsättningar. 

Resultatmål 
Styrelsen har inte fattat några beslut om resultatmål. I det 
arbete som gjorts under hösten och som kommer att göras 
under 2020 ska strategier för bolaget togs fram som även 
kommer att konkretiseras i relevanta resultatmål.

Resultaträkning, tkr 2019 2018

Intäkter 4 794 5 254

Fastighetskostnader -3 752 -2 950

Bruttoresultat 1 042 2 304

Övriga kostnader -1 310 -663

Avskrivningar -945 -3 299

Rörelseresultat -1 213 -1 658

Finansiella intäkter 6 59

Finansiella kostnader -198 -155

Resultat efter finansiella poster -1 405 -1 754

Bokslutsdispositioner 123 798

Skatt på årets resultat -1 009 167

Årets resultat -2 291 -789
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Resultaträkning, tkr 2019 2018

Intäkter 1 102 1 232

Fastighetskostnader -365 -475

Bruttoresultat 737 757

Övriga kostnader -166 -255

Avskrivningar -507 -452

Rörelseresultat 64 50

Finansiella kostnader -1 -4

Resultat efter finansiella poster 63 46

Bokslutsdispositioner 47 12

Skatt på årets resultat -43 -28

Årets resultat 67 30

Balansräkning, tkr 2019 2018

Materiella anläggningstillgångar 5 539 5 393

Omsättningstillgångar 595 368

Summa tillgångar 6 134 5 761

Eget kapital 4 932 4 865

Obeskattade reserver 374 422

Kortfristiga skuler 828 474

Summa skulder och eget kapital 6 134 5 761

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019 
Underhåll och drift av terminalens spår och omlastnings- 
kajen samt trailersparkeringen har blivit lägre än budgete-
rat på grund av att bolaget inte hunnit med allt planerat 
underhåll. Övriga kostnader har blivit högre än budgeterat 
framförallt på grund av ökade kostnader för revisions- 
och redovisningstjänster. Underhållsarbetet är dock fort- 
satt ett prioriterat område för att säkerställa en hög 
driftssäkerhet på terminalområdet.

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019 
Det redovisade resultatet har blivit högre än i prognosen 
efter augusti på grund av högre upptagning av obeskat-
tade reserver i bokslutet. 

Älmhultsbostäder AB

Periodens väsentliga händelser 
Under året har 48 lägenheter färdigställts i kvarteret 
Kvarnen 10. Inflyttningen skedde i två etapper under maj 
respektive augusti månader. Det pågår byggnation av 78 
lägenheter i kvarteret Haganäs 3. De beräknas vara klara 
för inflyttning i maj och september 2020. Projektering på-
går för byggnation av 13 lägenheter i kvarteret Isak varav 
fem stycken LSS-lägenheter. De beräknas vara färdiga i 
februari 2021. Badrumsrenovering i kvarteret Abraham 
1 har utförts. Samtliga 92 lägenheter har nu nya badrum. 
Satsning på en förbättrad boendemiljö har påbörjats ge-
nom ökade personalresurser.

Förväntad utveckling  
Nybyggnationen av 78 lägenheter medför en ökad risk för 
vakanser. Nedskrivningsbehov i nyproduktion påverkar 
resultatet negativt. Stora underhållsinsatser/investeringar i 
befintligt bestånd medför också en negativ resultatpåver-
kan. På lite längre sikt genererar dock nyproduktion vid 
fullt uthyrt höga driftsnetton vilket förbättrar resultatet 
på sikt.

Balansräkning, tkr 2019 2018

Materiella anläggningstillgångar 659 174 549 563

Finansiella anläggningstillgångar 5 796 9 018

Omsättningstillgångar 17 836 28 759

Summa tillgångar 682 806 587 340

Eget kapital 205 957 202 982

Obeskattade reserver 9 191 11 305

Långfristiga skulder 440 000 340 000

Kortfristiga skuler 27 658 33 053

Summa skulder och eget kapital 682 806 587 340

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019 
Hyresintäkterna är något lägre än budget. Driftskostnader 
och övriga kostnader är högre på grund av ökad personal-
styrka. Räntekostnader är högre på grund av lösen av två 
ränteswappar.

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019 
Intäkterna är något bättre än prognosen i delårsrappor-
ten. Fastighetskostnader som omfattar drift, underhåll 
och fastighetsskatt är högre på grund av ett något högre 
underhållsuttag samt ökad driftskostnad med anledning 
av ökad personalstyrka.

Finansiella kostnader är högre då två ränteswappar för-
tidsinlöstes under november månad 2019.

ElmNet AB

Periodens väsentliga händelser 
Under 2019 har bolaget förvärvat fibernätet i Härlunda 
socken. Utbyggnaden av återstående landsbygdsområden 
(Pjätteryd och Diö-Stenbrohult) pågår för fullt, här upp- 
lever vi dock en brist på resurser i entreprenörsledet vilket 
gör att utbyggnaden inte går riktigt så fort som vi hade 
önskat.

Bolaget har lånat upp 20,5 Mkr för att säkerställa likvi-
ditetsbehovet för återstående fiberutbyggnad på lands-
bygden, kända exploateringsprojekt samt som buffert för 
eventuella förvärv av byanät.

Förväntad utveckling 
ElmNet kommer under 2020 att fortsätta och slutföra 
utbyggnaden av fibernät i de övertagna byanätsprojek-
ten, den 31 december återstår det cirka 75 fastigheter att 
ansluta i dessa områden. Målsättningen är att samtliga 
delar av nätet där vi ensamma ansvarar för entreprenaden 

Resultaträkning, tkr 2019 2018

Intäkter 89 844 91 880

Fastighetskostnader -47 377 -49 798

Brutto resultat 42 467 42 082

Övriga kostnader -9 678 -8 349

Avskrivningar -14 050 -28 522

Rörelseresultat 18 739 5 211

Finansiella intäkter 192 89 715

Finansiella kostnader -14 517 -8 937

Resultat efter finansiella poster 4 414 85 989

Bokslutsdispositioner 2 114 3 032

Skatt på åretsresultat -3 553 -440

Årets resultat 2 975 88 581
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ska vara färdiggrävda innan semestern. På de sträckor där 
samförläggning med E.on kommer att ske blir färdigstäl-
landet beroende av E.ons planering. Vid sidan av utbygg-
naden på den återstående landsbygden så kommer det 
befintliga fibernätet att förtätas allt eftersom nya kunder 
anmäler intresse.

Älmhult tätortsexpansion fortsätter och ElmNet kommer 
att vara med och bygga ut sitt fibernät till nyexploaterade 
områden.

Under 2020 fortsätter arbetet med att ansluta ett stort 
antal VA-anläggningar (pumpstationer, reningsverk, vat-
tenverk) till ElmNets fibernät.

Resultatmål 

Titel Utfall Mål Bedömning

Anslutna kunder 3 674 st 3 500 st 
Kommentar: Bra yttre förhållanden har medfört att bolaget, trots resursbrist i 
utförarledet, kunnat ansluta något fler kunder än beräknat och därmed tagit 
igen en del av tappet mot 2018.

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019 
Redovisat resultat är cirka 723 tkr bättre än budget. 
Största delen av skillnaden förklaras av återförda reserve-
ringar för ej fakturerade kostnader avseende 2017 och 
2018. Men även högre intäkter till följd av fler kunder 
och högre nyttjandegrad i nätet har spelat in.

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019 
Redovisat resultat är cirka 723 tkr bättre än prognos. 
Största delen av skillnaden förklaras av återförda reserve-
ringar för finansiella kostnader avseende 2017 och 2018. 
Men även högre intäkter till följd av fler kunder och högre 
nyttjandegrad i nätet har spelat in samt återvunna kost-
nader avseende felaktigt debiterade leverantörskostnader.

Elmen AB

Periodens väsentliga händelser 
Elmen AB har infört en ny dialogmodell för möten med 
dotterbolagen. I anslutning till Elmens styrelsemöten  
kallas bolagens VD:ar gemensamt till dialog kring aktuella 
frågor. Detta sker cirka fyra gånger per år. Utöver dessa 
dialoger genomförs möten med bolagens presidier cirka  
två gånger per år. Elmen har utöver detta tagit fram en 
mall för ett handlingsprogram som avser samtliga bolag 
inom koncernen. 

Bolagen har efter bolagsstämmorna fått nya styrelser efter- 
som ny mandatperiod har startat. Vissa förändringar i 
ledningarna av bolagen har skett efter att VD har avslutat 
sitt uppdrag. Älmhultsbostäder har fått ny VD, efter en 
period med tillförordnad VD. I Näringsfastigheter AB är 
VD-posten för närvarande vakant men upprätthålls utav 
nuvarande tillförordnad VD under 2020.  

Under en period har VD-posten i Elmen AB haft en tillför-
ordnad VD i avvaktan på att ny kommunchef tillika VD. 
VD är nu på plats sedan 1 oktober 2019. 

Vad gäller Näringsfastigheter har Elmen haft ett flertal 
extra uppföljningsmöten med anledning av bolagets 
ekonomiska läge på grund av vakanser i beståndet. En 

kontrollbalansräkning togs fram vid den extra bolags-
stämman 2019-06-26 för bolaget. För att säkerställa 
bolagets ekonomiska status har Elmen påbörjat ett arbete 
med framtagande av ett förslag på kapitaltäcknings- 
garanti. Sedan tidigare har Kommunfullmäktige beslutat 
att ge Elmen AB i uppdrag att succesivt avveckla Närings-
fastigheter under perioden 2018–2023.  

Under året har Hvita Korset sålts för avveckling varav 
bolaget inte finns med i koncernen per 19-12-31. 

Elmen AB har under 2019 köpt bolaget Snitseln Fastighets 
AB som ett strategisk mark- och fastighetsförvärv. 

Förväntad utveckling 
Under första kvartalet 2020 kommer samtliga bolagssty-
relser och tjänstemän tillsammans gå en styrelseutbildning 
för ledamöter i kommunala aktiebolag. 

Vidare är det här första året som ett samlat grepp tas om 
handlingsplanerna i koncernbolagen så att de följer en 
likartad struktur och kommunens budgetprocess. 

Elmen AB kommer under 2020 utarbeta en plan för att 
skyndsamt avveckla Näringsfastigheter AB. 

Under 2020 kommer Elmen även att se över det strate-
giska förvärvet av Snitseln Fastighets AB. 

Resultaträkning, tkr 2019 2018

Intäkter 0 0

Fastighetskostnader 0 0

Bruttoresultat 0 0

Övriga kostnader -216 -89

Avskrivningar 0 0

Rörelseresultat -216 -89

Resultat från andelar i  
koncernföretag

 
213

 
-6 544

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -76 -49

Årets resultat -79 -6 682

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019
Bolaget har under året köpt bolaget Snitseln Fastighets AB, 
vilket inte var med i budgeten för 2019. Detta gör att det 
budgeterade resultatet ej överensstämmer med det faktiska 
resultatet. Utöver detta har Hvita Korset AB sålts för lik-
vidation som även påverkat det faktiska resultatet. 

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019
Avvikelsen mot prognosen beror till största del på köpet 
av Snitseln Fastighets AB och dess tillhörande kostnader 
som haft resultateffekt för bolaget. 

Balansräkning, tkr 2019 2018

Materiella anläggningstillgångar 59 59

Finansiella anläggningstillgångar 71 757 70 209

Omsättningstillgångar 1 363 2 807

Summa tillgångar 73 179 73 075

Eget kapital 61 845 61 924

Kortfristiga skuler 11 334 11 151

Summa skulder och eget kapital 73 179 73 075
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Södra Smålands Avfall & Miljö AB

Södra Smålands Avfall och Miljö AB, framgent kallat för 
SSAM, är ett regionalt avfallsbolag som ägs av Lessebo, 
Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommun. SSAM 
är en sammanslagning av avfallsverksamheterna i respek-
tive kommun. Syftet med samordningen är att utveckla 
avfallshanteringen i hela regionen.  

SSAM bildades 2018 och har sedan 1 januari 2019 ansva-
ret för all avfallshantering i de fem ägarkommunerna. Det 
handlar om exempelvis sophämtning, återvinningscentraler 
och slamtömning för ungefär 140 000 invånare.

Älmhult kommuns ägarandel är 12,28 procent av SSAM.  
Eftersom det endast finns en sammanställd balans- och 
resultatrapport för SSAM för alla kommuner, har det ej 
tagits hänsyn till deras siffror i den sammanställda redo-
visningen. Detta för att den inte ska bli missvisande. 

Periodens väsentliga händelser 
Under 2019 har en omfattande digitalisering av insam-
lingsverksamheten i Älmhult skett. En tidigare i stora delar 
manuell hantering av ordrar, fakturering osv hanteras 
numera via verksamhetssystemet EDP vilket ger en mer 
effektiv hantering och förenklar uppföljningen av verk-
samheten. Renhållningstaxan och avfallsföreskrifterna har 
omarbetats för att likna de som finns i övriga kommuner.

Förväntad utveckling 
Under 2020 kommer fyrfackssystemet att införas. Detta är  
ett stort projekt som påverkar både intäkter och kostnader  
för bolaget. Omvärldsfaktorer som bland annat konjunktur 
påverkar i stor utsträckning verksamheten och medför 
osäkerhet kring mängden avfall som samlas in samt kring 
intäkter för försäljning av bland annat skrot. Minskad 
tilldelning av och ökande priser på utsläppsrätter påverkar 
priset på avfallsförbränning och dessutom införs skatt 
på förbränning från och med 1 april 2020. Arbetet med 
att minska mängderna brännbart intensifieras under 
2020 och kommer till viss del att motverka effekterna av 
ökande kostnader för förbränning. Samtliga kommuners 
taxor och föreskrifter är nu omarbetade och arbetet med 
att uppnå en effektiv, samordnad renhållningsverksamhet  
fortsätter bland annat genom att en gemensam avfallsplan 
skall beslutas under 2020. I samband med införandet av 
fyrfacksystemet kommer insamlingen att utföras i egen 
regi i Markaryd och Älmhult. Från och med hösten 2020 
kommer renhållningsfordonen att köras på biogas som 
drivmedel. 

Kommentarer helår 
Nedan visas utfall samt budget per Älmhults kommun 
inom SSAM. Under året har det upptäckts avvikelser  
mellan budget och utfall avseende intäkter. Detta har 
grund i intäkter i form av konstruktionsmassor från  
Alwex som inte kommer finnas under 2019. Tack vare 
lägre kostnader under året för förbränning och trans-
porter samt lägre avskrivningskostnader lyckas vi ändå 
leverera ett resultat i över budget och därmed kan göra 
avsättning för fyrfackskärl enligt beslut om 400 tkr.  
Avsättning för fondering för sluttäckning för 2019 beräknas 
i enlighet med upprättade driftavtal, 150 kr/deponerat ton.

Tkr Utfall 191231 Budget 2019

Omsättning 24 359 34 489

 varav taxeintäkter 17 575 17 765

 varav övriga intäkter 6 784 10 724

Kostnader -22 920 -28 489

Årets utfall exklusive FNI* 1 439 0

Summa FNI-kostnader -139 -

Årets utfall inklusive FNI 1 300 0

*FNI: Fastighetsnära insamling. Det är årets utfall inkl FNI som balanseras till 
kommande år.

Snitseln Fastighets AB

Snitseln Fastighets AB är ett nystartat bolag som under 
2019 förvärvats av Elmen AB som ett strategiskt mark- 
och fastighetsförvärv. Moderbolaget Elmen AB kommer 
under 2020 se över förvärvet.  
 
Årsbokslut för bolagets drift  
Eftersom bolaget är nystartat finns det inget jämförelseår 
att jämföra med. Årets intäkter och kostnader består av hy- 
resintäkter samt diverse driftkostnader. Förvärvet av Snitseln 
Fastighets AB gjordes oktober 2019 varav det inte finns 
någon budget eller prognos att jämföra årets resultat mot. 
 
Resultaträkning, tkr 2019

Intäkter 107

Fastighetskostnader -75

Bruttoresultat 32

Övriga kostnader 0

Avskrivningar -16

Rörelseresultat 17

Skatt på årets resultat -4

Årets resultat 13

 

Balansräkning, tkr 2019

Materiella anläggningstillgångar 1 147

Finansiella anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar 100

Summa tillgångar 1 247

Eget kapital 63

Kortfristiga skulder 1 184

Summa skulder och eget kapital 1 247
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 Politisk organisation

Periodens väsentliga händelser  
Året har präglats av att det är en ny mandatperiod, med 
nya politiker i nya uppdrag. I de respektive nämnderna 
har de nyvalda politikerna fått utbildningar och informa-
tion om sina nya uppdrag och vilka ansvarsområden som 
respektive nämnd ansvarar för.

I samband med fullmäktiges möte har fullmäktigeleda-
möterna fått information från Sveriges Kommuner och 
Landsting om hot, hat och våld.

En ny nämnd, teknisk nämnd, startade vid årsskiftet och 

har tagit över vissa uppgifter som tidigare legat på kom-
munstyrelsens bord. Kommunfullmäktige har antagit ett 
reglemente för den nya nämnden. En dialog förs mellan 
presidierna i tekniska nämnden och kommunstyrelsen för 
att säkerställa att ansvarsområdena blir så tydliga som 
möjligt utifrån det nya reglementet. 

Kommunfullmäktige har återupptagit traditionen om 
att anordna fullmäktigemöten på annan plats vid några 
tillfällen. I maj månad hölls mötet i Eneryda, med bred 
uppslutning från ortsbefolkningen och med intressant 
information om pågående utvecklingsarbete på orten. 

Kommunfullmäktiges ordförande  Bo Mazetti Nissen (M)                     Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C)

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGARNÄMNDERNAS REDOVISNING

  
Verksamhet, tkr

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos DR2 
2020

Bokslut 
2019

Avvikelse  
budget/bok-

slut 2019

Avvikelse 
bokslut/prog-
nos  D2 2019

Intäkter -326 -385 -448 -457 72 9

Personalkostnader 6 180 7 275 6 931 6 616 659 315

Övriga kostnader 2 289 2 792 2 758 2 422 370 336

Summa 8 143 9 682 9 241 8 581 1 101 660

Kommunfullmäktige 791 947 647 684 263 -37

Kommunstyrelse 3 398 3 770 3 811 3 710 60 101

Nämnder 1 986 2 430 2 430 2 220 210 210

Kommunala pensionärsrådet 14 22 10 10 12 0

Tillgänghetsrådet 11 14 8 9 5 -1

Kommunalt partistöd 774 775 762 762 13 0

Kursverksamhet förtroendevalda 58 105 105 30 75 75

Revision 777 819 828 815 4 13

Allmänna val 334 500 340 341 159 -1

Kommunfullmäktiges förfogande 0 200 200 0 200 200

Kommunstyrelsens förfogande 0 100 100 0 100 100

Summa 8 143 9 682 9 241 8 581 1 101 660

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019 
Politisk organisation visar ett positivt resultat om 1 101 tkr 
på helåret. Samtliga verksamheter visar överskott. De 
områden där kostnaden avviker mest är på fullmäktige, 
nämnder och för valet. Förfogandebudgetarna har inte 
behövts tas i anspråk.

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019 
Avvikelserna har uppstått på förfogandekontona som inte 
behövdes tas i anspråk under året. De fasta arvodena för 
nämndsledamöter har varit lägre än prognostiserat. Detta 
beror på differentierat personalomkostnadspålägg. 
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 Kommunstyrelse
Ordförande Elizabeth Peltola (C)                1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M)           2:e vice ordförande Eva Ballovarre (S)

	Styrning, ledning, samordning och utveckling av kommunen
	Central ekonomi-, personal-, kommunikations-, IT-, utveck- 
 lings- och kanslifunktion

	Övergripande och översiktlig planering
	Kollektivtrafik och infrastrukturfrågor
	Säkerhetsfrågor

Periodens väsentliga händelser 
Under 2019 har kommunledningsförvaltningen bidragit 
till och uppnått mål för kommunens utveckling. Verksam-
heten har en ekonomi i balans parallellt med att en rad 
olika utvecklingsprojekt har genomförts. 

Under hela året har ett intensivt visionsarbete pågått med 
bred förankring hos både tjänstemän och politiker. En ny 
vision med tillhörande processer antogs av Kommunfull-
mäktige i oktober månad.  

En digitaliseringsledare har anställts, en verktygslåda har 
tagits fram för att användas av verksamheterna för sitt 
verksamhetsutvecklingsarbete i form av processer. Efter-
hand som processerna genomlysts och definierats som  
effektiva att digitaliseras kan verksamheterna påbörja  
detta. Förvaltningen har tagit fram en effektiv och ända- 
målsenlig ärendehanteringsprocess för att i nästa steg 
kunna påbörja införande av e-arkiv, men även hur man 
arbetar med e-tjänster på kommunens egen hemsida.  
Detta är en kommunövergripande process som kommer 
skapa mervärde för samtliga förvaltningar. 

Förvaltningen har slutfört projekt "Införande av e-handel" 
som kommer att ge stor nytta för kommunen. E-handel 
innebär att det kommer bli enklare samt lätt att göra rätt när 
förvaltningarna ska köpa in avtalsprodukter. Det innebär 
även minskad administration kring fakturahanteringen då 
förvaltningen till viss del går över till automatiserad bok-
föring. Projektet slutfördes 6 månader tidigare än planerat 
och möjliggör nu uppföljning av avtal och införande av 
strategisk upphandling. I samband med projektet har för-
valtningen tagit fram stödprocessen ”Inköpsprocess” för 
att tydliggöra och förenkla för alla beställare i kommunen. 

Förvaltningen arbetar ständigt med att hitta lösningar för 
att utföra uppdraget på ett smartare och mer kostnads- 
effektivt sätt. Med anledning av detta sades avtalet med 
leverantör av beslutsstödsystem upp och revidering och 
utveckling har under året skett av befintligt verksamhets-
system för att ersätta behovet.  

Kommunledningsförvaltningen har även tagit fram en 
ledningsprocess ”ärendeprocess” med syfte att tillgodose 
Älmhults kommuns invånare, näringsliv och andra intres-
senters behov av rättssäker och effektiv ärendehantering: 
”Varje initierad kontakt med kommunen ska hanteras på 
ett rättssäkert och effektivt sätt”. Tanken är att processen 
även ska möjliggöra nästa steg in i e-arkiv samt effektivi-

sera införandet av e-tjänster. Förvaltningen har tvingats 
till kompetensväxling för att kunna utföra uppdraget 
vilket innebär att förvaltningen från och med i år även 
kunnat erbjuda verksamheterna juridiskt stöd, vilket har 
varit väldigt uppskattat och utnyttjat. 

Under året har ett intensivt arbete pågått med att ta fram 
reviderade mallar och anvisningar för att förenkla för 
verksamheterna när det gäller budget, uppföljning, intern 
kontroll, verksamhetsplaner, årsanalyser, dokumenthante-
ringsplan, redovisning och tjänsteskrivelser.

Förvaltningen har under hösten genomfört SKL projektet  
”Förenkla Helt Enkelt”. Projektet syftar till att öka enkel- 
heten för företagare att få information och stöd vid etab- 
lerandet av ny verksamhet i kommunen. Projektet omfattar  
kommunens alla verksamheter som på ett eller annat sätt 
kan vara en del i förutsättningarna för att ett företag ska  
kunna etablera sig i Älmhults kommun. Effekten av pro- 
jektet uppnås genom effektivare hantering av företagsfrå-
gor och ärenden. Projektet har resulterat i en handlings-
plan med en rad olika åtgärder för det fortsatta utveck-
lingsarbetet.

Förväntad  utveckling 
Det finns i dagsläget inga tecken på att Älmhults starka 
tillväxt, i form av bostadsbyggande, befolkningsutveck-
ling, arbetstillfällen och investeringar, kommer att avta 
under de närmsta åren. Bostadsbyggandet kommer, efter 
två år med återhållsamhet, att återigen ta fart. 

Ett fortsatt fokus på utvecklandet av nya bostadsområden 
och områden för industri, service och handel är helt nöd-
vändigt. Så även på en väl fungerande infrastruktur och 
kollektivtrafik. Att all kommunal verksamhet, men i syn-
nerhet skolan, håller en god kvalitet är för många männi- 
skor det mest väsentliga för att man ska välja att leva och 
bo i kommunen.

De fem kommande åren kommer att innebära att helt nya  
stadsdelar växer fram med skolor, bostäder och fritids-
områden (Venaområdet, väster om Älmhults tätort, samt 
etapp 2 av Västra Bökhult). Karaktären i Älmhults cen-
trala delar kommer också att förändras genom förtätning 
och betydligt högre byggnation än i dag. Förutsättningarna 
för tillväxt i hela kommunen finns, men kräver särskilda 
insatser och initiativ för att detta ska bli verklighet även 
utanför Älmhults tätort. Utmaningarna är med andra ord 
fortsatt stora, men det är också möjligheterna!

Ansvarsområden:
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Digitalisering är ett strategiskt förhållningssätt som syftar 
till att skapa större nytta genom nya eller förändrade 
arbetssätt med hjälp av digital teknik. Digitaliseringen är 
den enskilt största förändringsfaktorn i vårt tidsperspektiv 

och den påverkar alla delar av samhället. Rätt använt i 
Älmhults kommun kommer digitaliseringen öka effekti-
viteten, möjliggöra sänkta kostnader samt skapar andra 
fördelar genom att förändra hur verksamheterna arbetar.

Resultatmål

Titel Utfall Mål Resultat

Kommunen ska understödja näringslivets utveckling

Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 procent per år 91 % 85 % 
Insiktsmätning 91 % 85 % 
Antalet nyetableringar enligt UC 91 % 85 % 
Kommentar: Resultatmålen antal arbetstillfällen och insiktsmätning är inte mätbart vid uppföljningstillfället. Däremot målet om antalet nyetableringar uppfylls.

Produktion av bostäder ska öka

Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska byggas 64 % 85 % 
*Utfall efter kvartal 3, dock görs bedömningen att 100 bostadsenheter inte kommer uppnås 2019. 

Kommentar: Målet om produktionen av bostäder kan inte mätas ännu men målet bedöms inte uppfyllas 2019. En faktor som påverkar är färdigställande av nytt  
vattenverk för tillräcklig kapacitet för nya bostäder men den största förklaringsgrunden står sannolikt att finna i en viss oro på den lokala arbetsmarknaden under  
året. Detta skapar normalt en viss tveksamhet att ta steget att flytta till en ort där man uppbär sitt arbete och istället välja att pendla en tid till den enskilde känner  
en större säkerhet inför framtiden. 

Kommunen ska ha en hög planberedskap

Kommuen ska ha en ständig planberedskap för 500 bostadsenheter - 11 012 
Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya varumärket 

Minst 75 procent av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult - 75 % 
Kommentar: Resultatmålet att kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult är inte mätbart vid uppföljningstillfället.

Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen

Följa rankning enligt Aktuell hållbarhetsmätning 186 Förbättrad 
rankingplats


Kommentar: Älmhults kommun rankades på 186:e plats i Aktuell hållbarhetsmätning 2019 vilket är en försämring från förra året få Älmhult hamnade på en 121:e 
plats varpå resultatmålet inte uppfylls 2019

Fokusområde - Ekonomi

Minst 90 procent av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande 
mål och fokusområden

 
79 %

 
90 %



Minst 90 procent av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska 
förutsättningar och aktuella läge

 
64 %

 
90 %



Fokusområde- Medarbetare

100 procent av medarbetarna ska ha ett skriftligt uppdrag 84 % 100 % 
100 procent av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund 88 % 100 % 
Minst 90 procent av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare 84 % 90 % 
100 procent av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de 
kontaktar kommunens anställda

81 % 100 % 

100 procent av alla direktadresserade e-postmeddelande ska besvaras inom5 dygn och 
80 procent inom ett dygn

93 %* 100 % 

*85 procent av e-postmeddelandena besvaras inom ett dygn och 4 procent är obesvarade efter 4 veckor.  
    
Kommentar: Inom fokusområde Medarbetare nås inga resultatmål. Resultatmålen kopplade till bemötande och besvarande av e-post uppfylls inte då det återkommande 
upplevs svårt att nå fram till rätt handläggare med mejl och samtal. Dock är det hela 85 procent av e-postmeddelandena besvaras inom ett dygn men det är fortfarande 
4 procent av e-postmeddelandena som är obesvarade efter två veckor. Som en del i förbättringsarbetet genomfördes projektet Förenkla Helt Enkelt under 2019. 

= Uppfyllt  = Ej uppfyllt = Ej mätbart  
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Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019 
Kommunstyrelsens utfall för 2019 blev 51,9 mkr att jäm-
föra med budgeterade 52,4 mkr vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse om 0,5 mkr. 

Kommunstyrelsen hade vid årets början en effektivise-
ringspost om 2,4 kr men erhöll som en engångsförstärk-
ning om 1,2 mkr i form av tilläggsanslag från kommun-
fullmäktige i samband med delårsrapport 1. 

Inom förvaltningen har det under året förelegat en allmän 
återhållsamhet och vakanshållning av tjänster vilket bi- 
dragit till det positiva resultatet. Ekonomi- och kansliav-
delningens positiva budgetavvikelse är hänförligt främst 
till vakanshållning av tjänst och minskade köp av upp-
handlingskonsulter samt allmän återhållsamhet. IT-avdel-
ningen har kunnat bidra till en mindre positiv budgetav-
vikelse beroende på att de anställt in kompetens istället 
för att upphandla konsultstöd. Dessutom har övergången 
till ny växel medfört kraftigt minskade kostnader jämfört 
med tidigare. Planeringsavdelningens positiva budgetav-
vikelse hänförs till vakanshållning av tjänst, minskade 
utredningskostnader när projekt fått skjutas på framtiden 

samt att tidigare avsatta medel för kalkning intäktsförts i 
sin helhet. HR-avdelningens negativa budgetavvikelse be-
ror främst på ett konsultavtal som avser systemförvaltning 
av personalsystemet i samband med personalomsättning. 
Även kommunikationsavdelningen har en mindre negativ 
budgetavvikelse vilket hänför sig till en nedskrivning som 
gjorts i slutet av året.

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019 
Jämfört med prognostiserat utfall (52,5 mkr) i delårs-
rapport 2 medför årets utfall om 51,9 mkr en förbätt-
ring med 0,5 mkr. En stor del av förbättringen beror på 
intäktsföringen av periodiserade medlen från Migrations-
verket och för kalkning som förstärkt resultat med drygt 
1,8 mkr vilket inte fanns med i prognosen i delårsrapport 
2. Under hösten har även tre nedskrivningar av IT-system 
om totalt 2,6 mkr gjorts vilket påverkat resultatet nega-
tivt. Dock har hela kommunledningsförvaltningen haft en 
allmän återhållsamhet utifrån att kommunledningsförvalt-
ningen tillsammans skulle bromsa kostnadsutvecklingen, 
vilket har bidragit till ett positivt resultat för kommun- 
styrelsen 2019. 

  
Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2018*

Budget 
2019

Prognos DR2 
2020

Bokslut 
2019

Avvikelse  
budget/bok-

slut 2019

Avvikelse 
bokslut/prog-
nos  D2 2019

Intäkter -31 695 -29 660 -30 685 -40 770 11 110 10 085

Personalkostnader 37 204 44 972 44 941 44 818 154 123

Övriga kostnader 41 915 37 070 38 203 47 869 -10 799 -9 666

Summa 47 423 52 382 52 459 51 916 466 543

Övrig politisk verksamhet 5 252 4 915 5 198 5 149 -234 49

Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring

 
271

 
992

 
1 013

 
977

 
15

 
36

Näringslivsfrämjande åtgärder 882 1 470 1 810 2 017 -547 -207

Konsument- och energirådgivning 209 225 234 206 19 28

Turistverksamhet 949 831 831 814 17 17

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 796 774 589 -270 1 044 859

Allmän kulturverksamhet, övrigt 523 561 525 560 1 -35

Flyktingverksamhet -5 0 0 0 0 0

Arbetsmarknadsåtgärder 795 1 709 1 709 1 679 30 30

Buss-, bil- och spårbunden trafik 2 415 3 060 3 410 3 187 -127 223

Gemensam verksamhet 35 336 39 069 37 140 37 598 1 471 -458

Effektiviseringspost 0 -1 224 0 0 -1 224 0

Summa 47 423 52 382 52 459 51 916 466 543

* Justering av kategorisering av verksamheter från gemensam verksamhet till Övrig politisk verksamhet är gjord utifrån SCB´s verksamhetsindelning.

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift
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 Gemensam överförmyndarnämnd
Ordförande Eva Ballovarre (S)                Vice ordförande Elizabeth Peltola (C)                  

Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning

Periodens väsentliga händelser 
I början av år 2019 överfördes den avtalssamverkan som 
tidigare funnits mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult 
till en ny gemensam nämnd. Det krävdes ett betydande 
arbete för att få nämndens arbete att flyta, men nämnden 
och den personal som är knuten dit, framför allt överför-
myndarenheten, har gjort ett omfattande arbete som inne-
bär att man nu är på god väg. Enhetens handläggare är 
fyra stycken, vilket är relativt få sett till mängden ärenden 
som handläggs, drygt 800 ärenden. Enheten har arbetat 
med massiva rekryteringsinsatser i samtliga kommuner 
vilket resulterat i att ett 40-tal anmälningar från frivilliga 
har kommit in under 2019.

Förväntad utveckling  
Då rättssäkerheten i övrig handläggning och tillsyn varit 
det som prioriterats har rekryteringen fått stryka på foten. 
Detta förklarar delvis det kraftigt ökade behovet av pro- 
fessionella gode män. Det kommer att ta tid innan de nya 
uppdragstagarna blivit så erfarna att de kan förväntas 
kunna ta emot ett större antal ställföreträdarskap och 
uppdrag med högre svårighetsgrad. Svårighetsgraden i sig 
är en annan förklaring till det ökade behovet av profes-
sionella gode män. Andelen ställföreträdare över 75 år 
uppgår till 35 procent. I takt med att de nya ställföreträ-
darna får uppdrag kommer andelen över 75 år av totala 
antalet ställföreträdare att minska. 

Verksamhet (tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos Dr2 
2019

Bokslut 2019 Avvikelse 
budget/ bokslut 

2019

Avvikelse bok-
slut/ prognos 

Dr2 2019

Intäkter 121 0 0 -105 105 105

Personalkostnader 749 772 105 105 667 0

Övriga kostnader 601 668 1 644 1675 -1 007 -31

SUMMA 1 471 1 440 1 749 1 675 -235 74

Överförmyndaren 1 471 1 440 1 749 1 675 -235 74

SUMMA 1 471 1 440 1 749 1 675 -235 74

Ansvarsområden:

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 
2019 
Nämnden visar en negativ budgetavvikelse på 235 tkr. 
Detta beror helt på kostnaden för den gemensamma 
nämnden blivit större än planerat vilket bland annat  
beror på mer komplicerade ärenden samt svårigheter  
att rekrytera gode män. 

Årsbokslut för nämndens drift
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Periodens väsentliga händelser 
Väsentliga händelser under året har bland annat bestått i 
nya arbetsmoment knutna till omorganisation i nämnden 
och på förvaltningen då planavdelningen flyttats från miljö- 
och byggnämndens ansvarsområde. 

Förvaltningen har under året bytt ärendehanteringssystem. 
Det har inneburit mycket arbete inför, under och efter bytet 
inklusive utbildning av personalen.

Vid årsskiftet övertog miljö- och byggnämnden tillsyns- 
ansvaret för folköl, läkemedel och tobak, detta har 
tidigare legat hos socialnämnden. En större lagändring 
inom tobakslagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2019. 

Byggsidan har spenderat mycket tid på ärenden kopplade 
till tillsyn samt ärenden knutna till tidsbegränsade bygglov 
och bostadsanpassning. Efterfrågan på kartunderlag för 

bygglovsärenden har varit stor. 

Pågående ärenden gällande förorenad mark har 
prioriterats. 

Under året har stora personalförändringar skett.

Förväntad utveckling, övergripande 
Inkommande bygglov och bygganmälningar förväntas 
2020 ligga på samma nivå som 2019. Förvaltningen 
förväntar sig att flera stora bygglov kommer 2020.

Tillsynsbehovet kommer även 2020 att ligga betydligt 
högre på miljöavdelningen än vad personalresurserna 
räcker till. 

Ny kontrollförordning på livsmedelsområdet innebär 
bland annat utökat behov av utbildning.

 Miljö- och byggnämnd
Ordförande Pontus Haglund (C)        Vice ordförande  Tommy Lövquist (S)

	Detaljplaner
	Bygglov
	Mät- och kartverksamhet

	Miljö- och hälsoskydd
	Bostadsanpassning

Ansvarsområden:

Resultatmål

Titel Utfall Mål Resultat

Gott bemötande vid kontakt med kommunen

Gott bemötande 3,5 Uppnå 3 på en 
4-gradig skala 

Tydlig information vid kontakt med kommunen

Tydlig information 3,2 Uppnå 3 på en 
4-gradig skala 

Snabb handläggning av ärenden

Snabb ärendehantering 3,1 Uppnå 3 på en 
4-gradig skala 

= Uppfyllt  = Ej uppfyllt = Ej mätbart  
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Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2018*

Budget 
2019

Prognos DR2 
2020

Bokslut 
2019

Avvikelse  
budget/bok-

slut 2019

Avvikelse 
bokslut/prog-
nos  D2 2019

Intäkter -8 126 -6 254 -4 535 -4230 -2 024 -305

Personalkostnader 8 794 10 752 9 408 9521 1 231 -113

Övriga kostnader 4 611 4 912 4 537 4060 852 477

Summa 5 279 9 410 9 410 9 351 59 59

Nämnd och styrelseverksamhet 105 202 206 237 -35 -31

Byggande -771 -923 77 460 -1 383 -383

Mätning och kartor 1 043 1 946 1 846 2 082 -136 -236

Administration 1 858 4 301 3 810 3 630 671 180

Miljö- och hälsoskydd 808 1 530 1 525 1 273 257 252

Livsmedel 536 225 340 500 -275 -160

Bostadsanpassning 1 700 2 129 1 606 1 169 960 437

Summa 5 279 9 410 9 410 9 351 59 59

* i bokslut 2018 är verksamhet planer borttaget för att få jämförbarhet med år 2019   

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019 
Totalt visar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 
59 tkr. 

Intäkterna visar ett stort underskott på 2 024 tkr. Alla 
nämndens verksamheter visar underskott på intäktssidan 
men det största underskottet på cirka 1 500 tkr har upp-
stått på bygglovsverksamheten. Det har under året kom-
mit in få stora bygglovsansökningar, detta beror bland 
annat på situationen med vattenverket.  

Personalkostnader däremot visar ett överskott på 1 231 tkr. 

Förklaringen till detta är att förvaltningschefstjänsten  
varit vakant från februari till oktober samt att det har 
varit en del sjukskrivningar och vakanta tjänster. 

Övriga kostnader visar ett överskott på 851 tkr. Detta är 
helt kopplat till lägre kostnader för bostadsanpassning 
som visar ett överskott på 919 tkr. Övriga verksamheter 
visar alla mindre negativa avvikelser. 

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019 
Ingen större avvikelse har uppstått.
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 Kultur- och fritidsnämnd
Ordförande Tomas Simonsson (M)                   Vice ordförande Anton Härder (S)        

	Allmän fritidsverksamhet
	Allmän kulturverksamhet
	Bibliotek

	Idrotts- och fritidsanläggningar
	Fritidsgårdar

Periodens väsentliga händelser 
Om- och tillbyggnaden av simhallen går som planerat. 
Kulturskolan har under våren haft cirka 380 unika elever 
i 27 ämneskurser inom bild, teater, dans och musik. 
Förutom ämneskurser har cirka 200 skolelever varit med 
i olika projektsamarbeten ute på skolorna. Under hela 
året har biblioteket arbetat för att utveckla och fördjupa 
arbetet med medie- och informationskunnighet samt på-
börjat arbetet med att utveckla kommunens filialbibliotek. 
De fyra fritidsgårdarna har fått mer än dubbelt så många 
besök jämfört med 2018. Fritidsgården drog under höst-
terminen igång Fenix idrott. Arbetet med att stärka den 
unika muntliga berättartraditionen i Sagobygden fortsatte. 
Inom ramen för Skapande skola genomfördes under våren 
en tidsresa på Linnés Råshult.
 

Förväntad utveckling  
Haganäsbadets slutbesiktning sker den 30 mars. Kul-
turskolan kommer under våren bland annat bjuda på 
dansshow, rockkonsert, stråkkonsert och en teaterfestival. 
Fritidsgården har presenterat förslag om en mobil fritids-
gård. Fortsatta satsningar kommer göras på att vitalisera 
och utveckla det lokala kulturlivet och utbudet. Detta 
kommer bland annat göras genom strategiska samarbeten, 
som är en del av kommunens övergripande arbete med att 
utveckla god livskvalitet och hälsa för kommuninvånarna 
samt öka kommunens attraktivitet som boendeort och 
besöksmål.  

Ansvarsområden:

En tidsresa i Linnés Råshult
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Kulturhuset Blohmé med fritidsgården Fenix och Älmhults bibliotek

Resultatmål

Titel Utfall Mål Resultat

Nöjda fritidsgårdsbesökare

Andel av fritidsgårdens besökare som är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten 90 % 90 % 
Nöjda kulturskolelever

Andel av kulturskolans elever som är mycket nöjda eller nöjda med verksamheten 96 % 90 % 
Kommentar:  Enligt enkät så är 96 procent av eleverna nöjda eller mycket nöjda. Under året har samarbetet med kulturskolan och kommunens skolor fortsatt.

Nöjda biblioteksbesökare

Andel av besökare på huvudbiblioteket som är nöjda eller mycket nöjda med  
verksamheten

 
98 %

 
90 %

 


Kommentar: Enligt enkät så är 98 procent av besökarna nöjda eller mycket nöjda.

Kulturutbud

Betygsindex, kultur (SCB:s medborgarundersökning) 63 % 90 % 
Kommentar: Enligt medborgarenkäten är betygsindexet på kulturutbudet 63.

Öka andelen flickor i verksamheten

Andel flickor i fritidsgårdens verksamhet 35 % 40 % 
Kommentar: Resultatet på samtliga fritidsgårdar visar att 35 procent av besökarna är flickor. Detta är en ökning med nästan sex procent sedan fjolåret men en bit från 
målet på 40 procent. 

Nöjda föreningar

Andel av föreningar som är nöjda med kommunens service 60 % 60 % 
Kommentar: Enligt medborgarenkäten är betygsindexet på nöjda föreningar 60.

= Uppfyllt  = Ej uppfyllt = Ej mätbart  
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Kulturhuset Blohmé med fritidsgården Fenix och Älmhults bibliotek

  
Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos DR2 
2020

Bokslut 
2019

Avvikelse  
budget/bok-

slut 2019

Avvikelse 
bokslut/prog-
nos  D2 2019

Intäkter -4 987 -2 122 -6 192 -5 557 3 435 -635

Personalkostnader 13 261 14 383 14 039 14 429 -46 -390

Övriga kostnader 25 162 24 376 27 839 27 253 -2 877 586

Summa 33 436 36 637 35 686 36 125 512 -439

Nämnd 160 178 178 162 16 16

Gemensamma kostnader 435 680 425 667 13 -242

Allmän kulturverksamhet 2 664 3 333 2 990 2 941 392 49

Fritidsverksamhet 13 561 14 014 14 075 14 376 -362 -301

Simhall 2 920 3 361 3 312 3 027 334 285

Bibliotek 8 208 8 370 8 370 8 514 -144 -144

Ungdomsverksamhet 2 480 3 435 3 435 3 264 171 171

Kulturskola 3 008 3 266 2 901 3 174 92 -273

Summa 33 436 36 637 35 686 36 125 512 -439

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019 
Det fanns en stor osäkerhet vad gällde statsbidragen på 
kultursidan när budgeten för 2019 antogs vilket gjorde att 
få statsbidrag budgeterades. Under året har det kommit 
flera utlysningar av statsbidrag därav har både intäkterna 
och kostnaderna blivit högre än budgeterat. 

Det har uppstått ett överskott på simhallen då denna har 
varit stängd hela året. Fritidsavdelningen har gått med 
motsvarande underskott vilket bland annat använts till 

ökade satsningar inom friluftsområden och idrottsplatser. 
Överskott har också uppstått på kulturverksamheten, till 
största del beroende på att en deltidstjänst hölls vakant 
hela året. Övriga verksamheter visar mindre avvikelser.

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och  
bokslut 2019 
Avvikelsen mellan prognosen i oktober och bokslutet be-
ror på ett antal bidragsbeslut som nämnden antog i slutet 
av året. Dessa var inte kända vid tillfället för prognosen.

Idrottsskola
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 Utbildningsnämnd
Ordförande Gusten Mårtensson (S)       1:e vice ordförande Tomas Simonsson (N)          2:e vice ordförande Stefan Jönsson (S) 

	Förskola
	Fritidshem
 Grundskola
	Internationell skola

	Gymnasieskola
	Komvux, inklusive arbetsmarknadsåtgärder och KY/YH
	Särskoleverksamhet

Ansvarsområden:

Periodens väsentliga händelser 
Arbetet med att få koll och ordning på ekonomin har ge- 
nomsyrat såväl utbildningsnämndens som förvaltningens ar-
bete under hela året. Under 2019 upphörde systemet med 
volymkompensation och kompensation för strategiska in- 
vesteringar i form av intäkt, vilket innebär att utfallen i bok- 
slut 2018 och 2019 inte är jämförbara. I 2018-årsbokslut 
ingår 38,1 mkr i intäkter från kommunstyrelsen, vilket 
innebär att den redovisade nettokostnaden blir motsva-
rande lägre än faktiskt utfall.

Under våren gjordes ett stort arbete för att ta fram ett 
underlag för hur skolorganisationen ska se ut i Älmhult 
under de kommande åren.

Elevutveckling har varit fortsatt god, vilket har lett till att 
det är fullt i kommunens skolor. Som en följd av detta kan 
Älmhult inte längre ta emot elever från andra kommuner. 
Ett intensivt arbete pågår med att hitta kortsiktiga lös-
ningar på lokalbristen, samtidigt som det pågår ett arbete 
med att hitta långsiktiga lösningar. Under året fattades be-
slut om byggnationen av en ny F-6 skola i paradiset. Även 
en planering av utbyggnad av Linnéskolan har påbörjats.

Analysfasen i Samverkan för bästa skola avslutades under 
våren och avtal om förlängning med en insatsfas har teck-
nats med Skolverket. Linnéuniversitetet kommer att stå för 
det mesta av stödet i detta utvecklingsarbete. Utvecklingen 
av det systematiska kvalitetsarbetet är fortsatt i fokus.

Under hösten genomförde Skolinspektionen en riktad kva- 
litetsgranskning på huvudmannanivå. Den riktade kvali- 
tetsgranskningen innebär ett nytt arbetssätt för Skolinspek- 
tionen, där de redan gjort en bedömning att grunderna i 
kommunens arbete finns på plats och man går i stället in 
och värderar kvaliteten i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Resultatet av granskningen kommer inom det närmaste.

Haganässkolan har analyserat fem utvecklingsområden, 
för att förbättra elevernas resultat. Det handlar om brister 
i kommunikation, information och feedback; studieteknik 
elevnärvara, stöd och anpassningar, samt slutligen att öka 
samarbetet när det gäller det ämnesövergripande arbetet.

Vuxenutbildningen fick en ny rektor under året. Tyvärr har  
även den nya rektorn slutat och rekrytering pågår. Det är  
viktigt att få till en stabilitet på den posten, eftersom myc- 
ket av utvecklingsarbetet utgår från rektor. Vuxenutbild-

ningen har också arbetat hårt för att korta köerna till SFI.

Under året började en nya KAA-samordnare och det arbe-
tet har tagit stora kliv framåt.

Förskolan har haft fokus på att implementera den reviderade 
läroplanen som kom under sommaren. Förskolan har också 
fortsatt sitt långsiktiga utvecklingsarbete och kompetens-
utveckling. Under året gjordes också en trivselenkät bland 
vårdnadshavarna och hela 91 procent av dem är nöjda 
med verksamheten.

Grundskolan har också arbetat hårt med ett analysarbete 
för att hitta åtgärder för att lyfta elevernas resultat. En 
viktig lärdom som framkommit i analysarbetet är hur 
viktigt det är att eleverna är med redan från tidiga år för 
att sedan bli behöriga till gymnasiet i åk 9. Andra utveck-
lingsområden är skillnaderna i resultat mellan pojkar och 
flickor, där flickornas resultat är bland de bättre i hela 
landet, medan pojkarna släpar efter. Det har också inletts 
ett utvecklingsarbete kring nyanländas lärande och en 
omorganisation av studiehandledningen på modersmål.

Inom fritidshemmen har det arbetats med förste fritidspeda- 
goger för att kompensera de fritidshem som har brist på ut- 
bildad personal. De första tecknen visar på goda resultat.

Under året har beslut fattats om insatser för att säkra den 
framtida kompetensförsörjningen, bland annat genom en  
satsning tillsammans med högskolan i Kristianstad, där man 
kan arbeta och studera samtidigt för att bli en behörig lärare.

Förväntad utveckling
Under det närmaste året kommer arbetet med budget och 
ekonomi att utvecklas för att få en tydligare kontroll på 
kostnadsutveckling. 

Ett annat stort fokus under det kommande året är fortsatt 
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Det kommer 
att leda till säkrare analyser och bättre underbyggda slut-
satser kring vilka insatser, som kommer att leda till bättre 
resultat. Det fortsatta samarbetet med Linnéuniversitetet 
inom Samverkan för bästa skola stödjer detta arbete.

Förvaltningen kommer att vara engagerade i minst tre olika 
byggprojekt de kommande åren. Det är paradisskolan, ut- 
byggnaden av Linnéskolan och en mindre utbyggnad av 
Diö skola.
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Gymnasieskolan fortsätter sitt utvecklingsarbete för att öka 
elevernas resultat. Det är naturligt att lägre meritvärden på 
grundskolan sedan slår igenom även på gymnasieskolan, 
men genom sina satsningar kommer gymnasieskolan att 
kunna förbättra sina resultat.

Inom grundskolan fortsätter ett långsiktigt förbättringsar-
bete för att höja elevernas måluppfyllelse. Tidiga insatser 
är en nyckel för goda resultat. . Det är mycket svårare att 
kompensera sent i en elevs skolgång vid bristande målupp-

fyllelse. Satsningen på heltidsmentorer kommer att fortsätta 
och kommer att leda till ännu bättre trygghet och det i sin 
tur även till högre resultat. 

Genom ett långsiktigt och väl underbyggt arbete kring varför 
pojkarna tappar i skolan, kommer vi att kunna höja deras 
resultat. Det finns flera insatser som redan är inledda, som 
exempel kan nämnas Skriva sig Till Lärande, STL. STL är en  
evidensbaserad modell som gynnar alla, men framför allt 
pojkarna. 

Resultatmål

Titel Utfall Mål Resultat

Barns lärande och utveckling i förskola

Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur förskolan arbetar med barnets 
lärande och utveckling

 
91 %

 
85 % 

Kommentar: Under våren har enkät genomförts bland vårdnadshavarna till ban i förskola och pedagogisk omsorg. Totalt uppger 91 procent att de är nöjda med hur 
förskolan arbetar med barnets lärande och utveckling, vilket innebär att även det långsiktiga målet på minst 90 procent nås. 

Förskolan har arbetat aktivt med bland annat normkritiskt förhållningssätt, digitala lärverktyg och, källkritik för att utveckla barnens lärande. På föräldramöten  
inom förskolan kommuniceras utbildningens syfte och mål. Förskolans styrdokument vägleder personalen med mål och riktlinjer som förklaras för vårdnadshavarna. 
Vårdnadshavarna ges inblick i förskolans aktiviteter för lärande och utveckling via så kallade dokumentationsväggar och sociala medier. Prioriterade utvecklings- 
områden är normkritiskt förhållningssätt, digitalisering samt inflytande och delaktighet. 
 
Från och med den 1 juli 2019 fick förskolan en ny läroplan. Implementeringsarbetet är redan i gång och kommer att fortsätta under kommande år.

Barns lärande och utveckling i fritidshem

Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur fritidshemmet arbetar med  
barnets lärande och utveckling

 
64 %

 
85 %

 


Kommentar: Fritidshemmen har sedan hösten 2018, efter Skolinspektionens tillsyn, fokuserat mer på uppdraget lärande och utveckling. Det har skett bland annat 
genom att säkerställa att aktiviteter sker utifrån läroplanens mål och informera vårdnadshavare om verksamheten.Det långsiktiga arbetet med att ha fokus på fritids-
hemmen kommer att fortsätta genom uppföljning på rektorsträffar och fortsatt arbete enligt fritidshemmens gemensamma arbetsplan. Prioriterade utvecklingsområden 
är inflytande och delaktighet, synliggöra fritidshem och förskoleklass i kvalitetsarbetet och likvärdighet/kön. Enheter som saknar legitimerad personal får stöttning av 
förste fritidspedagog. Från och med augusti finns det två förste fritidspedagoger med uppdrag att stärka det pedagogiska arbetet. Ytterligare åtgärder planeras efter 
ytterligare analys av enkätresultatet 2019. Arbetet har förväntats påverka att andelen vårdnadshavare som är nöjda med hur fritidshemmet arbetar med barnets lärande 
och utveckling ökar, men målet nås inte. Totalt svarar 64 procent av vårdnadshavarna att de är nöjda. Resultatet per enhet varierar mycket. Jämförelse och analys 
försvåras dock av att antal svar per enhet varierar. Den uppskattade svarsfrekvensen har dock ökat sen 2018.

Meritvärde årskurs 9

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 212 227 
Kommentar: Jämfört med 2018 har meritvärdet ökat något till 2019. Stora skillnader finns mellan könen. Flickornas meritvärde har ökat med pojkarnas sjunkit. 
På skolan sker ett aktivt arbete för att höja kvaliteten i undervisningen samt arbeta främjande och förebyggande. Viktigt är att ha det långsiktiga perspektivet med 
tidiga insatser. Specialpedagogisk kompetens finns knutet till varje arbetslag, språkutvecklande arbetssätt pågår och det lokala elevhälsoteamet samarbetar kontinuerligt 
med Centrala Barn- och Elevhälsan. Samarbetet syftar till mer främjande och förebyggande arbete och att adekvata åtgärder sätts in på ett tidigt stadium. I projekt 
Samverkan för bästa skola sker samarbete med Linnéuniversitet för att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen. 

Uppnått kunskapskraven i årskurs 6

Andel i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 66 % 80 % 
Kommentar: Totalt nådde 66,3 procent av eleverna i årskurs 6 kunskapskraven i alla ämnena. Jämfört med 2018 har andelen sjunkit, och det gäller både pojkar och 
flickor. Det finns inga större skillnader mellan könen. 
Centrala Barn- och Elevhälsans inriktning är att arbeta ytterligare mer främjande och förebyggande. Det sker till exempel genom att regelbundet träffa skolornas lokala 
elevhälsoteam. Det har gjort det möjligt att komma in på tidigt stadium för att ge råd och handledning samt sprida goda exempel. För att öka måluppfyllelsen på sikt 
bedöms fler tidiga insatser vara nödvändiga. Ett prioriterat område under 2019 var att identifiera tidiga insatser och ta fram en övergripande plan för hur dessa insatser 
ska organiseras. Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet var också prioriterat.

Gemöskolan deltar i projekt Samverkan för bästa skola, där samarbete sker med Linnéuniversitetet för att ytterliga öka kvaliteten i undervisningen.

Gymnaiselever med examen inom fyra år

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, inklusive OM, kommunala skolor 71 % 75 % 
Kommentar: Mellan 2018 och 2019 har andelen elever med examen inom fyra år ökat från 68 procent till 71 procent, men är fortfarande lågt jämfört med tidigare år 
då nivån legat mellan 74 procent och 79 procent. En orsak är att det är fler elever som gått ett eller två år på introduktionsprogram innan nationellt program. Det är 
stora skillnader finns mellan könen; 20 procentenheter. Flickorna återfinns bland de 25 procent av kommunerna med högst resultat.

Ett intensivt utvecklingsarbete pågår på skolan efter Skolinspektionens tillsyn. Stort fokus är på examensmål och anpassningar. Detta bör göra att kvaliteten i undervis-
ningen ökar. Prioriterade områden för 2019 var utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och arbete med att skapa en kunskapskultur i skolan. Haganässkolan 
deltar i projekt Samverkan för bästa skola, där samarbete sker med Linnéuniversitetet för att ytterliga öka kvaliteten i undervisningen.

= Uppfyllt  = Ej uppfyllt = Ej mätbart  
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Verksamhet (tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos Dr2 
2019

Bokslut 2019 Avvikelse  
budget/ bok-

slut 2019

Avvikelse bok-
slut/prognos 

Dr2 2019

Intäkter -250 737 -127 771 -129 229 -131 012 3 241 1 783

Personalkostnader 236 816 382 207 393 617 391 580 -9 373 2 037

Övriga kostnader 267 786 206 488 209 607 211 997 -5 509 -2 390

Summa 253 865 460 924 473 995 472 565 -11 641 1 430

Nämnd och styrelseverksamhet 827 1 365 727 658 707 69

Ledning 4 778 8 708 7 140 6 094 2 614 1 046

Förskola 63 463 109 275 110 473 112 442 -3 167 -1 969

Öppen förskola (Familjecentral) 844 1 397 1 255 1 220 177 35

Fritidshem 12 305 23 516 23 169 24 369 -853 -1 200

Grundskola 115 406 210 668 223 731 220 084 -9 416 3 647

Särgrundskola 5 787 10 068 10 971 9 969 99 1 002

Gymnasieskola 43 317 80 808 80 728 79 740 1 068 988

Gymnasiesärskola 1 773 2 348 3 367 3 400 -1 052 -33

Grundskola vuxenutbildning 1 218 2 006 1 848 1 886 120 -38

Övergripande vux 3 749 7 601 6 809 7 010 591 -201

Gymnasial vuxenutbildning 680 1 060 1 367 1 254 -194 113

Särvux 130 1 178 900 607 571 293

Yrkesvux 1715 839 1288 3 536 -2 697 -2 248

Svenska för invandrare -2 127 87 222 296 -209 -74

Summa 253 865 460 924 473 995 472 565 -11 641 1 430
Utfallen i bokslut 2018 och 2019 är inte jämförbara eftersom det i intäkterna 2018 ingår 38,1 mkr i intäkter från kommunstyrelsen i form av volymjustering och  
kompensation för bland annat hyreskostnad Elmeskolan. Jämförbar nettokostnad 2018 är 420,8 mkr istället för 382,7 mkr.

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019
Efter ett tillskott på 24,9 mkr till utbildningsförvaltningen 
samt kompensation för lönerevision ändrades budgetramen 
från 428,9 mkr till 460,9 mkr. Trots detta tillskott blev 
budgetavvikelsen negativ med ett belopp på 11,6 mkr.

Under året har intäkter varit svåra att prognostisera då 
osäkerhet funnits ute i verksamheten likväl som osäkerhet 
funnits gällande exempelvis utvecklingen av ersättning från 
Migrationsverket där en minskning på 10 mkr befarades 
tidigt. Intäkter budgeterades till 127,8 mkr och utfallet blev 
131 mkr vilket istället medfört en positiv avvikelse på  
3,2 mkr. Den stora kostnadsökningen består främst av  
personalkostnader. Dessa var budgeterade till 382,2 mkr 
och utfallet blev 391,6 mkr, en ökning med 9,4 mkr. Sam-
tidigt har även övriga kostnader ökat med 5,5 mkr från 
budgeterade 206,5 mkr till utfallet på 212 mkr.

Vid DR 1 indikerades ett underskott på 42 mkr. Ökningen 
av elever i grundskolan har fortsatt och i december fanns 

2 418 elever folkbokförda i kommunen. Enligt befolknings-
prognosen som ligger till underlag för budgeten 2019 skulle 
detta elevantal bli 2 318 elever. En reell ökning med 100 
elever. Samtidigt fanns det vid årets slut 100 överåriga i 
gymnasiet, vilka inte är med i underlaget för budgeten. 

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bokslut 
2019
Vid tiden för DR2 har höstterminen precis börjat och man 
får därmed en bättre uppfattning hur året kommer att se ut. 
Vid detta tillfälle hamnade prognosen på 474 mkr medan 
budget, efter volymtillskott och kompensation för lönere-
vision, låg på 460,8 mkr, en avvikelse på 13,1 mkr. Den del 
av utbildningsförvaltningen där den negativa avvikelsen är 
störst, 13,1 mkr, är grundskolan. Övriga delar av utbild-
ningsförvaltningen har varierande positiva som negativa 
avvikelser mellan 1 mkr och 0,5 mkr.
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Periodens väsentliga händelser, övergripande 
Året har präglats av ett ökat behov av insatser från social-
förvaltningen vilket har gett ökade kostnader för försörj-
ningsstöd, placeringar av barn, unga och vuxna. Det har 
även gett ett ökat behov av hjälp hos brukare inom Vård- 
och omsorg och Omsorg funktionsvariation vilket gett 
upphov till höga personalkostnader. Liksom föregående år 
har det i verksamheterna funnits rekryteringssvårigheter, 
framförallt omvårdnadspersonal men också legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal. Svårigheterna med att 
rekrytera personal tillsammans med ett ökat behov av 
insatser har gjort att man under den senare delen av 2019 
anlitat inhyrd personal inom hemsjukvården.  

En medborgartjänst vid återansökan om försörjningsstöd 
har införts och även en robotisering av bedömning av an-
sökan. I övriga verksamheter har andra digitala lösningar 
tagits fram för att säkra kvalitén och för att möta behoven 
från invånaren. 

Den 1 januari gick ett nytt verksamhetssystem, Lifecare, i 
drift. Ett verksamhetssystem som är gemensamt för hela 
socialförvaltningens myndighets- och verkställarenheter. 
Implementeringen har fallit väl ut då strategiska beslut 
togs om hur organisationen kring införande och förvalt-
ning skulle genomföras.  

Förvaltningen arbetar med nyckeltal och omvärldsana-
lyser för att kunna säkerställa en bättre kontroll på hur 
volymökningar och volymförändringar påverkas av olika 
faktorer samt hur det påverkar verksamheten behov av 
budgetmedel framåt.

 
Förväntad utveckling, övergripande 
Socialförvaltningen kommer att under 2020 fortsätta 
utveckla systemet för att plocka ut data ur relevanta verk-
samhetssystem för att på ett ännu bättre sätt kunna följa 
utvecklingen. Utvecklingen genomförs i nära samarbete 
med kommunens IT-enheten. Under 2020 kommer invå-
naren som har behov av stöd och hjälp från socialförvalt-

ningen att kunna ha möjlighet att själv följa sitt ärende 
via en portal. Fler e-tjänster kommer att utvecklas kopplat 
till det nya systemet som kommer att underlätta för både 
invånare och medarbetare. 

Behovet av insatser från socialförvaltningen fortsätter 
vara stort. En analys av framtida behov av vård- och 
omsorgsplatser kommer att slutföras samtidigt som det 
görs en översyn av nuvarande lokaler och de eventuella 
behoven av nya. Individ- och familjeomsorgens stöden-
het kommer att utvecklas mer i syfte att stärka individer 
och familjer för att förebygga behov av placeringar. Då en 
nybildad arbetsmarknadsenhet startar inom socialförvalt-
ningen kommer arbetet med att få fler personer i självför-
sörjning att kunna bli ännu mera kraftfullt.

Samverkan mellan förvaltningar och externa parter kom-
mer att fortsätta utvecklas. Dels via de kommunövergri-
pande tre huvudprocesserna för målstyrningsarbete där 
man startat med den interna lokalförsörjningsprocessen 
men också genom gemensamma behovsområden som 
arbetet med ”Barnens bästa gäller - I Kronoberg”, Äldre- 
strategin och handlingsplan psykisk hälsa. Barnkonven-
tionen blev den 1 januari 2020 lag med innebörden att 
barnens situation ska särskilt beaktas i alla verksamheter 
och där har socialförvaltningen en central roll.

Under året kommer förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att hitta och etablera digitala lösningar som att till 
exempel använda roboten till fler uppdrag än för ekono-
miskt bistånd. Tjänstedesignen kommer att utvecklas och 
användas i verksamheterna - vad är det egentligen invå-
naren har behov av, vad vill de ha för stöd och hur ska vi 
möta behovet?

Verksamheterna kommer att fortsätta att arbeta med att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. För-
valtningen har en övergripande kompetensförsörjnings-
plan och medarbetaren har sin individuella utvecklings- 
och kompetensplan.

 Socialnämnd
Ordförande Marie Rosenquist (M)               1:e vice ordförande  Vidar Lundbäck (C)         2:e vice ordförande Lars Ingvert (S)             

	Äldreomsorg
	Omsorg om personer med funktionshinder
	Individ- och familjeomsorg

	Kommunal hälso- och sjukvård
	Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Ansvarsområden:
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Resultatmål = Uppfyllt  = Ej uppfyllt = Ej mätbart  

Titel Utfall Mål Resultat

90 procent av de personer som har kontakt med sovialförvaltningen upplever trygghet i 
kontakten

88 %/ 
92 %*

90 % 

Kommentar: *Siffrorna visar antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo kvar hemma med stöd från 
hemtjänsten/Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo på ett särskilt boende.  

Alla personer som söker kontakt med socialförvaltningen får kontakt senast  
nästkommande vardag

 
100 %

 
100 %

 



Alla brukare som har behov av stöd/insats har en namngiven kontakt och vet när  
uppföljning av stödet/insatsen ska göras

100 % 100 % 

Medborgaren upplever att det är enkelt att få kontakt med rätt funktion 69 % 100 % 

Medborganrna har kunskap om vilket stöd socialförvaltningen kan erbjuda - % 100 % 
Kommentar: Målet är ej mätbart vid uppföljningstillfället.

Fikastund på äldreboendet
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Fikastund på äldreboendet

Verksamhet (tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos Dr2 
2019

Bokslut 2019 Avvikelse bud-
get/ bokslut 

2019

Avvikelse bok-
slut/ prognos 

Dr2 2019

Intäkter -179 516 -163 554 -163 210 -170 053 6 499 6 843

Personalkostnader 279 099 279 578 291 083 296 383 -16 805 -5 300

Övriga kostnader 216 055 220 456 223 984 223 942 -3 486 42

Summa 315 638 336 480 351 857 350 272 -13 792 1 585

Förvaltninschef -2 654 24 132 11 242 10 990 13 142 252

IFO 55 038 48 331 66 181 62 896 -14 565 3 285

Myndighet 33 841 38 663 41 676 37 370 1 293 4 306

Vård - och Omsorg 57 582 58 421 61 084 65 782 -7 362 -4 698

OF 77 538 68 395 77 706 75 405 -7 010 2 301

Resursfördelning 94 292 98 538 93 968 97 829 709 -3 861

Summa 315 638 336 480 351 857 350 272 -13 792 1 585

Ekonomi
Årsbokslut för nämndens drift 

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och  
bokslut 2019 
Socialnämndens bokslut är 350 273 tkr vilket innebär 
en negativ budgetavvikelse på 13 793 tkr. Den negativa 
budgetavvikelsen beror i huvudsak på ett ökat behov av 
försörjningsstöd, höga placeringskostnader samt ett ökat 
behov av hjälp hos brukare inom Vård- och omsorg och 
Omsorg funktionsvariation vilket gett upphov till höga 
personalkostnader.

Socialnämnden antog en internbudget för 2019 och 
som planerades inom den ram som kommunfullmäktige 
beslutat om för socialnämnden. I tjänsteskrivelsen från 
förvaltningen skrevs följande: “Den föreslagna budgeten 

ger inga utrymme för volymökningar vilket förvaltningen 
ändå bedömer kommer att ske under året. Förvaltningen 
kommer under 2019 att arbeta med nyckeltal och om-
världsanalyser för att kunna säkerställa en bättre kontroll 
på hur volymökningarna och volymförändringar påverkas 
av olika faktorer samt hur det påverkar framåt för behov 
av budgetmedel”.

Analys av avvikelse mellan prognos för delårsrapport 2 
2019 och bokslut 2019 
Nämndens bokslut på 350 273 tkr visar en förbättring 
jämfört med den redovisade prognosen vid delårsrapport 
2 med en budgetavvikelse på 1 584 tkr.  Under perioden 
har det funnits ett fortsatt ökat behov av försörjningsstöd, 
höga placeringskostnader samt höga personalkostnader. 
Utbetalningar från Migrationsverket blev högre än budge-
terat varför intäkterna blev större och med anledning av 
detta blev underskottet något mindre.

LSS

Receptionen på IFO
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Periodens väsentliga händelser 
Gemensamma nämnden, Familjerätten, har arbetat  
utifrån nämndens satta mål där antalet inledda mål i  
vårdnad boende och umgängesfrågor har minskat med  
anledning av ett ökat förebyggande arbete i forma av  
frivilliga samarbetssamtal. Ett nytt verksamhetssystem 
började användas 1 januari 2019 och har under året ut-
vecklats där två familjesekreterare har varit aktiva i  
det arbetet. Utbildning och implementering av Barn- 
konventionen har genomförts samt förbyggande insatser 
i Familjeorienterat arbete med fokus på samverkan med 
övriga enheter inom individ- och familjeomsorgen, IFO.  

Förväntad utveckling  
Den förväntade utvecklingen finns i Gemensamma  
nämndens mål med mätbarhet. Samtidigt ska Familje- 
rättens arbete höjas ytterligare vad gäller kvalitén  
beträffande Barnkonventionen och att se barn i kon- 
fliktsituation och dess anknytning till vuxna i olika  
åldersfaser.  

Det som behöver utvecklas övergripande är: 
Inbegripa barnet mer i beslutsfattandet enligt Barnkon-
ventionen utifrån familjerättsliga principer. 

• Tydlighet i den kommunala organisationsstrukturen  
• Beslutsfattande utifrån enhet 
• Mötesrelevans och struktur 
• Tydlighet i forum och kanaler för information. 
• Lokala ytor för sekretessbeskydd mellan nämnder 
• Möjlighet till samtal- och telefonrum på både med- 
 arbetare- och chefsnivå.  

De största utmaningarna för kommande år är:  
• Att utveckla det övergripande arbetet med våld i nära   
 relationer, hedersrelaterat våld och familjeorienterat   
 arbete inom hela individ- och familjeomsorgen.  
• Att implementera Barnkonventionen i det praktiska   
 arbetet samt i utredningsarbetet relaterat till den   
 rådande lagstiftningen.  
• Att minimera förlängningarna för verkställighet av   
 utredningsarbete och samtidigt ha kvalitet i arbetet   
 och hålla personalbudgeten i balans. 

 Gemensam nämnd för familjerätt
Ordförande Marie Rosenquist (M),  1:e vice ordförande Berit Larsson (KD), Markaryd 2:e vice ordförande Bo Ederström (M), Ljungby

Resultatmål = Uppfyllt  = Ej uppfyllt = Ej mätbart  

Titel Utfall Mål Resultat

Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till familjer att bibehålla  
stabilitet i tillvaron så att samförstånd nås och att färre utredningar påbörjas.

 
*

 
* 

*Kommentar: Utredningar har statistikförts och redovisats regelbundet. I jämförelse mellan oktober 2018 och september 2019 har förordnade utredningar från dom-
stolsbeslut ökat med 64 procent. Samtidigt har familjerätten minskat ansökningar av utredningsförlängningar från 6 månader till 4 månader. Trots det gedigna arbetet 
är det fortfarande oroväckande med att utredningar drar ut på tid.  

De personer som har kontakt med familjerätten känner trygghet i kontakten och får ett 
professionellt bemötande

 
*

 
*

 


*Kommentar: Årets första brukarundersökning är gjord och gav positivt resultat inom samtliga områden. Ett stort antal av klienterna kunde dock inte medverka,  
då enkäten ej är översatt, vilket ger ett snedvridet resultat. 

Gemensamma nämnden ska öka tillgängligheten genom att under en tvåårsperiod  
2018–2019 ta fram tre e-tjänster

 
*

 
* 

*Kommentar: Rutiner för att ansöka om faderskapstest via Skatteverket digitalt framarbetas samt att e-tjänst hur medborgaren kan ansöka om har setts över.

70 procent av samarbetssamtalen ska inledas inom 2 veckor * * 
*Kommentar: Under 2019 kortade familjerätten väntetid för frivilliga samarbetssamtal från i genomsnitt 10 veckor till att så gott som samtliga samtal har ge-
nom att kontakt startats upp inom två veckor. Det gedigna arbetet är gjort samtidigt som de frivilliga samarbetssamtalen har ökat med 55 procent 
från oktober 2018– september 2019. 
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Verksamhet (tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos Dr2 
2019

Bokslut 2019 Avvikelse bud-
get/bokslut 

2019

Avvikelse bok-
slut/ prognos 

Dr2 2019

Intäkter -179 516 -163 554 -163 210 -170 053 6 499 6 843

Personalkostnader 279 099 279 578 291 083 296 383 -16 805 -5 300

Övriga kostnader 216 055 220 456 223 984 223 942 -3 486 42

Summa 315 638 336 480 351 857 350 272 -13 792 1 585

Förvaltninschef -2 654 24 132 11 242 10 990 13 142 252

IFO 55 038 48 331 66 181 62 896 -14 565 3 285

Myndighet 33 841 38 663 41 676 37 370 1 293 4 306

Vård- och Omsorg 57 582 58 421 61 084 65 782 -7 362 -4 698

OF 77 538 68 395 77 706 75 405 -7 010 2 301

Resursfördelning 94 292 98 538 93 968 97 829 709 -3 861

Summa 315 638 336 480 351 857 350 272 -13 792 1 585

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 
2019

Avvikelse från budget grundas i överanställning av per-
sonal för att kunna verkställa beslut inom rimlig verk-
ställighet utan höga konsultkostnader. Verksamheten för 
umgängestöd har även komplicerats genom att fler beslut 
från domstol där sekretesskydd, umgängesstöd samt tolk-
stöd har behövts och ofta ska verksamheten utföras på 
annan ort än i den befintliga kommunen, vilket har skapat 
ökade kostnader. 

Enligt tidigare analys har samarbetssamtal samt perso-
nalfrågan varit avgörande. I dagsläget har familjerätten 
en väl fungerande och kompetent arbetsgrupp. Samar-
betssamtalen är i kapp med målformuleringen. Ett större 
engagemang kommer att läggas på utredningssidan samt 
barnperspektivet. Detta framkommer i både målformule-
ring för 2020 samt i arbetet med intern kontroll framöver. 

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

 

Familjeliv
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 Teknisk nämnd
Ordförande Roland Johansson (M)                Vice ordförande Helen Bengtsson (S)           

	Markförvaltning och exploateringsverksamhet
	Gator och trafik
	Parker och lekplatser
	Renhållning
	VA-verksamhet

	Fastighetsförvaltning
 Räddningstjänst
	Skogsförvaltning
	Kostverksamhet
	Fritidsverksamhet

Periodens väsentliga händelser 
Byggnation av det nya vattenverket i Älmhult blev försenat 
från starten på grund av att spontningen, som utförs för att 
hålla undan grundvatteninträngning och ge markstabilitet 
vid anläggningsarbete. Arbetet fortlöper nu enligt plan. 

Markberedning för ny skola och förskola i området 
Paradiset 3 startade i hösten 2018. Det har anlagts VA-
ledningar, gator och parkeringsytor. Marken där skolan ska 
byggas på är därmed byggklar.  

Byggnation av Norra Ringvägen, förbi Paradiset 3 och 
sen söderut mot Venaområdet och väg 120 pågår. Det är 
en viktig kommunikation för både boende i Paradiset och 
Västra Bökhultsområdena och inte minst för att möjliggöra 
ex- 
ploatering av nämnda områden där det planeras nya bo- 
stadsområden samt ett mindre handelsområde intill väg 120.

Inom kosten har en omorganisation genomförts för att 
dels möta ökade volymer dels skapa förutsättningar för 
en högre kostnadseffektivitet. I arbetet har även skett en 
genomlysning av verksamhetens taxa och kostnader. Under 
året har även rekrytering ny kostchef genomförts.

Renhållningsverksamheten flyttades över till Södra 
Smålands Avfall och Miljö (SSAM). Under året har en 
ny renhållningsplan antagits samt modell för att fondera 
medel från SSAM för framtida utökning och sluttäckning 
av deponi och lakvattendammarna på Äskya.

19 december 2019 inträffade en tågurspårning med ett 
godståg på kommunens sidospår. Händelsen kommer 
att föranleda kostnader för kommunens del vilka inte är 
klarlagda i nuläget, dock kommer de att belasta tekniska 
förvaltningen under år 2020. Inga personskador har 
rapporterats till följd av händelsen.

Förväntad utveckling 
För att möta Älmhults expansiva fas kommer det att krävas 
att kommunen även fortsättningsvis håller en hög takt 
på planer och exploateringar för att skapa fler byggklara 
tomter, både villor och industrier samt infrastruktur inom 
hela kommunen. 

I takt med en fortsatt samhällsexpansion kvarstår ett ökat 
krav och behov inom samhällsservice. Detta kommer även 
framgent innebära behov av om- och nybyggnation för 
att säkerställa ändamålsenliga lokaler för kommunens 
kärnverksamhet. 

I samband med att nya bostadsområden tillkommer ökar 
även behovet att sköta grönytor och infrastrukturen i dessa. 
Här måste förutsättningar ges att driftbudgeten motsvarar 
den ambition som beslutats för de olika områdena. 

Under 2019 har en förstudie rörande avloppsreningsverket 
i Älmhult slutförts. Förstudien visar på ett behov av att 
inom en snar framtid genomföra en ombyggnation för att 
möta samhällsexpansionens ökade belastning på avlopps-
systemet.  

I takt med att Älmhults tätort expanderar blir det svårare 
att få ihop ekvationen med bostad och arbete inom en 
acceptabel tid, med hänsyn till tätortens riskbild, från 
brandstationen. På sikt kommer detta att resulterat i 
behov av en omorganisation från deltids- till heltidsorga-
nisation vilket kommer att medföra en ökad kostnad för 
räddningstjänsten. 

Sammanfattningsvis konstateras att det finns en differens 
mellan behov och efterfrågan och ekonomiska- samt 
resursmässiga förutsättningar. En förutsättning för att 
skapa balans är en tydligare koppling mellan exploatering 
och behovet av underhåll och reinvestering. Kostnaden 
för framtida drift- och underhåll måste beaktas vid val av 
ambitionsnivå i planer och program.

Ansvarsområden:
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Resultatmål

Titel Utfall Mål Resultat

Kommunen ska tillhandahålla miljöriktiga lokaler

Minskad energiförbrukning per kvm 130 130 
Kommentar: Effekterna av energibesparande åtgärder har uppnåtts under året.    

Minskad olycksfallstrend

Kommunen ska årligen uppvisa nedåtgående trend i "Strada", olycksfallsredovisning 18 16 
Kommentar: Åtgärder görs för att göra trafikmiljön säkrare. Sjukvård och polis är bättre på att rapportera in vilket kan medföra att antalet olyckor som rapporterats 
ökat jämfört med 2018. Nytt mål ska arbetas fram som bättre beskriver det åtgärder vi gör och nyttan av dessa.

Godkända vattenprov

Inga vattenprov på utgående vatten från vattenverk ska via på "otjänlig" 0 0 
Kommentar: VA-verksamhetens resultatmål att inga otjänliga vattenprover ska utgå från vattenverket uppfylls under 2019. 

Tid för räddningsinsatser

Tiden från olycka till dess att vi börjar påverka olycksförloppet ska kortas ≤10 min ≤10 min 
Kommentar: Genom Dynamisk Resurshantering (DRH) och införande av Första Insats Person (FIP) i Älmhult 2017-06-01 har tiden för första räddningsenhet på plats 
minskat och målet med mediantid uppfylldes 2019.

= Uppfyllt  = Ej uppfyllt = Ej mätbart  

  
Driftsredovisning, tkr

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos DR2 
2020

Bokslut 
2019

Avvikelse  
budget/bok-

slut 2019

Avvikelse 
bokslut/prog-
nos  D2 2019

Intäkter -236 560 -210 794 -209 968 -215 522 4 728 -5 554

Personalkostnader 89 575 91 012 92 271 93 702 -2 690 1 431

Övriga kostnader 219 986 197 127 198 302 205 657 -8 530 7 355

Summa 5 279 9 410 9 410 9 351 59 59

Teknisk nämnd 0 850 618 736 114 118

Teknisk administration 4 127 4 050 3 193 3 281 769 88

Fysisk och teknisk planering -462 1 032 1 032 -2 1 034 -1 034

Näringslivsbefrämjande åtgärder 27 680 680 618 62 -62

Gator och vägar 15 552 13 408 15 202 16 156 -2 748 954

Parker och lekplatser 1 782 1 460 1 460 1 494 -34 34

Räddningstjänst 18 427 19 166 19 394 19 035 131 -359

Kris och beredskap 34 -126 180 66 -192 -114

Totalt egentlig verksamhet 39 487 40 520 41 759 41 384 -864 -375

Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Avfallshantering 0 100 100 100 0 0

Skog- och tätortsnära skog -56 410 410 -389 799 -799

Totalt affärsverksamhet -56 510 510 -289 799 -799

Lokalförsörjning -1 774 851 29 1 484 -633 1 454

Teknisk service 62 454 423 551 -97 128

Totalt intern service -1 712 1 305 452 2 034 -729 1 582

Kostenheten 35 283 35 010 37 884 40 709 -5 699 2 825

Summa 73 001 77 345 80 605 83 838 -6 493 3 233

Ekonomi

Årsbokslut för nämndens drift

174



- Älmhults kommun • Årsredovisning 2019 - 54

NÄMNDSREDOVISNINGAR

   
   

   
   

   
   

   
 N

ä
m

N
d

sr
ed

o
vi

sN
iN

g
a

r

Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 
2019

Gatu- och parkverksamheten 
Samhällsexpansionen med tillkommande stadsdelar, gator 
och parkytor har inneburit volymökningar som verksam-
heten inte kompenserats för sedan år 2008 vilket är anled-
ningen till verksamhetens negativa resultat. Möjligheterna 
till att hantera ytterligare ökade volymer inom befintlig 
ram bedöms inte realistiskt, varför det under år 2020 
kommer att ske en sänkning i ambitionsnivån jämfört 
med nuvarande ambitionsnivå. 

Fastighetsavdelningen  
Verksamheten har balanserat ett egentligt underskott 
genom om- och nedprioriteringar och redovisar ett totalt 
underskott som uppgår till 503 tkr. 

Kostnadsökningen föranleds av fastigheter som ej gene- 
rerar hyresintäkter (tomma lokaler), ej överförd kostnads-
kompensation för aktiverade investeringar och oförutsedda 
utgifter föranledda av skadegörelse, åska och vattenskador. 
Det som kompenserar underskottet är besparingar inom 
vatten- och elförbrukning samt nedprioritering av planerat 
underhåll.

De nedprioriteringar som gjorts beträffande planerat  
underhåll är en kortsiktig åtgärd som innebär ökade  
underhållsbehov de kommande åren alternativt kost- 
samma återtagande.

Kostverksamheten  
Kostverksamheten redovisar på helår ett underskott, detta 
kan framförallt härledas till den obalans som råder mellan 
uppdrag och budget. Bidragande faktorer är oförändrad 
avgift för matabonnemang inom äldreomsorgen, ökade 
antal serverade måltider inom skolan, subventionerade 
pedagogiska måltider. En genomlysning av kommunens 
kostverksamhet med utgångspunkten - Ändamålsenlig och 
Effektiv, är en förutsättning för att utveckla verksamheten 
till en hållbar och kostnadseffektiv måltidsverksamhet.

Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bok-
slut 2019

Gatu- och parkverksamheten 
Prognos vid delårsrapport 2 visade på ett negativt resultat 
på gator och vägar om 1 794 tkr, bokslut 2019 ger ett 
resultat på gator och vägar om minus 2 748 tkr. 

Organisationen genomförde in bromsade driftåtgärderna 
efter delårsrapport 2 erhålls inte fullt genomslag på så 
kort tid. Faktorer som påverkar utfallet är bland annat  
ökade driftkostnader så som höjda elpriser som får 
genomslag på till exempel gatubelysning. Analysen pekar 
också på behovet av att se över ambitionsnivå och arbets-
sätt till de ekonomiska förutsättningarna.

Fastighetsverksamheten 
Prognos vid delårsrapport 2 visade på ett överskott mot-
svarande 29 tkr med bokslut 2019 ger resultatet på ett 
underskott om 503 tkr. Faktorer som påverkat resultatet 
är investeringar som aktiverats sent under året, skade- 
görelse på fastigheter samt försäkringsärende kopplat till 
vattenskador som inte gick kommunens väg.

Vidtagna åtgärder till exempel i form av om- och nedpriori- 
teringar av planerat underhåll och kostnadsreduceringar 
till följd av en kombination av gynnsam väderlek och vid- 
tagna energibesparingsåtgärder har avsevärt reducerat 
underskottet men inte fullt ut.

Kostverksamheten 
Prognosen vid delårsrapport 2 visade på ett underskott 
om 2 874 tkr vilket bland annat låg i linje med bedöm-
ningen kopplat till förlorade intäkter för måltidsabonne-
mang. En initial analys visar att kostanden för ökade mål-
tider i skolan, vilket omfattar både elever och pedagoger, 
är en bidragande faktor ett ökat underskott. Ytterligare 
analys behövs göras för att identifiera kostnadsdrivande 
faktorer vid verksamheten.
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	Produktion och leverans av dricksvatten till abonnenterna
	Avledning och rening av abonnenternas avloppsvatten
	Avledning och eventuell rening av dagvatten

Redovisning av vatten- och avlopps-
verksamheten

 
Verksamhetsområden

Arbete med klimatpåverkan  
Planering för framtida klimatpåverkan finns idag i alla 
projekt. Det kan gälla reningsverk, vattenverk och led-
ningar. Ökad och häftigare nederbörd, varmare klimat 
och högre grundvattennivåer är starka parametrar som 
påverkar VA-systemet. Det som ständigt står på plane-
ringsagendan är: 
•  En säker dricksvattenproduktion 
•  Uppfylla utsläppskrav för i våra avloppsreningsverk   
•  Minska driftsstörningar hos våra kunder genom att  
 arbeta med ständig ledningsförnyelse 
•  Minska riskerna för översvämningar genom en robust  
 dagvattenfördröjning  
 
Dricksvatten 
Under 2019 arbetar VA-avdelningen med en omfattande 
om- och utbyggnad av det stora vattenverket i Älmhult. 
Projektet har pågått intensivt under de senaste fem år 
genom utredningar, projektering och från och med hösten 
2018 har entreprenaden med ombyggnationen varit 
i gång. Ombyggnaden ska vara klar hösten 2021 och 
därefter kommer ytterligare något år att behövas för att 
trimma in den nya anläggningen med nya processdelar.  
 
Avlopp 
Inom området avlopp har det under 2019 anlagts en 
slamplatta på avloppsreningsverket i Älmhult. Slamplat-
tan kommer att vara ett viktigt led i möjligheten att han-
tera och lagra slam på ett effektivt sätt. Under 2018 och 
2019 har en förstudie genomförts av en extern konsult för 
att utreda nuvarande och framtida kapacitet i Älmhults 
avloppsreningsverk. För att klara den ökade belastningen 
i samband med att invånarantalet öka i Älmhult krävs 
inom en snar framtid att en ombyggnad sker av befintlig 
anläggning. Älmhults avloppsreningsverk kommer att 
dimensioneras och byggas om så att det liksom Älmhults 
vattenverk ska klara en ökad belastning fram till 2050. 

En befintlig pumpstation i Värpeshult har ersatts med en 
ny under 2019 och projektet kommer att färdigställas 
under första halvan av 2020. Planen är att pumpstationen 
ska förses med ett tillhörande bräddningsmagasin. 

Avloppsanläggningen i Boastad är bristfällig och under 
2019 har projektering pågått för att lägga en sjöledning 
så att avloppsvatten från Boastad kan pumpas över sjön 
och anslutas till en befintlig pumpstation i samhället  

Möckeln. Avloppsvattnet pumpas sedan vidare till Älm- 
hults stora reningsverk. Sjöledningen planerar att anläg-
gas under 2020. Anmälan om vattenverksamhet har 
lämnats till Länsstyrelsen och ansökan om ledningsrätt 
till lantmäteriet.   
 
Ledningsnät 
Olika åtgärder på ledningsnätet har utförts inom ramen 
för den ledningsförnyelse plan som finns framtagen. Under 
2019 fanns det avsatt 10 400 tkr och av dessa medel 
återstår endast 200 tkr. Arbetet med ledningsförnöjelse har 
avlöpt mycket bra och helt enligt plan. 
 
Övervakningssystem 
Arbetet med att uppgradera och samordna styrsystemen 
för drift och övervakning av vatten- och avloppsverken 
samt alla pumpstationer fortgår. Detta är ett omfattande 
och kostnadskrävande arbete men det är helt nödvändigt 
för att upprätthålla driftsäkerheten och få en effektiv 
larmhantering. Totalt ska 57 anläggningar anslutas till 
fiber och under 2018 och 2019 har totalt 38 anläggningar 
anslutits. Under 2020 och 2021 kommer resterande an-
läggningar att anslutas till fiber.   
 
Exploateringsområden 
Under 2019 har arbetet fortgått med utbyggnad av gata 
och VA för Paradiset, etapp 3. Projektering för utbygg-
nad av Norra Ringvägen/Vena handelsområde har pågått 
under 2019. 

Byggnation av fler bostäder innan 2021, då nya vattenverket 
kan leverera mer dricksvatten för att möta behovet, är 
inte möjligt.  
 
Framtiden 
Kommunens nya vattenverk i Älmhults som påbörjades 
under 2018 kommer att stå klart 2021. Med ett nytt vat-
tenverk skapas produktionskapacitet för att möta såväl 
dagens som framtidens behov av dricksvatten i takt med 
samhällsexpansionen.

En stor del av den befintliga VA-infrastrukturen härrör 
från 60-70-talet och det finns därmed ett omfattande 
renoverings- och utbytesbehov. Detta är ett växande 
problem som måste hanteras och åtgärdas i en betydligt 
snabbare takt framöver. Något som är absolut nödvändigt 
för att inte kvaliteten på VA-tjänsterna ska försämras. 

Samtidigt med en åldrande VA-infrastruktur ställer den 
snabba befolkningstillväxten också stora krav på både 
ekonomiska och personella resurser. Det handlar om 
att på bästa möjliga vis planera, bygga och förvalta de 
utbyggnader och ombyggnader av VA-systemet som är 
nödvändiga för att möta det framtida behovet av vatten- 
och avloppstjänster.

 Taxefinansierad verksamhet
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Sammanfattningsvis kan sägas att omfattande förstärk-
ningar av VA-organisationen är nödvändigt för att bibe-
hålla en tillfredsställande nivå på kommunens VA-tjänster 
 
Verksamhetens resultat 
VA-verksamheten har visat ett negativt resultat i bok- 
slutet för 2019 med 758 tkr som återförts från fonden för 
utbyggnad av Älmhults vattenverk. Drift och underhåll av 
VA-verk har under 2019 varit högre än årsbudget och det 
kan till största delen kopplas till den personalförstärkning 
som genomförts under 2019. Dock balanseras den totala 
budgeten av att intäkterna har varit högre än beräknat 
samt att kostnaderna för ledningsnät och kapitaltjänster 
har varit lägre än budget.  

Enligt beslutet i kommunfullmäktige från 2013-06-24, 
ska en fond uppgå till 30 000 tkr till och med 2018 då  
reservvattentäkten i Delary beräknas tas i bruk. Den 
fonden är nu klar och kommer att aktiveras när projektet 
slutförs och börjar skrivas av.

Kommunfullmäktige har i februari 2018 beslutat om 
en andra fond för om- och tillbyggnad av vattenverket i 
Älmhult för ytterligare 30 000 tkr. På grund av det nega-
tiva resultatet har fonden minskat med 758 tkr. 

Resultaträkning, vatten- och 
avloppsredovisning, tkr 

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Verksamhetens intäkter 46 326 43 495

Verksamhetens kostnader -31 052 -29 290

Avskrivningar -11 424 -10 818

Nedskrivningar 0 0

Verksamhetens nettokostnad 3 850 3 388

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -3 850 -3 388

Resultat före extraordinära poster 0 0

Redovisat resultat 0 0

Balansräkning, vatten- och  
avloppsredovisning, tkr 

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

294 696 291 782

Maskiner och inventarier 34 854 33 428

Pågående arbeten 169 641 89 550

Summa anläggningstillgångar 499 191 414 760

Kortfristiga fordringar 0 0

SUMMA TILLGÅNGAR 499 191 414 760

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital inklusive årets resultat 6 961 6 961

Fond reservvatten Delary 30 000 30 000

Fond ombyggnad och tillbyggnad 
vattenverket

 
7 000

 
7 758

Summa eget kapital 43 961 44 719

Avsättningar

Avsättningar pensioner 224 125

Skulder

Långfristiga skulder 455 006 369 917

Kortfristiga skulder 0 0

Summa skulder 455 006 369 917

SUMMA EGET KAPITAL  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 
499 191

 
414 760

Pensionsförpliktelser 1 854 1 854

 
* Eget kapital är lika med ackumulerat resultat från och med 2006
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Redovisning av renhållningsverksamhet 
 
Kommunens renhållningsverksamhet har från årsskiftet 
2018–2019 ingått i det gemensamma renhållningsbolaget 
SSAM, Södra Småland Avfall och Miljö, tillsammans med 
fyra andra kommuner i Kronoberg, Växjö, Tingsryd,  
Lessebo och Markaryds kommun. 

Lagstiftning som tillkommit under senare år har inne-
burit att kraven på en deponi har skärpts. När en yta är 
färdigdeponerad skall den sluttäckas enligt förordning 
(2001:512) om deponering av avfall som trädde i kraft 
den 1 januari 2002. Sluttäckningen av del av gamla depo-
niytor som påbörjades 2009, pågick även under 2017. 

Ansvaret för sluttäckta deponin ytor och lakvatten- 
dammar kommer att kvarstå i kommunens ansvar och 
inte övergå i det kommunala bolaget. Ansvar för drift  
och skötsel samt kostnadsfördelning och avkastning till 
sluttäckning har reglerats i särskilt avtal som utarbetats 
under 2019.

Anläggningen för lakvattenbehandling integreras med  
övrig exploatering i Haganäs så att det skapas förutsätt-
ningar för att kunna tillskapa ett tilltalande och tillgäng-
ligt strövområde. Det renade vattnet från lakvattendam-
marna leds genom överföringsledning till Drivån. 

Resultaträkning renhållnings- 
verksamhet, tkr

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Verksamhetens intäkter   

Taxefinansierad verksamhet,  
återvunna kundfordringar

 
62

 
22 977

Deponiavgifter, ÅVC Älmhult och 
Liatorp

1 613 3 309

Summa intäkter 1 675 26 285

Verksamhetens kostnader   

Drift taxefinansierad verksamhet -183 -16 628

Drift Äskya avfallsanläggning -62 -3 635

Årets återställning av deponin 0 -439

Avsättning återställning av deponin 0 -3 350

Avskrivningar/nedskrivningar -907 -1 751

Summa kostnader -1 152 -25 804

Verksamhetens nettokostnad 523 482

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader (intern ränta) -423 -482

Redovisat resultat 100 0
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 Resultaträkning, tkr Kommun Kommunkoncern
                                                                                                                   2019 2018 2019 2018
Verksamhetens intäkter Not 1 298 305 347 723 386 192 513 025
   varav exploateringsnetto Not 2 3 555 1 037 3 555 1 037
   varav realisationsvinst Not 3 706 1 739 781 88 274
Verksamhetens kostnader Not 4 -1 247 274 -1 198 654 -1 298 559 -1 247 100
Avskrivningar Not 5 -68 482 -65 789 -87 537 -96 133
Verksamhetens nettokostnader -1 017 451 -916 720 -999 904 -830 208
Skatteintäkter Not 6 850 825 803 453 850 825 803 453
Generella stadsbidrag och utjämning Not 7 177 114 170 046 177 114 170 046
Verksamhetens resultat 10 488 56 779 28 035 143 291
Finansiella intäkter Not 8 5 066 5 922 3 380 4 526
Finansiella kostnader Not 9 -5 470 -5 349 -18 541 -12 728
Resultat efter finansiella poster 10 084 57 352 12 874 135 089
Extraordinära poster, netto 0 0 0 0
Skatt Not 10, 11 0 0 -4 044 1 061
Årets resultat 10 084 57 352 8 830 136 150

Kassaflödesanalys, tkr Kommun Kommunkoncern

2019 2018 2019 2018
Den löpande verksamheten
Årets resultat 10 084 57 352 8 830 136 150
Justering ej likviditetspåv. poster enligt spec Not 12 65 507 113 081 84 563 143 425
Poster som redovisas i annan sektion enligt spec. Not 13 -706 -1 739 -761 -88 120
Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapital

74 885 168 694 92 632 191 455

 +/- Minskning/Ökning förråd med mera 120 -8 120 -8
 +/- Försäljning/inköp exploatering -5 591 -22 240 -5 591 -22 240

 +/- Minskning/Ökning övriga kortfristiga  
 fordringar

 
8 310

 
1 874

 
6 950

 
-2 110

 +/- minskning/ökning övriga långfristiga skulder 5 379 1 545 5 379 1 525
 +/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder -41 020 29 602 -42 203 33 686
Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 083 179 467 57 287 202 308

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar 200 000 100 000 320 500 100 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 -50 000
Investering i aktier och andelar 0 0 0 0
Försäljning aktier och andelar 0 0 0 0
Ökning övriga långfristiga fordringar 200 000 100 000 320 500 50 000
Minskning övriga långfristiga fordringar 4 0 8 2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -267 -158 -404 -130

Finansieringsverksamheten
Utlåning
Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån 200 000 100 000 320 500 100 000
Amortering långfristiga lån 0 0 0 -50 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 200 000 100 000 320 500 50 000,00
Årets kassaflöde -25 188 121 373 -26 550 123 576
Likvida medel vid årets början 187 396 66 022 190 559 66 983
Likvida medel vid årets slut 162 208 187 395 164 009 190 559

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAREKONOMISK REDOVISNING 
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Balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern

Not 2019 2018 2019 2018
 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 14 1 275 465 1 209 982 2 010 512 1 838 042
 - Maskiner och inventarier Not 15 73 987 73 584 76 656 75 187
 - Övriga materiella anläggningstillgångar Not 16 294 602 156 571 386 995 235 371
Finansiella anläggningstillgångar Not 17 138 091 145 318 85 794 96 601
 - varav bidrag till infrastruktur 57 289 60 094 57 289 60 094
Summa anläggningstillgångar 1 782 145 1 585 455 2 559 957 2 245 201

  
Omsättningstillgångar   
Förråd Not 18 125 245 125 245
Exploateringsfastigheter Not 19 45 048 34 893 45 048 34 893
Fordringar Not 20 121 990 130 300 105 906 112 857
Kassa och bank Not 21 162 207 187 395 164 009 190 559
Summa omsättningstillgångar 329 371 352 833 315 089 338 554

SUMMA TILLGÅNGAR 2 111 516 1 938 288 2 875 046 2 583 755

Eget kapital
Eget kapital Not 22 614 403 604 319 803 167 794 337

Varav årets resultat 10 084 57 352 8 830 136 150
Summa eget kapital 614 403 604 319 803 167 794 337

 
Avsättningar
Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser Not 23 11 353 13 129 11 353 13 129
Avsättningar sluttäckning deponi Not 24 27 080 26 519 27 080 26 519
Summa avsättningar 38 433 39 648 38 433 39 648

 
Skulder
Långfristiga skulder Not 25 1 194 744 989 365 1 729 744 1 403 865
Kortfristiga skulder Not 26 263 936 304 956 303 702 345 905
Summa skulder 1 458 680 1 294 321 2 033 446 1 749 770

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 111 516 1 938 288 2 875 046 2 583 755

Panter och Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser Not 27 268 215 275 078 268 215 275 078
Borgensförbindelser Not 28 800 238 420 165 5 473 8 541
Övriga ansvarsförbindelser Not 29 22 884 5 430 22 884 5 430
Checkräkningskredit 80 000 80 000 80 000 80 000
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Noter till resultaträkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2019 2018 2019 2018

 
Not 1 Verksamhetens intäkter
Avgifter 81 479 98 834 81 479 98 834
Bidrag 118 682 164 837 118 682 164 837
Hyror och arrenden 24 246 21 546 108 687 98 987
Försäljning verksamhet/entreprenad 29 594 31 107 29 594 31 107
Övriga intäkter 44 305 31 399 47 751 119 260
Summa 298 305 347 723 386 192 513 025

Not 2 Exploateringsnetto
Intäkter sålda tomter 8 118 21 055 8 118 21 055
Kostnader sålda tomter -4 564 -20 018 -4 564 -20 018
Summa 3 555 1 037 3 555 1 037

Not 3 Realisationsvinst/realisationsförlust
Försäljning fastigheter, realisationsvinst 8 1 702 83 88 237
Försäljning inventarier, realisationsvinst 698 37 698 37
Summa 706 1 739 781 88 274

Not 4 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inklusive personal- 
omkostnadspålägg

 
-813 253

 
-760 934

 
-829 621

 
-770 294

Pensionskostnader inklusive löneskatt -67 513 -63 526 -68 620 -63 526
Entreprenad och köp av verksamhet -105 581 -117 612 -105 581 -117 612
Livsmedel -15 328 -15 841 -15 328 -15 841
Bidrag -47 758 -33 597 -47 758 -33 597
Driftskostnader 0 0 -42 573 -40 075
Underhållskostnader 0 0 -7 929 -12 663
Fastighetsskatt -332 -286 -2 273 -2 129
Övriga verksamhetskostnader -197 658 -207 008 -178 006 -190 629
Kostnader för räkenskapsenlig revision -150 -150 -869 -734
Summa -1 247 274 -1 198 654 -1 298 559 -1 247 100

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetsfastigheter -39 222 -39 688 -39 222 -34 013
Fastigheter för affärsverksamhet -5 612 -5 075 -27 916 -41 094
Publika fastigheter -5 586 -5 085 -5 586 -5 085
Fastigheter för annan verksamhet -392 -227 -392 -227
Maskiner -876 -820 -876 -820
Inventarier -13 182 -12 688 -14 059 -12 688
Byggnadsinventarier -10 -14 -10 -14
Bilar och andra transportmedel -1 008 -1 935 -1 008 -1 935
Nedskrivning fastigheter för affärsverksamhet 0 0 -959 0
Nedskrivning inventarier -2 594 -257 -2 594 -257
Nedskrivning pågående arbete 0 0 -9 700 0
Återförda nedskrivningar 0 0 14 785 0
Summa -68 482 -65 789 -87 537 -96 133
 
Not 6 Skatteintäkter

Kommunalskatt 850 825 803 453 850 825 803 453
    varav preliminär skatteinbetalning 857 941 806 934 857 941 806 934
    varav preliminär slutavräkning innevarande år -7 526 -1 042 -7 526 -1 042
    varav slutavräkningsdifferens tidigare år 410 -2 439 410 -2 439
Summa 850 825 803 453 850 825 803 453
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Noter till resultaträkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2019 2018 2019 2018

 
Not 7 Generella statsbidrag

Inkomstutjämning 108 705 108 313 108 705 108 313
Regleringsbidrag 12 290 2 687 12 290 2 687
Kostnadsutjämning 36 422 29 726 36 422 29 726
Strukturbidrag 0 0 0 0
Utjämningsavgift LSS -21 861 -22 549 -21 861 -22 549
Fastighetsavgift 33 134 32 375 33 134 32 375
Regleringsavgift 0 0 0 0
Generella statsbidrag 8 424 19 494 8 424 19 494
Summa 177 114 170 046 177 114 170 046

Not 8 Finansiella intäkter
Ränta utlåning 54 9 54 9
Ränta värdepapper, bankkonto med mera 310 216 123 216
Borgensavgift 2 073 2 100 0 0
Utdelning Kommuninvest 2 589 3 504 2 589 3 504
Övrigt 40 93 614 797
Summa 5 066 5 922 3 380 4 526

Not 9 Finansiella kostnader
Räntor på lån -4 516 -4 902 -10 601 -12 281
Övriga räntor och finansiella kostnader -563 -197 -7 549 -197
Ränta pensionsskuld -391 -250 -391 -250
Summa -5 470 -5 349 -18 541 -12 728

Not 10 Uppskjuten skatt
Älmhultsbostäder AB 0 0 -2 661 -462
Älmhult Näringsfastigheter AB 0 0 -1 009 0
Hvita Korset AB 0 0 0 -655
Summa 0 0 -3 670 -1 117

Not 11 Inkomstskatt
Älmhults Terminalbolag AB 0 0 -43 28
Älmhultsbostäder AB 0 0 -331 28
Summa 0 0 -374 56

Noter till kassaflödesanalys, tkr Kommun Kommunkoncern

2019 2018 2019 2018
 
Not 12 Justering ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar 68 482 65 789 87 537 96 133
Justering för förändring Pensionsavsättning  
exklusive utbetalningar 

 
-1 776

 
2 381

 
-1 776

 
2 381

Justering för förändring. Avsättning deponi  
exklusive utbetalningar

 
561

 
3 350

 
561

 
3 350

Justering för upplösning av statliga bidrag  
infrastruktur

 
2 804

 
2 805

 
2 804

 
2 805

Realisationsresultat för exploatering -4 564 -1 037 -4 564 -1 037

Överföring från pågående arbeten till exploatering 0 39 793 0 39 793

Justering ej likviditetspåverkande poster 65 507 113 081 84 562 143 425

Not 13 Poster som redovisas i annan sektion
Realisationsresultat samt upp- och nedskrivning -706 -1 739 -781 -88 120
Värdeförändringar och realisationsresultat för 
finansiella anläggningstillgångar

 
0

 
0

 
20

 
0

Poster som redovisas i annan sektion -706 -1 739 -761 -88 120
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 Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2019 2018 2019 2018

 
Not 14 Mark, byggnader och tekniska  
anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 1 954 315 1 833 662 2 797 505 2 711 645
Inköp 58 293 29 359 84 368 36 138
Försäljningar/utrangeringar -6 802 -9 261 -18 304 -70 686
Överföringar 70 516 100 554 178 008 111 107
Nedskrivningar 0 0 -4 174 9 301
Utgående anskaffningsvärde 2 076 322 1 954 314 3 037 403 2 797 505

Ingående ackumulerade avskrivningar -744 333 -698 005 -959 463 -912 115
Försäljningar 553 4 048 12 055 23 949
Överföringar -6 266 -301 -6 266 -301
Årets avskrivningar -50 811 -50 075 -73 217 -70 997
Utgående ack avskrivningar -800 857 -744 333 -1 026 891 -959 464

Utgående redovisat värde 1 275 465 1 209 981 2 010 512 1 838 041
Avskrivningstider 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Not 15 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 178 784 173 857 195 406 190 663
Inköp 6 165 2 138 8 115 2 201

Försäljningar/utrangeringar -18 316 0 -19 152 -247
Överföringar 9 433 3 046 9 433 3 046
Nedskrivning -2 594 -257 -2 594 -257
Utgående anskaffningsvärde 173 472 178 784 191 208 195 406

Ingående ackumulerade avskrivningar -105 199 -90 043 -120 218 -104 273
Försäljningar utrangeringar 14 835 0 15 664 57
Överföringar 6 266 301 6 266 301
Årets avskrivningar -15 387 -15 457 -16 264 -16 303
Utgående ack avskrivningar -99 485 -105 199 -114 552 -120 218

Utgående redovisat värde 73 987 73 585 76 656 75 188
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år
 
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier. Nedskrivning av Hypergene, beslutsstödssystem har skett med 1 842 tkr. Systemet är under avveckling och 
ersätts av befintligt ekonomisystem. Kommunens intranät och telefonväxel har skrivits ned med 752 tkr, då detta ej används längre. 

Not 16 Övriga materiella anläggningstillgångar
Pågående arbete
Ingående anskaffningsvärde 156 571 163 154 235 371 178 971
Anskaffningar 229 534 126 869 360 319 189 963
Omklassificeringar -70 585 -133 452 -178 077 -133 563
Utrangeringar -20 919 0 -20 919 0
Nedskrivning 0 0 -9 700 0
Utgående redovisat värde 294 602 156 571 386 995 235 371
 
Not 17 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter 
Elmen AB 57 630 57 630 1 610 0
Kommentusgruppen 2 2 2 2
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 732 732 732 732
Kommuninvest i Sverige AB 7 805 7 805 7 805 7 805
Södra Skogsägarna 85 83 85 83
Bostadsrätter 87 87 87 87
Södra Smålands Avalls & Miljö AB 614 614 614 614
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 Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2019 2018 2019 2018

Inera AB 43 43 43 43
Lån till fiberanslutningar 0 0 0 1 519
HBV Husbyggnadsvaror 0 0 40 40
Handelsplats Älmhult AB 0 0 20 20
Delsumma 66 998 66 996 11 038 10 945
Långfristiga fordringar 
Älmhultsbostäder AB 0 0 3 663 6 418
Älmhult Näringsfastigheter AB 0 0 0 1 009
Älmhults Terminalbolag AB 0 0 0 -93
Friskis & Svettis ideell förening 3 600 4 000 3 600 4 000
Byggnadsföreningen Folkets Hus 2 000 2 000 2 000 2 000
Bygdegårdsföreningen Viljan 615 615 615 615
Kommuninvest förlagslån 2 900 2 900 2 900 2 900
Förskottering Pågatåg 4 689 8 714 4 689 8 714
Delsumma 13 804 18 229 17 468 25 563
Medfinansiering infrastruktur
Pågatåg 7 763 7 763 7 763 7 763
  Upplösning bidrag Pågatåg -2 702 -2 391 -2 702 -2 391
Haganäsleden 27 168 27 168 27 168 27 168
  Upplösning bidrag Haganäsleden -4 800 -3 713 -4 800 -3 713
Gångbro, plattformar 33 000 33 000 33 000 33 000
  Upplösning bidrag Gångbro/plattform -4 937 -3 617 -4 937 -3 617
Gång och cykelväg Diö-Liatorp 2 183 2 183 2 183 2 183
  Upplösning bidrag GC-väg -386 -299 -386 -299
Delsumma 57 289 60 094 57 289 60 094
Summa finansiella anläggningstillgångar 138 091 145 319 85 795 96 602
 
Not 18 Förråd
Tekniska förvaltningen 30 90 30 90
IT-enhet 95 155 95 155
Summa 125 245 125 245

Not 19 Exploateringsfastigheter   
Ingående behållning 34 893 12 653 34 893 12 653
Överfört från investeringar 17 867 40 591 17 867 40 591
Exploateringsutgifter -4 912 -19 991 -4 912 -19 991
Exploateringsinkomster -11 865 -20 115 -11 865 -20 115
Överfört till drift försäljning 9 065 21 755 9 065 21 755
Summa 45 048 34 893 45 048 34 893

Not 20 Fordringar
Kundfordringar 25 653 29 224 26 649 31 251
Osäkra Kundfordringar -5 834 -6 533 -5 834 -6 533
Interimsfordringar 24 265 28 760 26 952 31 161
Momsfordran 28 624 19 587 28 624 19 587
Upplupna skatteintäkt och fastighetsavgifter 22 949 19 764 22 949 19 764
Fordran koncernföretag 18 916 32 382 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 418 7 116 6 566 17 627
Summa 121 990 130 300 105 906 112 857

Not 21 Kassa och bank
Kontantkassor 81 80 81 80
Bank 157 092 187 740 157 092 187 740
Bank Älmhultsbostäder AB 0 0 1 369 2 804
Bank Elmen AB 0 0 360
Bank Älmhults Terminal AB 0 0 433 0
Koncernkonto exklusive kommunen 5 034 -425 5 034 -425
Summa 162 207 187 395 164 009 190 559
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Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern

2019 2018 2019 2018
 
Not 22 Eget kapital
Eget kapital vid årets början 604 319 553 480 794 337 664 700
Byte av redovisningsprincip för värdering av 
finansiella tillgångar

 
0

 
-6 513

 
0

 
-6 513

Förändring sammansättning koncernen 0 0 0 0
varav innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 2 534
Årets resultat 10 084 57 352 8 830 136 150
varav innehav utan bestämmande inflytande 0 0 11
Summa 614 403 604 319 803 617 794 337
varav innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 2 545
därav resultatutjämningsreserv 36 230 36 230 36 230 36 230
 
Not 23 Avsättning pensioner
Ingående avsättning till pensioner inklusive  
löneskatt

 
13 129

 
10 748

 
13 129

 
10 748

Nyintjänad pension,varav
 -  särskild avtalspension -1 227 -510 -1 227 -510
 -  efterlevandepension 0 0 0 0
 -  övrigt 0 0 0 0
Årets utbetalningar -293 -294 -293 -294
Ränte- och basbeloppsuppräkning 253 210 253 210
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0
Övrig post -162 2 510 -162 2 510
Förändring av löneskatt -347 465 -347 465
Utgående avsättning till pensioner inklusive 
löneskatt

 
11 353

 
13 129

 
11 353

 
13 129

 
Not 24 Övriga avsättningar
Avsatt för återställande av deponi *
Redovisat värde vid årets början 26 520 23 169 26 520 23 169
Nya avsättningar 707 3 351 707 3 351
Ouynyttjade belopp som återförts -147 0 -147 0
Utgående avsättningar 27 080 26 520 27 080 26 520
 
*Avsättningen avser återställande av deponin för Äskyatippen. Återställande har påbörjats och beräknas pågå till och med 2027.

Not 25 Långfristiga skulder
VA-fond reservvatten 30 000 30 000 30 000 30 000
VA-fond vattenverk Älmhult 7 000 7 758 7 000 7 758
Enskilda vägar 0 419 0 419
Investeringsbidrag Bockatorp 85 220 85 0
Investeringsbidrag GC-väg 0 33 0 220
Investeringsbidrag Blåljushus 4 459 4 459 4 459 33
Investeringsbidrag Gatubelysn 0 109 0 4 459
Investeringsbidrag Handelsplats IKEA 32 381 34 757 32 381 109
Investeringsbidrag solceller Haganäs 1 022 912 1 022 34 757
Bidrag kalkning 0 698 0 912
Statsbidrag upprustning skolor 754 0 754 698
Statsbidrag utemiljö skolor 7 318 0 7 318 0
Bidrag klimatlivet 1 725 0 1 725 0
Summa långfristiga skulder exklusive banklån 84 744 79 365 84 744 79 365
Banklån
Lån Handelsbanken 0 0 0
Lån Kommuninvest 1 110 000 910 000 1 645 000 1 324 500
Långfristig skuld Elmen 0 0 0
Lån SEB 0 0
Summa banklån 1 110 000 910 000 1 645 000 1 324 500
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Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2019 2018 2019 2018

Totala långfristiga skulder 1 194 744 989 365 1 729 744 1 403 865
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta, procent 0,5 0,5 0,8 0,9
Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,8 1,3 3,8 2,6 
Lån förfaller inom: 
1 år 385 000 400 000 532 000 513 000
1-5 år 475 000 355 000 763 000 656 500
Senare än 5 år 250 000 155 000 350 000 155 000

Not 26 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 64 078 82 248 82 734 109 120
Kortfristig skuld till koncernföretag 23 949 31 957 0 0
Årets aktivering GC-väg 0 33 0 33
Årets aktivering Blåljushus 560 560 560 560
Årets aktivering gatubelysning 0 55 0 55
Årets aktivering Handelsomr IKEA 2 024 2 024 2 024 2 024
Årets aktivering Bockato kap tjänst 75 75 75 75
Årets aktivering Bockatorp 60 60 60 60
Anställdas skatter 13 642 12 977 13 642 12 977
Arbetsgivaravgift 16 081 15 283 16 819 15 940
F-skatt 5 440 2 423 5 440 2 592
Avfallsskatt och naturgrusskatt 0 275 0 275
Upplupna löner och semester 58 355 62 016 59 248 62 939
Interimsskulder 22 084 46 294 65 823 85 929
Räntor på lån 525 2 315 1 281 3 306
Upplupna pensionskostnader 30 652 26 898 30 652 26 898
Löneskatt upplupna pensionskostnader 7 436 6 525 7 436 6 525
Förutbetalda skatteintäkter 8 158 6 860 8 158 6 860
Övriga kortfristiga skulder 10 817 6 078 9 751 9 737
Summa 263 936 304 956 303 702 345 905

Not 27 Ansvarsförbindelser,  pensioner
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 275 078 281 265 275 078 281 265
Ränte- och basbeloppsuppräkning 6 634 4 136 6 634 4 136
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0
Nyintjänad pension 52 4 291 52 4 291
Årets utbetalningar -12 235 -11 934 -12 235 -11 934
Övrig post 3 686 -1 472 3 686 -1 472
Byte av tryggande -3 660 -3 660 0
Förändring av löneskatten -1 340 -1 208 -1 340 -1 208
Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 268 215 275 078 268 215 275 078

Andel försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvars- 
förbindelsen

 
16 380

 
14 317

 
16 380

 
14 317

Förpliktelser intjänade from 1998, pensions- 
avsättning

 
32 481

 
25 694

 
32 481

 
25 694

Totalt 48 861 40 011 48 861 40 011

Not 28 Borgensförbindelser
Älmhultsbostäder AB 700 000 340 000 0 0
Älmhults Näringsfastigheter AB 30 000 30 000 0 0
Elmnet AB 65 000 44 500 0 0
Ställda säkerheter 0 0 0 2 876
Friskis 5 200 5 600 5 200 5 600
Statliga lån till egna hem 38 65 38 65
Eventualförpliktelse 0 0 235 0
Summa 800 238 420 165 5 473 8 541
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Noter till balansräkning, tkr Kommun Kommunkoncern
2019 2018 2019 2018

Not 29 Övriga ansvarsförbindelser
Leasingavgifter för operationell leasing 
Med förfall inom 1 år 1 772 0 1 772 0
Med förfall inom 1-5 år 14 357 5 430 14 357 5 430
Med förfall senare än 5 år 0 0 0 0
Total operationell leasing 16 129 5 430 16 129 5 430
Leasingavgifter för finansiell leasing
Med förfall inom 1 år 397 19 397 19
Med förfall inom 1-5 år 6 164 2 715 6 164 2 715
Med förfall senare än 5 år 194 0 194 0
Total finansiell leasing 6 755 2 734 6 755 2 734

Kommuninvest, ekonomisk förening 
Älmhults kommun har ingått en solidarisk borgen såsom  
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samt-
liga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kom-
muninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kom- 
muninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-
kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska an-
svaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 

som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems- 
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Älmhults ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick  
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 461 
mdkr och totala tillgångar till 460 mdkr. Kommunens an-
del av de totala förpliktelserna uppgick till 1 741 mkr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 752 mkr. 
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Driftsredovisning 
 

 
Driftsredovisning, tkr

Budget 2019 Bokslut 2019 Budgetavvikelse 
2019

Bokslut 2018

Politisk organisation 9 682 8 581 1 101 8 143

Kommunstyrelsen 53 382 51 916 1 466 47 423

Överförmyndarnämnd 1 440 1 675 -235 1 471

Teknisk nämnd 77 345 83 838 -6 493 73 001

Utbildningsnämnd 460 924 472 565 -11 641 382 694

Socialnämnd 336 480 350 273 -13 793 315 638

Gemensam nämnd för familjerätt 1 262 1 340 -78 1 246

Kultur- och fritidsnämnd 36 637 36 125 512 33 436

Miljö- och byggnämnd 9 410 9 351 59 5 690

Nämndernas nettokostnad 986 562 1 015 664 -29 102 868 742

Under kommunstyrelsen (finansen):

Pensionsåtaganden 25 000 21 417 3 583 19 588

Buffert DR2 4 900 4 500 400 0

Skatteintäkter och finansnetto DR1 -19 715 0 -19 715 0

Inspiration personalstyrda åtgärder 500 0 500 0

KS strategiska satsn, ordinarie -19 0 -19 811

Strategiska lönesatningar 1 454 0 1 454 0

Reserverad driftskostnad investeringar 2 333 0 2 333 0

Återstående ej fördelad driftskostnad 
investeringar

 
5 000

 
0

 
5 000

 
16 333

Övriga kostnader 0 0 0 594

Volymjustering utbildningsnämnd, kost 0 0 0 25 441

Löneökningar 2019 5 412 0 5 412 0

Reavinster 0 -695 695 0

Intern skadereglering* 100 -708 808 -215

Avgår intern ränta -25 849 -20 410 -5 439 -19 502

Äldreboende finans 184 266 -82 0

Förändring semesterlöneskulden 0 -776 776 4 928

MIG-pengar från 2015 0 -121 121 0

Refero momsåtersökning 2016/2017 0 -1 687 1 687 0

Verksamheternas nettokostnader 985 862 1 017 450 -31 588 916 719

Skatteintäkter -849 749 -850 825 1 076 -803 453

Generella statsbidrag/utjmn bidrag -164 338 -177 114 12 776 -170 046

Finansiella intäkter -3 734 -5 066 1 332 -5 922

Finasiella kostnader 16 800 5 471 11 329 5 349

Resultat -15 159 -10 084 -5 075 -57 352
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, tkr Budget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse Utfall 2018

Politisk organisation 0 20 -20 54

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0

Kommunstyrelsen 16 085 2 234 13 851 1 107

Teknisk nämnd, skattekollektivet 198 763 150 574 48 189 72 378

Utbildningsnämnd 7 663 3 119 4 544 43 308

Socialnämnd 10 286 5 668 4 618 2 371

Gemensam nämnd för familjerätt 0 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd 1 685 788 897 5 473

Miljö- och byggnämnd 1 710 647 1 063 0

Summa skattekollektivet 236 192 163 050 73 142 124 691

Teknisk nämnd, taxekollektivet 177 742 99 349 78 393 38 499

Totalt 413 934 262 399 151 535 163 190
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Exploateringsredo-
visning 

Budget 
2019

Prognos 
DR2 
2019

Utfall 
2019

Budget- 
avvikelse 

2019

Acku-
mulerat 

utfall

Total 
budget

Slut- 
prognos

Avvikelse

10106 - Inkomst 0 0 0 0 0 -25 000 -25 000 0

Vena handelsområde 
väg 120

Utgift 4 425 500 28 4 397 210 23 675 23 675 0

Netto 4 425 500 28 4 397 210 -1 325 -1 325 0

10107 - Inkomst 0 0 0 0 -2 117 -2 117 0

Pumpen 1 Utgift 120 120 0 120 0 503 503 0

Netto 120 120 0 120 0 -1 614 -1 614 0

10110 - Inkomst 0 0 0 0 -350 -350 0

Norregårds fsk Vita 
Korset

Utgift 530 530 0 530 133 663 663 0

Netto 530 530 0 530 133 313 313 0

10111 - Inkomst 0 0 0 0 -6 616 -6 616 0

Stinsen 2 Busstorget Utgift 2 231 10 -13 2 244 121 4 841 4 841 0

Netto 2 231 10 -13 2 244 121 -1 775 -1 775 0

10115 - Inkomst 0 0 0 0 -2 070 -2 070 0

Diö Kattesjön etapp 2 Utgift 1 935 1 935 38 1 897 0 1 935 1 935 0

Netto 1 935 1 935 38 1 897 0 -135 -135 0

10344 - Inkomst 0 0 0 0 -8 183 -8 183 0

Gunnar Gröpe 2 o 4 Utgift 5 578 3 900 2 300 3 278 8 722 9 000 9 000 0

Netto 5 578 3 900 2 300 3 278 8 722 817 817 0

10345 - Inkomst 0 0 0 0 -5 280 -5 280 0

Hagahem 1 Utgift 500 500 0 500 4 700 5 200 5 200 0

Netto 500 500 0 500 4 700 -80 -80 0
10346 - Inkomst 0 0 0 0 -8 120 -8 120 0

Hvita Korset 7 Utgift 5 275 500 186 5 089 45 8 025 8 025 0

Netto 5 275 500 186 5 089 45 -95 -95 0

10369 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0

Övriga MEX-projekt Utgift 6 136 6 136 0 6 136 0 6 136 6 265 -129

Netto 6 136 6 136 0 6 136 0 6 136 6 265 -129

10461 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Furulund Utgift 0 0 0 0 229 229 229 0

Netto 0 0 0 0 229 229 229 0

10550 - Inkomst 0 0 0 0 -2 762 -4 007 -4 015 8

Kv Myren Torvströ-
vägen

Utgift 0 629 629 -629 13 182 15 000 13 166 1 834

Netto 0 629 629 -629 10 420 10 993 9 151 1 842

11501 - Inkomst 0 0 -30 960 -23 220 -7 740

V Bökhult etapp 1 Utgift 1 051 200 162 889 34 602 49 051 34 800 14 251

Netto 1 051 200 162 889 34 602 18 091 11 580 6 511

11502 - Inkomst 0 0 0 0 -25 920 -25 920 0

V Bökhult etapp 2 Utgift 10 606 1 500 859 9 747 2 231 35 730 35 730 0

Netto 10 606 1 500 859 9 747 2 231 9 810 9 810 0

11503 - Inkomst 0 0 0 -3 999 -23 936 -23 936 0

Paradiset 3 och skola Utgift 15 904 29 700 24 891 -8 987 27 627 45 162 29 700 15 462

Netto 15 904 29 700 24 891 -8 987 27 627 21 226 5 764 15 462

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Köp av mark under KS Utgift 0 0 2 513 -2 513 2 513 10 000 10 000 0

Netto 0 0 2 513 -2 513 27 627 10 000 10 000 0

Totalt Inkomst 0 0 0 0 -6 761 -142 559 -134 827 -7 732

Utgift 54 291 46 160 31 593 22 437 94 315 215 150 183 732 31 418

Netto 54 291 46 160 31 593 22 698 87 554 72 591 48 905 23 686
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Kommunernas redovisning utgår från Lagen om kommunal 
redovisning (KRL) samt de rekommendationer som ges ut 
av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Avvikelser och 
förtydliganden jämfört med RKR:s rekommendationer  
kommenteras i följande avsnitt.

Sammanstställd redovisning
En koncernsammanställning har gjorts enligt RKR R16 
med vissa undantag. 

Under året har ett bolag förvärvats, Södra Smålands 
Avfall och Miljö AB. Eftersom det endast finns en sam-
manställd balans- och resultatrapport för SSAM för alla 
kommuner, har det ej tagits hänsyn till deras siffror i den 
sammanställda redovisningen. Detta för att den inte ska 
bli missvisande. Avsteg görs därmed från RKR R16. 

Intäkter  
En intäkt redovisas till det värde kommunen fått eller 
kommer att få och om den kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommen-
dation RKR R2. 

Övriga intäkter 
•  Barn- och äldreomsorgsintäkter samt intäkter för  
 hyror redovisas för den period de avser. 
 
•  Överskjutande intäkter för vatten och avlopp redo- 
 visas i en VA-fond som en långfristig skuld. 

•  Investeringsbidrag redovisas initialt som en skuld och   
 intäktsredovisas i samma takt som investeringens   
 nyttjandeperiod. 

•  Gatukostnadsersättning redovisas som intäkter när   
 tomtköpet genomförs under förutsättning att kom- 
 munen har färdigställt de tillgångar som gatukost- 
 nadsersättningen ska finansiera. 

•  Bidrag som kräver motprestation och återrapportering  
 redovisas i den period då kostnaderna har uppkommit. 

•  Generella statsbidrag och utjämning redovisas enligt   
 kontantmetoden, när de utbetalas. 

Kostnader 
Leasing  
Enligt RKR R5 ska kommunen skilja mellan finansiell  
och operationell leasing. De finansiella leasingavtalen  
ska redovisas i balansräkningen. Objektet ska redovisas 
som en anläggningstillgång och de framtida betalningarna 
som en skuld. Kommunen har både finansiella och opera-
tionella leasingavtal. Kommunen gör avsteg från RKR R5, 
då finansiella leasingavtal ej tas upp som tillgångar eller 
skulder i balansräkningen. Under 2020 kommer detta  
ses över. 

Avskrivningar 
Avskrivning görs med linjär avskrivning på anskaffnings-
värdet. Kapitalkostnadsberäkningen med avskrivning 
och internränta påbörjas då anläggningen aktiverats i 
anläggningsregistret. Aktivering ska ske när anläggningen 
tas i bruk. Den ekonomiska livslängden utgör grunden för 
bedömningen av avskrivningstidens längd. På tillgångar i 
form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid 
inga avskrivningar. Komponentavskrivning har tillämpats 
på byggnader, VA-anläggningar, gator och vägar, dagvat-
tensystem med fördröjningsdammar, samt lakvattensystem 
med dammar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:  
Byggnader, tekniska- och markanläggningar 10–80 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3–20 år 
Maskiner  3–20 år 
 
Internränta 
Kommunen använder den internränta som Sveriges Kom-
muner och Landsting rekommenderar för beräkning av 
kapitalkostnader. Internräntan kan betraktas som det 
pris kommunen får ”betala” för att avstå från att placera 
likvida medel, vilket skulle gett framtida avkastning. För 
2019 fastställdes räntan till 1,6 procent.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Som investeringsutgift räknas anskaffningar för stadig-
varande bruk eller en varaktighet på minst tre år med ett 
anskaffningsvärde om minst ½ basbelopp. Gränsen gäller 
gemensamt för materiella och immateriella tillgångar. 

Extra ordinära intäkter och jämförelsestörande poster 
Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa 
ofta och som saknar samband med den löpande verksam-
hetens betraktas och redovisas som extraordinära poster. 
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser som 
inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärk-
samma vid jämförelse med andra perioder. Post ska uppgå 
till ett väsentligt belopp och vara av sådant slag att den 
inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Både extra-
ordinära och jämförelsestörande poster särredovisas på 
egna rader i resultaträkningen och som not till resultat-
räkningen.

Anläggningstillgångar  
I balansräkningen har anläggningstillgångarna tagits upp 
till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

Finansiella anläggningstillgångar 
Från och med 2019 värderas finansiella anläggningstill-
gångar enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning 
ska finansiella anläggningstillgångar värderas till belopp 
motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv. Uppskriv-
ningar som tidigare gjorts redovisas direkt mot eget kapital 
som en följd av byte av redovisningsprincip. Tidigare års 
uppskrivning av Kommuninvest andelar har i år återförts 
mot eget kapital.

Redovisningsprinciper  
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Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den 
nya principen. 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Enligt lagen (2018:597) om kommunal redovisning 5 kap  
7 § om redovisning av bidrag till statlig infrastruktur ska 
sådana bidrag som avses i 2 kap 1 § lagen (2009:47) om 
vissa kommunala befogenheter, tas upp i balansräkningen 
och upplösas med årliga enhetliga belopp under längst 25 år 
eller tas som en kostnad i resultaträkningen. Upplösningen 
ska påbörjas samma år som när beslutet om bidraget fat-
tats. Älmhults kommun följer inte lagens bestämmelser i 
frågan om tidpunkten för bidragets upplösning. Erfarenhet 
av sådana projekt har visat att det är lång tid mellan beslut 
och förverkligande, ibland 4–5 år. Älmhults kommun anser 
att det inte ger en mer rättvisande bild av kommunens sam- 
lade ekonomi om kommunen tar upp en kostnad i sin resul- 
taträkning som inte finns. Som tidpunkt för upplösning av 
ett bidrag till statlig infrastruktur har Älmhults kommun 
valt tid då projektet är påbörjat och totalkostnaden är 
känd eller då projektet tas i bruk. Älmhults kommun löser 
upp bidrag på 25 år. 

Exploateringsverksamhet 
Älmhults kommun följer Rådets för kommunal redovis-
ning rekommendation om klassificering av anläggningstill-
gångar i exploateringsverksamheten RKR R4 Materiella 
tillgångar samt lagen om kommunal redovisning 5 kap.  
7 §. De tomter som producerats för försäljning i exploa-
teringsverksamheten redovisas som omsättningstillgångar. 
Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång 
sker när detaljplan fastställts och vunnit laga kraft. Beräk-
ning av anskaffningsvärde och värdering görs i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning 7 kap. 2 § samt 
RKR R4. Redovisning av kommunens markexploatering 
följer Rådets för kommunal redovisning idéskrift om 
redovisning av kommunalexploatering samt rekommenda-
tionen om redovisning av intäkter RKR18. Vid försäljning 
sker redovisning av intäkter och kostnader löpande som 
exploateringsnetto i resultaträkningen. Slutredovisning av 
ett exploateringsområde sker när alla tomter är sålda eller 
senast tredje året efter det år exploateringen påbörjats. 

Avsättningar 
Avsättningen till deponi har inte i samband med bolagise-
ringen flyttats över till bolaget utan finns kvar i kommu-
nens redovisning. Älmhults kommun gör avsteg från god 
redovisningssed enligt RKR 10:2 avseende beräkning av 
deponin då nuvärdesberäkning är ej gjord.    

Pensionsskuld  
Kommunen använder sig av Skandia för beräkning av 
pensionsskulden. Skulden redovisas enligt den så kallade 
”blandmodellen” och följer RIPS 17. Pensionsskulden 
finns redovisad under kortfristig skuld, avsättning samt 
ansvarsförbindelse. Kommunens skuld till de anställda i 
form av pensionsutfästelser intjänade från och med 1998 
har bokförts som en kortfristig skuld. Den del som tas 
upp som en kortfristig skuld under året betalas ut näst-
kommande år. Garanti- och efterlevandepension samt 
pensioner som inte ingår i det nya pensionssystemet har 
bokförts som en avsättning. Pensionsskulden intjänad före 
1998 har redovisats som en ansvarsförbindelse. De förtro-
endevaldas pensioner ingår i pensionsskulden.

Semesterlöneskuld 
De anställdas fordran på kommunen i form av sparade se-
mesterdagar, semestertimmar och ej kompenserad övertid 
har bokförts som kortfristig skuld.

Särredovisning av VA-verksamheten 
Kommunen följer Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) avseende krav på att VA-verksamheten skall 
särredovisas från andra verksamheter. Det innebär bland 
annat att en resultat- och balansräkning upprättas för 
VA-verksamheten och att över/underuttag skall utjämnas 
inom verksamheten under en treårsperiod. 

Särredovisning av renhållningsverksamheten 
Från och med 1 januari 2019 har renhållningsverksam- 
heten bolagiserats och ingår nu i ett regionalt avfallsbolag 
(SSAM) som ägs av fem kommuner. I kommunen finns 
dock fortfarande en del driftkostnader samt avsättningen 
för deponin kvar, vilket är hänförligt till den icke regle-
rade verksamheten. Denna del har därmed särredovisats i 
form av en upprättad resultat- och balansräkning. 
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Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder, det vill säga bundet eget 
kapital i anläggningar.

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom avsedd för 
stadigvarande bruk.

Avskrivningar är en planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden 
över tillgångarnas livslängd. Avskrivning sker från och med 
månaden efter investeringen är färdigställd.

Avsättningar avser förpliktelser som är hänförliga till  
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår. De är på  
balansdagen säkra till sin förekomst men ovissa till  
belopp och/eller till den tidpunkt då de ska infrias.  
Exempelvis avsättning för pensioner.

Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning 
per den 31/12 respektive år. Den visar hur kapitalet använts 
(tillgångar) och hur det anskaffats (eget kapital, avsätt- 
ningar och skulder).

Eget kapital är den del av kommunens totala kapital som 
finansierats med egna medel och som består av anlägg- 
ningskapital och rörelsekapital.

Exploateringstillgång är mark som iordningställts i avsikt 
att säljas.

Finansiella intäkter och kostnader är poster som inte är 
direkt hänförliga till verksamheten, till exempel bankräntor.

Finansiell leasing går ut på att äganderätten kan övergå till 
ägaren, vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar 
som är förknippat med ägandet också övergår. 

Kassaflödesanalysen visar vad som har påverkat kommu-
nens förändring av likvida medel.

Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital som 
utnyttjats av verksamheterna. I den interna redovisningen 
belastas verksamheterna med intern ränta. 

Kapitalkostnader är summan av intern ränta och av- 
skrivningar.

Kommunbidrag är den del av kommunens skattemedel 
som tillförs respektive nämnd för att finansiera nettokost-
naderna. Nämndernas resultat blir därmed detsamma som 
avvikelse mot budget.

Kortfristiga fordringar och skulder består av fordringar 
och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, som 
förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel avser kontanter eller tillgångar som kan 
omsättas på kort sikt, exempel kassatillgångar.

Likviditet är ett mått på kommunens betalningsberedskap 
på kort sikt. Måttet visar kommunens kortfristiga finan-
siella styrka.

Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och  
skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter 
balansdagen. Kommande års amortering redovisas som 
kortfristig skuld.

Nettokostnader är driftkostnader efter avdrag för de in-
täkter som finns inom respektive verksamhet, till exempel 
driftbidrag, avgifter och diverse ersättningar. Nettokostnaden 
finansieras med skattemedel.

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för 
investeringsbidrag. Nettoinvesteringarna framgår av investe-
ringsredovisningen.

Omsättningstillgångar är lös egendom som inte är anlägg-
ningstillgångar. Dessa tillgångar kan omsättas på kort sikt, 
exempel kassa, bank, kundfordringar och förråd.

Periodisering görs för att matcha kostnader och intäkter mot 
varandra och till den redovisningsperiod som de tillhör.

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det 
uppkommit.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Speglar den finansiella styrkan på 
kort sikt. 

Självfinansieringsgrad är förmågan att själv finansiera sina 
investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i relation 
mot nettoinvesteringar.

Skattekraft är kommunal beskattningsbar inkomst per  
invånare. Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare  
vid årets slut.

Skatteunderlag är de totala beskattningsbara inkomsterna i 
kommunen.

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansie-
rade med eget kapital. Måttet visar långsiktig betalningsför-
måga. Högre soliditet ger ett långsiktigt ekonomiskt hand-
lingsutrymme.

Årsarbetare är antalet arbetade timmar omräknade till hel- 
tidsanställningar. 

Ord och begrepp
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Älmhults kommuns organisation

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunrevision

Valberedning

* Övrig ägare i Älmhults Terminal AB är IKEA AB (49 %)
** Avvecklas under 2019 
*** Gemensamt avfallsbolag (Södra Smålands Avfall och Miljö AB) 
tillsammans med Växjö, Tingsryd, Markaryd och Lessebo

 
Kommunlednings- 

förvaltning

Valnämnd

Gemensam  
överförmyndarnämnd 

Älmhult - Ljungby - Markaryd

Elmen AB 100 %

Älmhults Terminal AB* 
51 %

Älmhultsbostäder AB  
100 %

Älmhults Närings- 
fastigheter AB 100 %

ElmNet AB 
100 %

Hvita Korset AB** 
100 %

Kultur- och fritidsnämnden har ingen egen förvaltning. Kulturfrågorna handläggs på kommunledningsförvaltningen, fritidsfrågorna hand-
läggs på den tekniska förvaltningen och biblioteken, Kulturskolan och fritidsgården Fenix handläggs på utbildningsförvaltningen.

BOLAGNÄMNDER

 
Kommunstyrelse 
Arbetsutskott och 

personalutskott 

 
Teknisk

förvaltning 

Kultur- och fritidsnämnd

Miljö- och byggnämnd
 

Miljö- och  
byggförvaltning

 
Utbildnings- 
förvaltning

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Gemensam nämnd för 
familjerätt  

Älmhult - Ljungby - Markaryd

 
Social- 

förvaltning

Teknisk nämnd

SSAM*** 
12 %

Snitseln Fastighets AB 
100 %

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019–2022

Parti  Antal mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 12 
Centerpartiet  9
Liberalerna 2
Kristdemokraterna  2
Miljöpartiet de gröna  1
Moderata samlingspartiet  8
Sverigedemokraterna 5 
Vänsterpartiet  2
Totalt 41

Organisation
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Box 500, 343 23 Älmhult, telefon växel: 0476-550 00, e-post: info@almhult.se 
www.almhult.se
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 44 Ombudgeteringar, kommunövergripande
Ärendenummer KS 2020/20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Äskanden om utökad investeringsbudget år 2020 har inkommit från 
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, 
miljö- och byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Bakgrunden till 
äskandena varierar, men i huvudsak beror det på att budgetmedel inte förbrukats 
under år 2019.

Totalt bedöms ett behov av att överföra 153 900 000 kronor i tilläggsanslag från 
budget 2019 till budget 2020 avseende investerings- och exploateringsbudget. 
Detta eftersom det främst avser påbörjade projekt. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05

 Kommunledningsförvaltningens skrivelse ”Ombudgeteringar 2020” 2020-03-
05

 Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 § 55

 Utbildningsnämndens beslut 2020-02-26 § 29

 Socialnämndens beslut 2019-12-18 §133

 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03 § 26 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2020-02-24 §19
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt 
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget 2020
Ärendenummer KS 2020/20

Sammanfattning av ärendet
Föreligger äskanden från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska 
nämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden om utökad investeringsbudget år 2020. Bakgrunden till 
äskandena varierar, men i huvudsak beror det på att budgetmedel inte förbrukats 
under år 2019.

Mot bakgrund av att kommunen inte mäktat med att utföra alla investeringar 
2019 i kombination med införandet av tydligare styrning av investerings- och 
exploateringsbudget så föreslås en restriktiv bedömning av äskandena samt 
överföring av anslag. 

Totalt bedöms ett behov av att överföra 162,8 mkr i tilläggsbudget från budget 
2019 till budget 2020 avseende investerings- och exploateringsbudget. Detta 
eftersom det främst avser påbörjade projekt. Bedömningen av behovet bygger på 
nämndernas äskanden samt dialog.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1 - 3

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05

 Kommunstyrelsens beslut KS 2020/20, 2020-03-10 § 55

 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/65, 2020-02-26 § 29

 Socialnämndens beslut SOC 2019/73, 2019-12-18 §133

 Tekniska nämndens beslut TN 2019/17, 2020-03-03 § 26 

 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2018/36, 2020-02-24 §19

 Kultur- och fritidsnämnden beslut KFN 2019/11, 2020-02-20 § 15

Ärendeberedning
Föreligger äskanden från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska 
nämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden om utökad investeringsbudget år 2020. Bakgrunden till 
äskandena varierar, men i huvudsak beror det på att budgetmedel inte förbrukats 
under år 2019. 
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Av kommunens policy för ledning och styrning framgår att om drift- och 
investeringsbudget inte förbrukats under innevarande år får budgetmedel inte 
omföras till nästkommande år. Istället får ett nytt äskande göras om budgetmedel 
saknas för att slutföra en åtgärd – ett tilläggsäskande. 

Investeringsbudget avseende byggnationer och exploatering överförs däremot 
automatiskt inom totala projektbudgeten (anslag). Exempelvis: Projekt Ny skola 
med totalbudget 100 mkr, fördelat på 2 år, med budget 50 mkr/år. Om endast 30 
mkr förbrukats år 1, så ökar automatiskt budget år 2 till 70 mkr. Samma regel 
gäller om för mycket medel förbrukats år 1, då minskas budget år 2 med 
motsvarande.

I budgetanvisningar 2021 tas ytterligare ett grepp där investeringsbudget 
fördelas mellan ”anslag” och ”ram”. En investeringsram är en generell 
investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. Ett investeringsanslag 
är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera 
inom eller föra över till andra projekt. 
Anslag: Avser tydligt avgränsat investeringsprojekt som kommunfullmäktige 
beslutar. Nämnderna får inte omprioritera dessa budgetmedel och använda till 
andra projekt.
Ram: Investeringsram som nämnden själv disponerar och omprioriterar inom 
och mellan. 
Äskanden avseende investeringsanslag för lokaler kan endast ske av tekniska 
nämnden efter att lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjnings-
process. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer, utifrån nämndernas äskanden och i 
dialog med förvaltningarna, ett behov av tilläggsbudget för investeringar och 
exploateringar år 2020 om 162,8 mkr

Överväganden
Investeringsramen totalt uppgick år 2019 till 413,9 mkr med ett utfall om 262,4 
mkr. Det innebär att 151,5 mkr inte förbrukats av 2019 års investeringsbudget. 
Till det kommer exploateringsbudget som 2019 uppgick till 54,3 med ett utfall 
om 31,6 mkr (inklusive strategiska markförvärv). 

I årsredovisningen framgår att kommunen inte utfört de investeringar som 
beslutats för år 2019. År 2020 har nämnderna tillsammans en investeringsbudget 
och exploateringsbudget om 164,9 mkr. Skulle nämnderna erhålla en 
tilläggsbudget om totalt 162,8 mkr skulle det innebära en total investerings- och 
exploateringsbudget om 327,7 mkr år 2020.
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tkr
Budget 2020 Tilläggsbudget 

2020
Summa

Investeringsbudget, skattekollektiv 95 737 69 226 164 963
Investeringsbudget, taxekollektiv 53 000 68 324 121 324
Exploateringsbudget, skattekollektiv -2 679 25 212 22 533
Exploateringsbudget, taxekollektiv 18 849 18 849
summa 164 907 162 762 327 669

Kommunledningsförvaltningen bedömer, utifrån nämndernas äskanden och i 
dialog med förvaltningarna, ett behov av tilläggsbudget för investeringar och 
exploateringar år 2020 om 162,8 mkr, fördelat enligt nedan:

Nämnd Anslag Ram Totalsumma
Kommunstyrelsen 7 500 000 3 065 000 10 565 000
Kultur- och Fritidsnämnden 100 000 950 000 1 050 000
Miljö- och byggnämnden 765 000 0 765 000
Socialnämnden 924 000 1 679 000 2 603 000
Teknisk nämnd 47 541 000 4 564 000 52 105 000
Utbildningsnämnden 738 000 1 400 000 2 138 000
Summa Skattekollektiv 57 568 000 11 658 000 69 226 000
Teknisk nämnd 68 124 000 200 000 68 324 000
Summa Taxekollektiv 68 124 000 200 000 68 324 000
Teknisk nämnd 25 212 000 0 25 212 000
Summa Exploateringar 25 212 000 0 25 212 000
Summa Tilläggsbudget totalt 150 904 000 11 858 000 162 762 000

De större projekt som avser anslag utgörs av exploateringar 25,2 mkr, vattenverk 
58,4 mkr, ombyggnation simhall 10,6 mkr samt markförvärv 7,5 mkr. 

År 2020 är första året som kommunen har möjlighet att införa tydligt separerat 
grepp mellan investerings- och exploateringsbudget. Kommunen behöver även 
lägga extra fokus på de delar som ska definieras som anslag respektive ram för 
att skapa en tydlighet till nämnderna. Anslag erhålles av kommunfullmäktige till 
tydligt avgränsade projekt som kommunfullmäktige beslutat och som är 
prioriterade. Budgetanslag får inte nämnden omprioritera till andra projekt. Det 
kan finnas vissa svårigheter i att definiera exempelvis äldre projekt, huruvida de 
är att definieras som ”anslag” eller inte. Kommunledningsförvaltningen har här 
valt att hålla en relativt restriktiv hållning i tolkningen av begrepp.

Mot bakgrund av att kommunen inte utfört alla beslutade investeringar de 
senaste åren i kombination med införandet av tydligare styrning av investerings- 
och exploateringsbudget så föreslås en restriktiv bedömning av den 
investeringsbudget som ska tillföras år 2020. Det innebär också att vissa 
nämnder kan behöva, endast under innevarande år, gå fram med ett nytt äskande 
vid behov. Bedömningen är att det är bättre att nämnderna återkommer om de 
bedömer att ytterligare investeringsbudget behövs, än att kommunfullmäktige 
tillför för hög investeringsbudget med konsekvens att nämnderna inte mäktar 
med att utföra projekten. 

Ny investeringsbudget, inklusive tilläggsbudget innebär en tung investering för 
Älmhults kommun. Utifrån tidigare årsredovisningar är det inte troligt att 
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kommunen kommer att hinna utföra alla investeringarna till fullo. Med 
anledning av den ”framtunga” investeringsbudgeten kommer 
kommunledningsförvaltningen lägga extra fokus på investeringsprognosen i 
samband med delårsrapport 1 som kan utgöra ett bra underlag för framtida 
prioriteringar av investeringsprojekt.

Förslag tilläggsbudget investeringar, skattekollektiv
Bedömningen är att nämnderna bör få med sig de delar som definieras som 
anslag till år 2020. Nämnder och förvaltningar vill även ha med sig ramar för 
vissa projekt som inte är slutförda. Utifrån nämndernas och förvaltningarnas 
förslag föreslås att nämnderna totalt får en tilläggsbudget om 69,2 mkr.

Nämnd Anslag Ram Totalsumma
Kommunstyrelsen 7 500 000 3 065 000 10 565 000
Kultur- och Fritidsnämnden 100 000 950 000 1 050 000
Miljö- och byggnämnden 765 000 0 765 000
Socialnämnden 924 000 1 679 000 2 603 000
Teknisk nämnd 47 541 000 4 564 000 52 105 000
Utbildningsnämnden 738 000 1 400 000 2 138 000
Totalsumma 57 568 000 11 658 000 69 226 000

Förslag tilläggsbudget investeringar, taxekollektiv
Investeringar inom taxekollektivet är sådant som ska finansieras genom taxor 
och avgifter. Bedömningen är att nämnden bör få med sig de delar som 
definieras som anslag till år 2020, medan det som hanterats som ram värderats 
restriktivt eftersom nämnden redan har en ram för vissa åtgärder år 2020. Vid 
avstämning med tekniska förvaltningen finns trots allt ett behov av flytta med 
ram om 200 tkr till nästa år. Totalt föreslås att nämnden får ett tilläggsanslag om 
68,3 mkr. Inom ramen för anslag så anhåller tekniska nämnden om att få 
omprioritera budgetmedel mellan projekt. Det avser ”projekt 15630 – VA 
Boastad överföringsledning”, där man vill omföra budgetanslag om 3 243 tkr till 
ett projekt som ska heta ”Pumpstation Värpeshult”. Tekniska nämnden vill även 
omföra budgetanslag om 1 000 tkr från ”projekt 15830 – Överföringsledning 
Delary” till ett projekt som heter ”EDP”. Eftersom kapitaltjänstkostnader ska 
täckas inom taxekollektivet har kommunledningsförvaltningen inget att erinra 
om detta.
Nämnd Anslag Ram Totalsumma
Teknisk nämnd 68 124 000 200 000 68 324 000
Totalsumma 68 124 000 200 000 68 324 000

Förslag tilläggsbudget exploateringar, skattekollektiv
Samtliga exploateringar definieras som anslag, och budgetavvikelserna om 25,2 
mkr bör därför i sin helhet föras över som tilläggsanslag till år 2020. Utgifter 
avseende strategiska markförvärv ska framgent hanteras under 
kommunstyrelsen, investeringsbudget skattekollektiv, utifrån reviderat 
reglemente. Och om marken ska användas som exploatering ska den överföras 
hit där även budget i förväg ska återfinnas utifrån ett fullmäktigebeslut. 
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Exploateringar ska enligt reviderat reglemente hanteras under kommunstyrelsens 
framgent.
Nämnd Anslag Totalsumma
Teknisk nämnd 25 212 000 25 212 000
Totalsumma 25 212 000 25 212 000

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela nämnder och styrelse totalt 69 

226 tkr i tilläggsanslag och ram enligt ovan år 2020 avseende investeringar, 
skattekollektiv, att finansieras genom upplåning

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela tekniska nämnden 68 324 tkr 
i tilläggsanslag 2020 avseende investeringar, taxekollektiv, att finansieras 
genom upplåning

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela kommunstyrelsen 25 212 tkr i 
tilläggsanslag 2020 avseende exploateringar, skattekollektiv, att finansieras 
genom upplåning

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
För Åtgärd
Redovisningsenheten

För information
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 55 Ombudgeteringar kommunstyrelsen 2019
Ärendenummer KS 2020/20

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 10 000 000 kronor från 

projektet 20001 (Strategiska mark-/fastighetsförvärv) från investeringsbudget 
2019 till investeringsbudget 2020.

2. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 593 000 kronor från 
projektet 20012 (Laddningsstationer) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

3. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 500 000 kronor från 
projektet 20013 (Digitalisering) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

4. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 1 992 000 kronor från 
projektet 20015 (Övriga investeringar) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

5. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 150 000 kronor från 
projektet 20250 (Beslutstöd etapp 2) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020 för projektnummer 20230 (inköpssystem).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen föreslår omföringar om totalt 13 235 000 kronor 
från kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 31

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
_____

204



Sammanträdesprotokoll

2020-02-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 29 Tilläggsbudgetering 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden tilläggsbudget med 2 238 

tkr 2020 för investeringar som ej slutförts under 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Flera projekt har inte kunnat utföras främst på grund av förseningar hos 
leverantör. Förslag om överföring av investeringsmedel från 2019 års 
investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget för att projekten ska kunna 
utföras enligt plan.

Beslutsunderlag
  Tjänsteskrivelse Tilläggsbudgetering investeringar, daterad 2020-02-06.
_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Controller Patrik Alm
Verksamhetschef gymnasium/komvux Samuel Svensson
Verksamhetschef grundskola Anna Rix Grönvall
Ekonomienheten

För åtgärd
Kommunstyrelsen

UN 2019/65
2020.400

2020-03-04
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-18 Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 133 Verksamhetsplan 2020
Ärendenummer SOC 2019/73

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar ”Verksamhetsplan 2020, socialnämnden” enligt 

socialförvaltnings förslag daterat 2019-12-06.
2. Socialnämnden yrkar på att få flytta över 2019 års icke förbrukade 

investeringsmedel till 2020 

Beslutsnivå
1.  Socialnämnden
2. Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om ”Policy för ledning och styrning”, till den 
finns en övergripande verksamhetsplan kopplad som är beslutad av 
kommunstyrelsen. Ekonomistyrningsprocessen är en kommunövergripande 
ledningsprocess som förtroendevalda, medborgarnas företrädare, använder för 
att uppnå önskat resultat samt för att leda, styra och följa upp verksamheten 
utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning.
Älmhults kommuns ekonomistyrningsprocess gäller för fullmäktige, styrelser, 
nämnder och helägda kommunala bolag. 
I ”Övergripande verksamhetsplan – Ekonomistyrningsprocessen” framgår hur 
Älmhults kommun arbetar med ekonomistyrningsprocessen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram rutiner och anvisningar för 
ekonomistyrningsprocessen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-06

 ”Verksamhetsplan 2020, socialnämnden”, daterad 2019-12-06

 ”Övergripande verksamhetsplan – Ekonomistyrningsprocessen”

 Globala målen, Agenda 2030
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-18 Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Socialnämndens ordförande föreslår tilläggsbesluta att ”Socialnämnden yrkar på 
att få flytta över 2019 års icke förbrukade investeringsmedel till 2020”

Ajournering av ärendet 11.15-11.20

Beslutsgång
Socialnämndens ordförande frågar nämnden om de ämnar besluta enligt 
tilläggsförslaget och finner att nämnden gör så.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna framför till protokollet följande:

Vi anser att förvaltningen har gjort ett ändamålsenligt jobb med att fördela ut 

pengarna för verksamhetsplanen 2020 för socialförvaltningen utifrån de 

förutsättningar som finns idag. Vi anser dock att det varit en fördel om 

besparings/effektiviseringsförslag samt konsekvensbeskrivningar för dessa 

funnits med till dagens möte utifrån det ansvar vi politiker har inför kommunens 

personal och de individer som finns inom socialförvaltningens verksamhet

_____

Beslutet skickas till
Enhetschefer, socialförvaltningen
Verksamhetschefer, socialförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-03 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 26 Tilläggsbudget
Ärendenummer TN 2019/17

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Att inom verksamhetsområde gator och vägar, parker, lekplatser 

ombudgeteras till 2020 totalt 9 210 769 kr enligt bifogad specifikation per 
projekt.

2. Att inom verksamhetsområde vatten och avlopp ombudgeteras till 2020 totalt 
68 324 494 kr enligt bifogad specifikation per projekt.

3. Att inom verksamhetsområde fastighetsförvaltning ombudgeteras till 2020 
totalt 8 047 926 kr enligt bifogad specifikation.

4. Att inom verksamhetsområde räddningstjänsten ombudgeteras till 2020 totalt 
4 085 357 kr enligt bifogad specifikation.

5. Att inom kostverksamheten ombudgeteras till 2020 totalt 328 769 kr enligt 
bifogad specifikation.

6. Att inom verksamhetsområde industristamspår ombudgeteras till 2020 totalt 
507 300 kr enligt bifogad specifikation. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
 I den övergripande verksamhetsplanen för ledning och styrning – 
Ekonomistyrningsprocess, KF 2018-11-26, KS 2018/118 står att:

”Om drift- och investeringsbudget inte förbrukats under innevarande år får 
budgetmedel inte omföras till nästkommande år. Istället får nytt äskande göras 
om budgetmedel saknas för att slutföra en åtgärd. Äskanden ska göras i separat 
ärende och i att-satserna ska det tydligt framgå projektnummer och respektive 
belopp som äskas för respektive projektnummer. 
Investeringsanslag avseende byggnationer och exploatering överförs dock 
automatiskt inom totala projektanslaget. Exempelvis: Projektet Ny skola med 
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-03 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

totalanslag på 100 mkr, fördelat på 2 år, med budget 50 mkr/år. Om endast 30 
mkr förbrukats år 1, så ökas automatiskt budget år 2 till 70 mkr. Samma gäller 
om för mycket medel förbrukats år 1, då minskas budgeten år 2 med 
motsvarande.”

Med bakgrund till detta begär Teknisk nämnden dels tilläggsbudgetering, dels 
avsluta projekt enligt detta beslutsförslag och med bifogade underlag och 
motiveringar. 
Motivet till tilläggsbudgetering av investeringsmedel är att de angivna projekten 
inte var avslutade under 2019 eller på grund av olika anledningar kopplat till 
projekten inte startat under 2019. Dessa projekt avses starta och slutföras under 
2020. Projekt som har kvar investeringsmedel och som avslutas finns också 
nämnda i analyserna. Några projekt med anslag som inte heller vill föra över 
resterande investeringsmedel till 2020 finns också med. En analys per 
verksamhetsområde presenteras i bilagor per projekt och en sammanställning 
och summering av begärd ombudgetering i tabellform per verksamhetsområde.
Sammanställning:

Verksamhetsområde Ansvarig chef

Önskad ombudgetering 
till 2020
(kr)

Gator och vägar, parker, lekplatser Hanna Holm 9 210 769 
Vatten och avlopp Kristin Täljsten 68 324 494 
Fastighetsförvaltning Lars Lund 8 047 926 
Räddningstjänsten Lars Nilsson 4 085 357 
Kostverksamheten Kristin Emilsson 328 769 
Industristamspår Anders Nyberg 507 300 
SUMMA FÖRVALTNING Anders Nyberg 90 504 615

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14

 Bilagor till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-13
_____
Beslutet skickas till
Kansliet/ärendeberedning
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-20 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 15 Tilläggsbudgetering
Ärendenummer KFN 2019/11

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Att tilläggsbudgetera 150 tkr för projekt 24001 Anpassning lokaler Blohmé
2. Att tilläggsbudgetera 500 tkr för projekt 24002 Överflytt Folkets hus
3. Att tilläggsbudgetera 100 tkr för projekt 24011 Citat
4. Att tilläggsbudgetera 300 tkr för projekt 24670 Lokalanpassning

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ett flertal investeringsprojekt där budgeten för 
2019 inte har förbrukats. Då nämnden har behov av dessa önskar nämnden att 
dessa förs med till investeringsbudget 2020. Projekten som berörs är: 24001 
Anpassning lokaler Blohmé, 24002 Överflytt Folkets hus, 24011 Citat, 24670 
Lokalanpassning mötesplatser. Totalt önskar nämnden att få föra med sig 1 050 
tkr.
Projekt 24001 Anpassning lokaler Blohmé
Renovering av utställningssalen i Kulturhuset Blohmé, som Älmhults 
konstförening hyr för sin utställningsverksamhet. Putsning och målning av 
väggar, inköp och installation av ny upphängningsanordning (till exempel i form 
av listverk) för konstverk, inköp av lampor med mera. Motiv: Salen är i stort 
underhållsbehov, inte minst avseende väggarna. Intressanta konstnärer tackar nej 
till att ställa ut i Blohmé på grund av dåliga förutsättningar för att hänga konsten 
på ett säkert och estetiskt tilltalande sätt. Total kostnad är beräknad till 150 tkr.
Projekt 24002 Överflytt Folkets  hus
Kulturskolan behöver investeringsbudgeten på 500 000 för att kunna flytta till 
folkets hus. 
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-20 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Lokalerna blir fler och verksamheten måste anpassas till de nya lokalerna så 
snabbt som möjligt så att lärarna kan starta upp sin undervisning i. Det handlar 
om instrument och inredning. Total kostnad är beräknad till 500 tkr.
Projekt 24011 Citat
Projiceringar av citat i centrum. I syfte att dels bidra till ett mer intressant 
stadsrum under den mörka årstiden, dels bidra till att lyfta fram och sprida 
kunskap om lokala personer som varit av stor betydelse för orten projiceras 
valda citat på marken. Genom citaten hoppas kommunen också bidra till att 
kommuninvånarna känner trivsel och stolthet över sin hemkommun. Urval 
personer: Carl von Linné, Lisa Andrén och The Creeps. Total kostnad är 
beräknad till 100 tkr. 
Projekt 24670 Lokalanpassning mötesplatser
Projektet består av anpassningar av biblioteken i Eneryda och Virestad. 
Renoveringen och upprustningen av båda lokalerna kommer att finansieras av 
bidraget från Kulturrådet på 2 000 tkr till den del som är möjlig enligt 
anvisningarna. Lokalen i Eneryda äger kommunen så här ingår även renovering 
av lokalen, för lokalen i Virestad, som kommunen inte äger, ingår bara 
inventarier.
Det är en mindre upprustning av biblioteket som behöver göras av som 
igensättning av dörrar, målning och en vägg som ska byggas. Dessutom behövs 
några nya inventarier till lokalen. Fördelen med att byta lokal är att den då kan 
bli tillgänglig för allmänheten även på tider när där inte är personal från 
biblioteket närvarande. Totalt räknar förvaltningen med att det ska kosta 90 tkr. I 
Virestad behövs ny inredning inklusive självbetjäning i den nya lokalen på 
Langes. Detta beräknas kosta 210 tkr. Totalt beräknas kostnaden bli 300 tkr.

Beslutsunderlag
  Tjänsteskrivelse Tilläggsbudgetering daterad 2020-02-13 

_____

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 45 Finansiell rapport 2019, kommunövergripande
Ärendenummer KS 2019/46

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram finansiell rapport per 
årsredovisning 2019.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09

 Finansiell rapport per 31 december 2019 
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-03-09 1(1)

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

Kommunstyrelsen

Finansiell rapport
Ärendenummer KS 2019/46

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per årsredovisning 2019

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09

Ärendebeskrivning
Föreligger finansiell rapport per årsredovisning 2019-12-31.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar
1. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten och lägga den till 

handlingarna.

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslut för info
Kommunstyrelsen
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     1(4)

Kommunledningsförvaltningen

Rapport

Finansiell rapport - 
per 31 december 2019
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Rapport

[Förvaltning] 3(4)

Bakgrund
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda 
dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till 
kommunfullmäktige. Detta ska göras i samband med delårsrapport 1, 
delårsrapport 2 och årsredovisningen.  
Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning 
räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag.
I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parantes. Föregående 
rapport är gjord per 31 augusti 2019.

Aktuell likviditetssituation
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha 
likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar. 
Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläge ca 55 mkr. 
Kommunens likviditet uppgår per 2019-12-31 till 156 061 516,68 
(138 043 604,13 kr) på koncernkontot exklusive koncernkrediten vilken uppgår 
till 80 mkr.

Skuldportföljen per 2019-12-31
Skuldportföljen uppgår per 31 december till 1 110 mkr (1 010 mkr). Under 
perioden januari till december har 5 lån omsatts samt att två nya lån tagits. Sedan 
föregående period 19-08-31 har ett lån omsatts till nytt lån på 100 mkr samt ett 
nytt lån togs på 100 mkr. Detta utifrån den likviditetsprognos som gjordes. 
Kommunen har inte nyttjat hela den, av kommunfullmäktige beslutade, 
upplåningsreserven på 1 205 mkr.

Kapitalbindning 
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till 
2,81 år (2,89 år). Kapitalbindning under 1 år uppgår till 34,68 % (23,71 %). 

Räntebindning 
Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till
2,81 år (2,89 år).

Genomsnittliga räntesats
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,46 % (0,48 %).

Derivat 
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen.
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[Förvaltning] 4(4)

Kommunens borgensåtaganden 
Kommunfullmäktige beslutade i april att öka kommunens borgensåtagande för 
ElmNet AB med 20,5 mkr till 65 mkr samt Älmhultsbostäder från 440 mkr till 
700 kr. Totalt har nu Älmhults kommun ett borgensåtagande om 800,2 mkr, 
varav 795,0 mkr är till kommunens helägda dotterbolag. Utnyttjat 
borgensåtagande uppgår till 540,2 mkr. 

Företag Belopp i tkr

Älmhultsbostäder AB 700 000
Älmhults Näringsfastigheter AB 30 000
ElmNet AB 65 000
Friskis & Svettis 5 200
Statliga lån till egna hem 38
Totalt 800 238

Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler
Finanspolicyn är antagen i januari 2019 varav vi kan se att per 19-08-31 fanns 
det avvikelser mot normalportföljen. Dessa har under hösten successivt 
anpassats efter normalportföljen på grund av omsättning och nytagna lån. 

Värde Gränsvärden 2019-12-31 2019-08-31

Högst 50 procent av den totala under 
en enskild 12-månaders period. 0,00 - 50,00 34,68% 33,17%
Räntebinding <1år 20,00 - 40,00 34,68% 33,17%
Räntebinding 1år-3år 10,00 - 30,00 29,28% 37,13%
Räntebinding 3år-5år 10,00 - 30,00 13,51% 14,85%
Räntebinding 5år-7år 10,00 - 25,00 18,02% 9,90%
Räntebinding 7år-10år 0,00 - 20,00 4,50% 4,95%
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Motpart Affärsreferens Utestående Skuld Aktuell ränta Startdatum Förfall
Kommuninvest KI_85580 50 000 000 0.4400% 2017-02-13 2020-02-17
Kommuninvest KI_104582 140 000 000 0.0200% 2018-11-13 2020-02-17
Kommuninvest KI_90685 45 000 000 0.3500% 2017-09-01 2020-08-24
Kommuninvest KI_108548 150 000 000 0.1900% 2019-02-22 2020-10-22
Kommuninvest KI_79797 70 000 000 0.9200% 2016-04-11 2021-03-01
Kommuninvest KI_99071 50 000 000 0.2400% 2018-06-01 2021-03-01
Kommuninvest KI_85582 50 000 000 1.0400% 2017-02-13 2022-02-28
Kommuninvest KI_102335 55 000 000 0.4100% 2018-09-07 2022-06-01
Kommuninvest KI_113396 100 000 000 0.0800% 2019-07-08 2022-09-15
Kommuninvest KI_100127 50 000 000 0.7800% 2018-06-20 2023-06-19
Kommuninvest KI_118814 100 000 000 0.5300% 2019-12-18 2024-10-02
Kommuninvest KI_108550 100 000 000 0.9600% 2019-03-12 2025-05-12
Kommuninvest KI_115786 100 000 000 0.3700% 2019-09-17 2026-11-12
Kommuninvest KI_110563 50 000 000 1.1700% 2019-04-23 2028-05-12

Summa 1 110 000 000
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Tjänsteskrivelse

2020-03-09 1(2)

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

Kommunstyrelsen

Huvudmän i Göteryds Sparbanksstiftelse - ändring 
av valförfarandet, yttrande
Ärendenummer KS 2019/59

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 att kommunstyrelsen inte har något att 
erinra mot föreslagen ändring av 18 § i stiftelseförordnandet för Göteryds 
sparbanksstiftelse.
Inkom 2020-03-04 en begäran om komplettering från Göteryds 
sparbanksstiftelse. Kammarkollegiet anser att svaret från kommunstyrelsen inte 
utgjorde rätt instans och vill att Älmhults kommun beslutar ärendet i 
kommunfullmäktige. Av beslutet ska framgå om Älmhults kommun vill eller 
inte vill välja huvudmän till Göteryds sparbanksstiftelse.
Styrelsen för Göteryds sparbanksstiftelse har tagit fram en ansökan om 
permutation hos Kammarkollegiet för ändring av 18 § andra stycket i 
stiftelseförordnandet. Borttag av stycket innebär att kommunfullmäktige i 
Älmhults kommun inte längre ska välja hälften av huvudmännen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1 - 2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09

 Begäran om komplettering av beslut, daterad 2020-03-04

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 103 KS 2019/59
 
Ärendebeskrivning
Inkom från Göteryds sparbanksstiftelse den 19 mars 2019 en begäran av yttrande 
om förslaget om att ta bort stycke 2 i § 18 i Göteryds sparbanksstiftelses 
stiftelseförordnande.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 att kommunstyrelsen inte har något att 
erinra mot föreslagen ändring av 18 § i stiftelseförordnandet för Göteryds 
sparbanksstiftelse.
Inkom 2020-03-04 en begäran om komplettering från Göteryds 
sparbanksstiftelse. Kammarkollegiet anser att svaret från kommunstyrelsens 
arbetsutskott inte utgjorde rätt instans och vill att Älmhults kommun beslutar 
ärendet i kommunfullmäktige. Av beslutet ska framgå om Älmhults kommun 
vill eller inte vill välja huvudmän till Göteryds sparbanksstiftelse.
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Tjänsteskrivelse

2020-03-09 2(2)

Vid stämma den 15 november 2007 togs beslut om att bilda Göteryds 
sparbanksstiftelse och samtidigt antogs ett stiftelseförordnande som grund för 
stiftelsens utformning och målbefrämjanden. Enligt 18 § andra stycket i 
förordnandet ska stiftelsen ha en styrelse vilken ska utses på en stämma. Denna 
stämma ska utgöras av tio huvudmän och kommunfullmäktige för Älmhults 
kommun ska utse fem av dessa. Stycket härstammar från ett äldre reglemente för 
Göteryds sparbank och är enligt skrivelse från Göteryds sparbanksstiftelse 
daterad 13 mars 2019 inte längre förenligt med gällande stiftelseförordnande 
eller rutiner.
Enligt stiftelselagen (1994:1220) ska styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse 
ansöka om tillstånd, s.k. permutation, hos Kammarkollegiet om ändring av en 
föreskrift i stiftelseförordnandet. Styrelsen för Göteryds sparbanksstiftelse har 
tagit fram en ansökan om permutation hos Kammarkollegiet för ändring av 18 § 
andra stycket i stiftelseförordnandet. Borttag av stycket innebär att 
kommunfullmäktige i Älmhults kommun inte längre ska välja hälften av 
huvudmännen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att Älmhults kommun inte har något att erinra mot föreslagen ändring av 18 

§ i stiftelseförordnandet för Göteryds sparbanksstiftelse.
2. Att Älmhults kommun inte vill välja huvudmän till Göteryds 

sparbanksstiftelse

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslut för information
Göteryds sparbanksstiftelse
Kommunledningsförvaltningens redovisningsenhet
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 103 Huvudmän i Göteryds Sparbanksstiftelse – 
ändring av valförfarandet, yttrande
Ärendenummer KS 2019/59

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen ändring av 18 § i 

stiftelseförordnandet för Göteryds sparbanksstiftelse.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Göteryds sparbanksstiftelse bildades år 2007. För stiftelsen antogs ett 
stiftelseförordnande, enligt vilket kommunfullmäktige i Älmhults kommun ska 
välja hälften av de tio huvudmän som enligt samma förordnande ska utgöra 
stämma för stiftelsen. Enligt skrivelse från Göteryds sparbanksstiftelse ämnar 
man att hos Kammarkollegiet ansöka om ändring av nuvarande 
stiftelseförordnande. En föreslagen ändring är att stämman fortsättningsvis ska 
välja samtliga huvudmän och att kommunfullmäktige för Älmhults kommun 
således inte längre ska genomföra sådant val. Eftersom Älmhults kommun 
berörs av föreslagen ändring ska man nu inkomma med ett yttrande kring 
förslaget. Kommunledningsförvaltningen anser inte att Älmhults kommun 
kommer att påverkas negativt av ett beslut om ändring.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 57

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15

 Skrivelse från Göteryds Sparbanksstiftelse daterad 2019-03-13 med bilagor: 
o Ansökan till Kammarkollegiet om permutation daterad 2019-03-15
o Protokoll från huvudmannastämma i Göteryds sparbanksstiftelse daterat 

2018-04-26
o Protokoll från styrelsemöte i Göteryds sparbanksstiftelse daterat 2018-

03-22
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Göteryds sparbanksstiftelse
Matrikel kanslienheten
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Felicia Sandberg 
felicia.sandberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande angående ändring av stiftelseförordnande

Ärendenummer KS 2019/59

Sammanfattning av ärendet
Göteryds sparbanksstiftelse bildades år 2007. För stiftelsen antogs ett 
stiftelseförordnande enligt vilket kommunfullmäktige i Älmhults kommun ska 
välja hälften av de tio huvudmän som enligt samma förordnande ska utgöra 
stämma för stiftelsen. Enligt skrivelse från Göteryds sparbanksstiftelse ämnar 
man att hos Kammarkollegiet ansöka om ändring av nuvarande 
stiftelseförordnande. En föreslagen ändring är att stämman fortsättningsvis ska 
välja samtliga huvudmän och att kommunfullmäktige för Älmhults kommun 
således inte längre ska genomföra sådant val. Eftersom Älmhults kommun 
berörs av föreslagen ändring ska man nu inkomma med ett yttrande kring 
förslaget.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Ansökan till Kammarkollegiet om permutation daterad 2019-03-15 

 Skrivelse från Göteryds Sparbanksstiftelse daterad 2019-03-13

 Protokoll från huvudmannastämma i Göteryds sparbanksstiftelse 2018-04-26

 Protokoll från styrelsemöte i Göteryds sparbanksstiftelse 2018-03-22

Ärendebeskrivning
Vid stämma den 15 november 2007 togs beslut om att bilda Göteryds 
sparbanksstiftelse och samtidigt antogs ett stiftelseförordnande som grund för 
stiftelsens utformning och målbefrämjanden. Enligt 18 § andra stycket i 
förordnandet ska stiftelsen ha en styrelse vilken ska utses på en stämma. Denna 
stämma ska utgöras av tio huvudmän och kommunfullmäktige för Älmhults 
kommun ska utse fem av dessa. Stycket härstammar från ett äldre reglemente för 
Göteryds sparbank och är enligt skrivelse från Göteryds sparbanksstiftelse 
daterad 13 mars 2019 inte längre förenligt med gällande stiftelseförordnande 
eller rutiner.
Enligt stiftelselagen (1994:1220) ska styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse 
ansöka om tillstånd, s.k. permutation, hos Kammarkollegiet om ändring av en 
föreskrift i stiftelseförordnandet. Styrelsen för Göteryds sparbanksstiftelse har 
tagit fram en ansökan om permutation hos Kammarkollegiet för ändring av 18 § 
andra stycket i stiftelseförordnandet. Styrelse och stämma för stiftelsen har 
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 2(2)

beretts tillfälle att yttra sig kring förslaget utan att något erinrats mot en sådan 
ansökan om permutation. 
Kammarkollegiet kommer att behandla den ansökan om ändring av 
stiftelseförordnande som Göteryds sparbanksstiftelse inkommer med och 
Älmhults kommun kommer inte att påverkas negativt av ett beslut om ändring. 
Därför torde det inte finnas skäl för kommunen att erinra emot en sådan.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen ändring av 18 § i 

stiftelseförordnandet för Göteryds sparbanksstiftelse.

Felicia Sandberg Roland Eiman
Jurist Kommunchef

Beslutet skickas till
Göteryds sparbanksstiftelse
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 57 Huvudmän i Göteryds Sparbanksstiftelse - 
ändring av valförfarandet, yttrande
Ärendenummer KS 2019/59

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen ändring av 18 § i 

stiftelseförordnandet för Göteryds sparbanksstiftelse.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Göteryds sparbanksstiftelse bildades år 2007. För stiftelsen antogs ett 
stiftelseförordnande, enligt vilket kommunfullmäktige i Älmhults kommun ska 
välja hälften av de tio huvudmän som enligt samma förordnande ska utgöra 
stämma för stiftelsen. Enligt skrivelse från Göteryds sparbanksstiftelse ämnar 
man att hos Kammarkollegiet ansöka om ändring av nuvarande 
stiftelseförordnande. En föreslagen ändring är att stämman fortsättningsvis ska 
välja samtliga huvudmän och att kommunfullmäktige för Älmhults kommun 
således inte längre ska genomföra sådant val. Eftersom Älmhults kommun 
berörs av föreslagen ändring ska man nu inkomma med ett yttrande kring 
förslaget. Kommunledningsförvaltningen anser inte att Älmhults kommun 
kommer att påverkas negativt av ett beslut om ändring.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15

 Skrivelse från Göteryds Sparbanksstiftelse daterad 2019-03-13 med bilagor: 
o Ansökan till Kammarkollegiet om permutation daterad 2019-03-15
o Protokoll från huvudmannastämma i Göteryds sparbanksstiftelse daterat 

2018-04-26
o Protokoll från styrelsemöte i Göteryds sparbanksstiftelse daterat 2018-

03-22
_____
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 39 Svar på motion om att införa närtrafik - 
Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/45

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun 
inkom 2019-02-23. Kommunledningsförvaltningen anser att frågan om 
införande av närtrafik i Älmhults kommun ej kan bli aktuell utifrån att både 
skolskjuts och färdtjänst hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans 
med Region Kronoberg. Om Älmhults kommun i framtiden deltar i Region 
Kronobergs upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om 
införande av närtrafik.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 52

 Motion (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-03-06 1(2)

Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson 
Paul.robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Motion om att införa närtrafik i Älmhults kommun

Ärendenummer KS 2019/45

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har inkommit med motion om att införa närtrafik i 
Älmhults kommun daterad 2019-02-23.  

Kommunledningsförvaltningen anser att frågan om införande av närtrafik i 
Älmhults kommun ej kan bli aktuellt mot bakgrund av att såväl skolskjuts som 
färdtjänst hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans med Region 
Kronoberg. Om Älmhults kommun i en framtid deltar i Region Kronobergs 
upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om införande av 
närtrafik.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06

Ärendeberedning
Michael Öberg (MP) har inkommit med motion om att införa närtrafik i 
Älmhults kommun daterad 2019-02-23.
I motionen framhålls att närtrafiken ger en ökad frihet, trygghet och flexibilitet 
för de som bor på landsbygden samt att införande av närtrafik förbättrar 
resandemöjligheterna i öst-västlig riktning där kollektivtrafiken idag är 
undermålig.
Med anledning av detta yrkar motionären om att

- Ambitionen ska vara att införa närtrafik i Älmhults kommun när möjligheten 
ges efter det undersökts vara genomförbart med Länstrafiken Kronoberg 
(Region Kronoberg).

- Kommunen ska delta i en gemensam regional upphandling av skolskjutsar 
och serviceresor med Region Kronoberg när så är möjligt.
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Tjänsteskrivelse

2020-03-06 2(2)

Kommunledningsförvaltningen anser att införande av närtrafik i Älmhults 
kommun skulle tillföra en nytta för medborgarna i kommunen, framförallt för 
boende utanför centralorten. 
Region Kronoberg äger frågan om närtrafiken och har idag ett system för 
närtrafik i kommuner som ingår i Region Kronobergs gemensamt upphandlade 
skolskjuts och färdtjänst. Fordonen som nyttjas är de som används för färdtjänst.
I Älmhults kommun har det fattats ett politiskt beslut att kommunen ej skulle 
delta i den gemensamma upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst med Region 
Kronoberg som har genomförts och istället hantera detta i egen regi. Således står 
Älmhult kommun i dagsläget utanför detta samarbete. 
Kommunledningsförvaltningen har ställt frågan till Region Kronoberg om det 
trots detta förhållande är möjligt att införa närtrafik i Älmhults kommun genom 
regionens försorg. Region Kronoberg har svarat att det inte är möjligt på grund 
av att regionen ej förfogar över de fordon och entreprenörer som utför tjänsterna 
i Älmhults kommun. 
Alternativet är då att Älmhults kommun inför någon form av närtrafik i egen regi 
men detta kräver i sådant fall en mer genomgripande utredning kring 
förutsättningar och kostnader och bedöms i dagsläget som svårt att genomföra 
med de resurser Älmhults kommun förfogar över. 
I det fall Älmhults kommun i framtiden väljer att ingå i Region Kronobergs 
gemensamma upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras åter frågan 
om införande av närtrafik i Älmhults kommun. Detta kan ske tidigast i den 
kommande upphandlingen vilket sker om drygt fyra år. Huruvida Älmhults 
kommun ska ingå i regionens gemensamma upphandling blir då föremål för nytt 
politiskt beslut.
Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån ovan att kommunfullmäktige 
avslår motionen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen

Paul Robertsson Susann Pettersson
Planeringschef Kommunchef

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 52 Motion om att införa närtrafik
Ärendenummer KS 2019/45

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:

 Motion från Michael Öberg (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun 
daterad 2019-02-23

_____
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 40 Svar på motion om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter - 
Lars Ingvert och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2019/43

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter inkom 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt 
ur ett driftsperspektiv att frågan om nytt äldreboende kombinerat med 
seniorlägenheter i kommunen hanteras i det pågående arbetet med 
lokalförsörjningen generellt. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 34

 Motion (S) om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorboende 
daterad 2019-02-20
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Thomas Harrysson (C) föreslår bifall till förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. 
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-03-05 1(2)

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

Kommunstyrelsen

Motion om att bygga ett nytt äldreboende 
kombinerat med seniorboende
Ärendenummer KS 2019/43

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Lars Ingvert och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt 
ur ett driftsperspektiv att frågan om nytt äldreboende kombinerat med 
seniorlägenheter i kommunen hanteras i det pågående arbetet med 
lokalförsörjningen generellt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05

 Kommunfullmäktige beslut 2019-02-25, KS 2019/43 § 34

Ärendeberedning
Motion inkom från Lars Ingvert och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Motionärerna beskriver att faktorer som är viktiga för en god ålderdom är 
minskad upplevelse av ensamhet, upplevelse av trygghet och ett boende som är 
anpassat efter exempelvis minskad rörelsefunktion. En av lösningarna som 
motionärerna ser är att bygga trygghetsboende för äldre där möjlighet till att ytor 
och aktiviteter kan samutnyttjas.
Med anledning av detta yrkar motionärerna att

 Kommunfullmäktige beslutar att det ska byggas ett nytt särskilt boende för 
äldre på tomten där Hagapark hotell idag står
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Tjänsteskrivelse

2020-03-05 2(2)

 Kommunfullmäktige beslutar att det ska byggas ”seniorlägenheter” med 
hyresrätt i anslutning till det särskilda boendet.

Gällande frågan om seniorboende/särskilt boende specifikt föreslås att den 
hanteras i likhet med andra samhällsbyggnadsprojekt och därmed ingå i den 
långsiktiga planeringen. I det längre planeringsperspektivet har behovet av ett 
nytt särskilt boende identifierats samt behov av trygghets/seniorboende. Utifrån 
att planering sker för ett nytt särskilt boende samt att ett större arbete pågår kring 
lokalförsörjningen i kommunen i stort anser kommunledningsförvaltningen att 
frågan om trygghetsboende, seniorboende och verksamhetslokaler generellt 
hanteras i denna större kontext och inte som en enskildhet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även ur ett lokalförsörjningsperspektiv 
samt ur ett driftsperspektiv att frågan om nytt trygghetsboende i kommunen 
hanteras i det pågående arbetet med lokalförsörjningen generellt och kopplas 
särskilt till planeringen för nytt särskilt boende. Detta hanteras gemensamt av 
kommunledningsförvaltningen, i dialog med tekniska förvaltningen samt 
socialförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till

För Information
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 34 Motion om att bygga ett nytt äldreboende 
kombinerat med seniorlägenheter
Ärendenummer KS 2019/43

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:

 Motion från Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter daterad 2019-02-20.

_____
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 41 Svar på motion om att ombilda Älmhults 
Näringsfastigheter AB till ett näringslivsbolag
Ärendenummer KS 2018/141

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) om att ombilda Älmhults näringsfastigheter 
AB till ett framstående näringslivsbolag inkom 2018-12-17. Förslagsställaren 
skriver att för ett aktivt och mångfacetterat näringsliv i Älmhults kommun 
behövs en mer ändamålsenlig organisation kring näringsliv och besöksnäring 
som bidrar till den gröna omställningen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-
01-28, § 6 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Sedan motionen inkom har en rad åtgärder genomförts och initiativ tagits för att 
skapa en mer ändamålsenlig organisation kring näringslivsfrågorna. Vidare har 
kommunfullmäktige tagit beslut om att skyndsamt avveckla Älmhults 
Näringsfastigheter AB.  Mot bakgrund av att detta föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12

 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 27

 Kommunstyrelsens beslut 2020-01-27, § 22

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 99

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 6

 Motion (MP) om att utveckla en ändamålsenlig organisation kring näringsliv 
och besöksnäring

_____
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Kommunledningsförvaltningen
Maria Kristiansson
maria.kristiansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (MP) om att ombilda Älmhults 
näringsfastigheter AB till ett näringslivsbolag 
Ärendenummer KS 2018/141

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) om att ombilda Älmhults näringsfastigheter 
AB till ett framstående näringslivsbolag inkom 2018-12-17. Förslagsställaren 
skriver att för ett aktivt och mångfacetterat näringsliv i Älmhults kommun 
behövs en mer ändamålsenlig organisation kring näringsliv och besöksnäring 
som bidrar till den gröna omställningen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-
01-28, § 6 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Sedan motionen inkom har en rad åtgärder genomförts och initiativ tagits för att 
skapa en mer ändamålsenlig organisation kring näringslivsfrågorna. Vidare har 
Kommunfullmäktige tagit beslut om att skyndsamt avveckla Älmhults 
Näringsfastigheter AB.  Mot bakgrund av att detta föreslår Kommunlednings-
förvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 6

 Motion från Michael Öberg (MP) om att ombilda Älmhults 
Näringsfastigheter AB till ett näringslivsbolag daterad 2018-12-17

Ärendeberedning
Förslagsställaren skriver att för att få ett aktivt, varierat och mångfacetterat 
näringsliv behövs det en mer ändamålsenlig organisation kring näringsliv och 
besöksnäring. 
Sedan motionen inkom har flera beslut och initiativ tagits för att förbättra 
företagsklimatet. Vidare har förutsättningarna för Älmhults Näringsfastigheter 
AB förändrats. Kommunstyrelsen har gett Elmen AB i uppdrag att ta fram ett 
förslag på en skyndsam avvecklingsplan av Älmhults Näringsfastigheter AB, 
2020-01-27 § 22. 
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Idag kan man se att skilja på näringsliv och besöksnäring inte är en framkomlig 
väg för att få en ändamålsenlig organisation, det krävs anpassade aktiviteter för 
respektive målgrupp som ex lokal mat, kreativa och kulturella näringar (KKN) 
eller tillverkande företag. Det är viktigt att se alla företag oavsett bransch som en 
del i Älmhults kommuns näringsliv.  

Kommunstyrelsen tog den 7 maj 2019, § 99, beslut om att genomföra 
utbildningen Förenkla - helt enkelt. Utbildningen är kommunövergripande och 
ges av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Målet med Förenkla - helt 
enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna 
samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt 
och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. 
Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten 
att starta, verka och växa. 
I augusti 2019 anställdes en näringslivsutvecklare vid kommunlednings-
förvaltningen. Näringslivsutvecklarens första uppdrag blev att genomföra 
utbildningen Förenkla - helt enkelt under hösten 2019. I samband med detta 
framkom en rad olika förslag för att förbättra servicen gentemot näringslivet. 
Ett av förslagen som återkom var att skapa ett servicecenter för att öka 
tillgängligheten och förbättra den kommunala servicen. Viktigt var att skapa en 
ingång till kommunen där kunniga handläggare kan ta emot och hantera ärenden 
och frågor. Den 4 februari 2020, § 27, beslöts i kommunstyrelsen att inrätta ett 
servicecenter. Den första 1 september 2020 öppnas kommunens Servicecenter.
Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och 
länets 8 kommuner som samordnas av Region Kronoberg via en gemensam 
avsiktsförklaring från 2019. Business Region Kronoberg (BRK) har ett 
gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft. Arbete 
pågår både på strategisk såväl som operativ nivå för att hjälpa företag med 
etablering och för de redan etablerade att stärka sin position. Ett viktigt område 
är också att underlätta för uppstart av nya företag och öka överlevnadsgraden. 
För Älmhults kommuns näringslivsarbete är detta ett viktigt verktyg.

För att få en samsyn och helhetsbild över aktuella näringslivsfrågor så träffar 
kommunen regelbundet företagarorganisationerna; Växande Älmhult, 
Handelsplats Älmhult, Nyföretagarcentrum, Företagarna och LRF. Ett initiativ 
som också har lett till att vi nu hjälps åt med att arrangera näringslivsfrukostar 
och därmed skapar en större mångfald i utbudet. 

Sedan motionen inkom har en rad åtgärder genomförts och initiativ tagits för att 
skapa en mer ändamålsenlig organisation kring näringslivsfrågorna. Vidare har 
Kommunfullmäktige tagit beslut om att skyndsamt avveckla Älmhults 
Näringsfastigheter AB, se ovan.  Mot bakgrund av att detta föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
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 Att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen

Maria Kristiansson Susann Pettersson
Näringslivsutvecklare Kommunchef

Beslutet skickas till

För Information
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 27 Servicecenter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/2

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att införa ett servicecenter i kommunhuset.
2. Kommunstyrelsen tilldelas ett tilläggsanslag motsvarande 900 000 kronor år 

2020 avseende servicecenterchef att finansieras från framtidskonto 
övergripande.

3. Övriga äskanden hanteras i budgetprocess 2021.
4. Redovisning kring arbetet ska ske månadsvis till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
5. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att genomföra 

investeringen, att finansieras genom omföring av anslag från projekt 17471 
(1 491 000 kr), projekt nr 17482 (500 000 kr), projekt 17920 (2 000 000 kr), 
projekt 17400 (500 000 kr) till servicecenter och att dessa medel även följer 
med till år 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 – 4
Kommunfullmäktige punkt 5

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns resultat i olika jämförelseprojekt som KKiK (kommunens 
kvalitet i korthet) och ranking av företagsklimat visar att kommunen har 
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet och 
bemötande. Sammantaget behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya 
och förenkla den kommunala servicen i Älmhult.

Nu föreslås att ett servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet 
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där 
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Målet är att servicecentret ska vara självfinansierat och resurserna kommer från 
nämnderna, då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp, 
investera och utbilda. Vidare krävs det en anpassning och modernisering av 
kommunhusets entré och reception till mer ändamålsenliga lokaler.
En plan sätts för stegvis uppbyggnad och införande av servicecenter som ska 
invigas den 1 september 2020. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 4

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår avslag på arbetsutskotts förslag till beslut.
Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD) och Elizabeth 
Peltola (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag till avslag mot förslag till bifall och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
För åtgärd
Kommunledingsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 22 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgaranti enligt liggande 

förslag om max 4 miljoner kronor och till och med 2021-01-31.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
2. Kommunstyrelsen ger Elmen AB i uppdrag att Elmen AB:s VD skyndsamt 

tar fram ett förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till ett antal verksamhetsdrivande dotterbolag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142 och 2019-05-27, § 91, att ge 
Elmen AB i uppdrag att succesivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.  

Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat. 
Vid en extra bolagsstämma 2019-06-26 konstaterade styrelsen att det egna 
kapitalet var förbrukat och upprättade därför en kontrollbalansräkning.

Styrelsen har inför kommande bolagsstämma upprättat en ny 
kontrollbalansräkning och ÄNABs VD har därefter föreslagit Elmen AB att 
ställa ut en kapitaltäckningsgaranti för att säkerställa bolagets ekonomiska status 
under bolagets avvecklingsperiod.

Elmen AB har efter kontakt med bolagsjurist tagit fram ett underlag till 
kapitaltäckningsgaranti som är tidsatt till och med 2021-01-31 och till ett belopp 
om max 4 miljoner kronor. ÄNAB AB informerar genom VD att bolaget har ett 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22

 Protokoll Elmen AB daterat 2020-01-24

 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB daterad 2020-01-22

 Kontrollbalansräkning ÄNAB per 2019-12-31

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 91

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142
_____

Beslutet skickas till
ÄNAB
Tekniska förvaltningen 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 99 Projekt ”Förenkla helt enkelt” – finansiering
Ärendenummer KS 2019/65

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen bidrar till finansiering av projektet ”Förenkla helt enkelt” 

med 200 000 kr från kommunstyrelsens konto för strategiska medel.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Att förbättra näringslivsklimatet i kommunen är en prioriterad uppgift. I budget 
2019 gavs bland annat ett uppdrag till kommunchefen att ta fram och 
implementera en modell för ”En väg in” för näringslivets kontakter med 
kommunen. Kommunens näringslivssamordnare tillsammans med ledningsgrupp 
föreslår utifrån detta att använda en beprövad metod som utarbetats i samarbete 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) benämnd ”Förenkla helt enkelt.”
”Förenkla helt enkelt” är en förvaltningsövergripande utbildning som vänder sig 
till samtliga förvaltningschefer, handläggare och politiker som möter företagen i 
sitt dagliga arbete. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 54

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-02
_____

Beslutet skickas till
Kommunchef
Näringslivssamordnare
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 6 Motion om att ombilda Älmhults 
Näringsfastigheter AB till ett näringslivsbolag
Ärendenummer KS 2018/141

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde:

 Motion från Michael Öberg (MP) om att ombilda Älmhults 
Näringsfastigheter AB till ett näringslivsbolag daterad 2018-12-17.

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

Kommunstyrelsen

Remiss: Kommunutredningen (SOU 2020:8)
Ärendenummer KS 2020/33

Sammanfattning av ärendet
Kommunutredningens betänkande har skickats ut på remiss och remissvaren ska 
ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 juni 2020. Myndigheter 
under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser 
innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Älmhults kommun har att 
fatta beslut om kommunen vill lämna synpunkter på remissen.
Kommunutredningen är en parlamentariskt tillsatt kommitté som den 19 februari 
2020 lämnade betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) till regeringen. Betänkandet har tagits fram 
som en följd av välfärdsutmaningarna och innehåller förslag till tänkbara 
lösningar som ska bidra till att kommuner får förbättrad kapacitet att sköta sina 
välfärdsuppdrag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2020/33, 2020-03-31

 ”Starkare kommuner-med kapacitet att klara välfärdsuppdraget – 
slutbetänkande av kommunutredningen”, Fi 2017:02

Ärendebeskrivning
Kommunutredningens betänkande har skickats ut på remiss och remissvaren ska 
ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 juni 2020. 
Kommunutredningen är en parlamentariskt tillsatt kommitté som den 19 februari 
2020 lämnade betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) till regeringen. Betänkandet har tagits fram 
som en följd av välfärdsutmaningarna och innehåller förslag till tänkbara 
lösningar som ska bidra till att kommuner får förbättrad kapacitet att sköta sina 
välfärdsuppdrag.
Den 19 februari 2020 överlämnade den parlamentariskt sammansatta 
Kommunutredningen sitt slutbetänkande till Civilminister Lena Micko. 
Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka 
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.  
Kommunerna har stora och ökande utmaningar, bland annat till följd av den 
demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Polariseringen 
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mellan olika kommuner ökar avseende exempelvis befolkning, kompetens och 
ekonomiska förutsättningar. Utredningen menar att de förslag som läggs fram på 
flera avgörande punkter förbättrar den kommunala kapaciteten. Men minst lika 
viktigt är att flera förslag sätter igång processer som kommer behövas under 
överskådlig tid för att garantera äldreomsorg, skola och annan kommunal service 
för alla medborgare i hela landet. Utredningen lägger förslag inom bland annat 
följande områden: 
− Förbättrad statlig styrning av kommunerna genom färre riktade statsbidrag. 
− Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 
− En kommunal försöksverksamhet initieras. 
− Strategisk kommunsamverkan och frivilliga sammanläggningar stimuleras. 
− En kommundelegation inrättas som tillsammans med landshövdingarna för 

dialog med kommunerna om kapacitetsstärkande åtgärder. 
− Kompetensförsörjningen underlättas genom minskade studieskulder för 

personer i utsatta kommuner. 
− Stöd till kommunernas digitaliseringsarbete.
Med anledning av ovan remiss har SKR inbjudit till en webbsänd 
remisskonferens den 26 april. Om Älmhults kommun vill besvara remissen bör 
politiska representanter finnas med i arbetet. Remissvar kan beslutas av 
kommunstyrelsen den 9 juni. Det innebär ganska kort tid och Föreslås att en 
projektgrupp sätts ihop med en utredare och politiska representanter, exempelvis 
gruppledare. Utredarens roll är att sammankalla och sammanfatta den politiska 
viljeinriktningen samt utifrån detta sätta ihop ett förslag till remissvar till 
kommunstyrelsen att beslutas vid sammanträde den 9 juni. De politiska 
representanternas roll är att sätta sig in i utredningen och bidra med synpunkter 
som underlag till utredare.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
Att besvara remissen den 9 juni på kommunstyrelsens sammanträde

Att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att sätta ihop en projektgrupp med 
politiska representanter att delta i arbetet med remissvaret

 

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Olofsson 
elisabeth.olofsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Dataskyddsombud kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2020/34

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska enligt dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarig och 
offentligt organ utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har enligt 
förordningen följande uppgifter:

 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 

 informera och ge råd inom organisationen.

 ge råd om konsekvensbedömningar 

 vara kontaktperson för Datainspektionen 

 vara kontaktperson för de registrerade (medborgaren och kunden) och 
personalen inom organisationen 

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

 Beslutsnivå
 Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-14, § 157

Ärendeberedning
I Älmhults kommun är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) 
personuppgiftsansvariga för sina verksamhetsområden. Personuppgiftsansvarig 
ansvarar för att utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till 
Datainspektionen. 
Älmhults kommun utser ett gemensamt dataskyddsombud. Ändå måste 
respektive personuppgiftsansvarig ta beslut om detta och anmäla 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter till Datainspektionen. 
Enligt artikel 39 i dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsombud minst ha 
följande uppgifter:

 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 

 informera och ge råd inom organisationen.
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 ge råd om konsekvensbedömningar 

 vara kontaktperson för Datainspektionen 

 vara kontaktperson för de registrerade (medborgaren och kunden) och 
personalen inom organisationen 

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-14, § 157, att utse ett gemensamt 
dataskyddsombud för Älmhults kommun. Det utsedda ombudet är numera 
förhindrad till att fullgöra sitt uppdrag. Beslutet bör därför upphävas och ett nytt 
dataskyddsombud utses skyndsamt.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser arkivarie Niclas Rosenbalck till dataskyddsombud 

för kommunstyrelsen fr.om. den 1 maj 2020. 
2. Kommunstyrelsen föreslår respektive nämnd, tillika personuppgiftsansvarig, 

att utse arkivarie Niclas Rosenbalk till dataskyddsombud. 
3. Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut 2018-08-14, § 157.

Elisabeth Olofsson Susann Pettersson
Kommunjurist Kommunchef

Beslutet skickas till
Dataskyddsombudet
Datainspektionen
Samtliga nämnder

282



Sammanträdesprotokoll

2018-08-14 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 157 Dataskyddsombud
Ärendenummer KS 2017/81

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen utser Annika Sandström till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen fr.o.m. den 11 juli 2018. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska enligt dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarig och 
offentligt organ utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har enligt 
förordningen följande uppgifter:

  samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 

 informera och ge råd inom organisationen.

 ge råd om konsekvensbedömningar 

 vara kontaktperson för Datainspektionen 

 vara kontaktperson för de registrerade (medborgaren och kunden) och 
personalen inom organisationen 

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Beslutsunderlag
  Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-29 

_____
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Dataskyddsombudet
Datainspektionen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 46 Redovisning av ej beslutade motioner 2020
Ärendenummer KS 2020/17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av motioner som ej beslutats i 
kommunfullmäktige, april 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske. 
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
Lista för ej beslutade motioner, april 2020, innehåller 17 motioner. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-03-11 1(3)

Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej beslutade motioner, april 2020

Ärendenummer KS 2020/17

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske. 
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
Lista för ej beslutade motioner, april 2020, innehåller 17 motioner. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11

Ärendeberedning
Sedan föregående redovisning i oktober 2019 har åtta motioner lämnats till 
kommunfullmäktige. I lista nedan redovisas samtliga motioner som inte är 
färdigberedda, det vill säga även motioner som inkommit innan oktober 2019. 
De första tre motionerna är inlämnade för behandling i kommunfullmäktige i 
april. 
Motion nr. 4–5 inkom i maj 2019, dvs. för snart ett år sedan och lämnas in för 
behandling i kommunfullmäktige i maj 2020.
Motionerna med nr. 6–17 har inkommit i juni 2019-februari 2020 och kommer 
att kunna behandlas inom ett år. 
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Tjänsteskrivelse

2020-03-11 2(3)

Tabell 1: Ej färdigberedda motioner

Motion Inkom till 
KF

Remittering

1 Motion (MP) om att ombilda 
Älmhults Näringsfastigheter AB till 
ett näringslivsbolag, KS 2018/141.

2019-01-28 Remitterad till kommunstyrelsen 2019-01-
28. 

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

2019-02-25 Remitterad till planeringsavdelningen och 
socialnämnden 2019-04-01.

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

2019-03-25 Remitterad till planeringsavdelningen 2019-
04-01.

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

2019-05-27 Remitterad till kris- och beredskapsstrateg 
2019-06-17.

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

2019-05-27 Remitterad till planeringsavdelningen 2019-
06-17.

6 Motion (S) om förebyggande av 
skador orsakade av vildsvin, KS 
2019/91

2019-06-24 Remitterad till miljö- och byggnämnden 
och tekniska nämnden 2019-07-01.

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

2019-06-24 Remitterad till tekniska nämnden och 
planeringsavdelningen 2019-07-01.

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

2019-06-24 Remitterad till tekniska nämnden 2019-07-
01.

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

2019-06-24 Remitterad till planeringsavdelningen 2019-
07-01.

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

2019-09-30 Remitterad till kultur- och fritidsnämnden 
2019-10-17.

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

2019-09-30 Remitterad till kultur- och fritidsnämnden 
2019-10-17.

12 Motion (MP) om att göra kommunens 
verksamheter kranmärkta, KS 2019/118

2019-09-30 Remitterad till miljöstrateg 2019-10-10.

13 Motion (MP) om kraftsamling för en 
förbättrad folkhälsa, KS 2019/130

2019-10-28 Remitterad till utbildningsnämnden 2019-
11-26.

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

2019-12-16 Remitterad till kris- och beredskapsstrateg 
2020-01-28.

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

2020-01-27 Remitterad till 
kommunledningsförvaltningen 2020-02-17.

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

2020-02-24 Remitterad till 
kommunledningsförvaltningen 2020-03-03.

17 Motion (MP) om tobaksfritt liv för 
barn och ungdomar, KS 2020/22

2020-02-24 Remitterad till utbildningsnämnden 
2020-03-05.
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Tjänsteskrivelse

2020-03-11 3(3)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av motioner som ej beslutats i 

kommunfullmäktige, april 2020.

Maria Johansson Susann Pettersson
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-02-14 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   8 (18) 

 

§ 5 Dnr 2020-00005  
 
Beslut om ny behandlingstaxa på Äskya 
avfallsanläggning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till behandlingstaxa 2020 
för Äskya avfallsanläggning i Älmhults kommun.      
 
 
Bakgrund 
En ny behandlingstaxa har tagits fram för avfall som förs in på Äskya 
avfallsanläggning. Taxan har omarbetats dels baserat på faktiska 
omkostnader men även för att åstadkomma en anpassning efter 
marknad och kapacitet. Taxan föreslås införas den 1 april 2020.    
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschefen för SSAM har i en tjänsteskrivelse redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av tjänsteskrivelsen framgår 
följande:  
 
Införande av skatt på förbränning 
Från och med den 1 april 2020 införs skatt på avfall till förbränning, lag 
2019:1274. Beslutet innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en 
skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 
2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. 
I våra upphandlade avtal om förbränningskapacitet har anläggningarna 
möjlighet att kompensera sig för införda och ändrade skattesatser i 
enlighet med tecknade avtal. 
 
Höjd avfallsskatt 
Avfall som förs in till en avfallsanläggning belastas med avfallsskatt, lag 
2011:1244. Från och med den 1 januari 2020 höjs skatten från 520 kr/ton 
till 540 kr/ton per avfall som förs in på anläggningen. Avdrag medges för 
vissa avfallsslag samt avfall som förs ut från anläggningen i enlighet med 
skattedeklaration SKV 5328. 
 
Ny modell för fondering 
I samband med tecknandet av driftavtal mellan kommunen och SSAM 
antogs en ny modell för fondering för sluttäckning och efterbehandling 
(uppföljning under minst 30 år efter avslut). Fondering sker från och 
med den 1 januari 2020 med 150 kr/ton som deponeras på Äskya 
avfallsanläggning. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-02-14 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   9 (18) 

 

 
Produktionskostnad 
För varje avfallsslag har en produktionskostnad räknats fram bestående 
av bolagets kostnader för omhändertagande av avfallsslaget, eventuella 
skatter samt eventuell fondering.  
 
Kapacitet och marknadsanpassning 
Vid framtagande av förslag till ny taxa har förutom att ovan nämnda 
komponenter beaktats även en bedömning av pris utefter 
marknadssituation och mottagningskapacitet genomförts. Taxan för 
avfall som anläggningen har svårt eller liten kapacitet att ta emot har 
anpassats för att om möjligt begränsa inflödet. Prissättningen justeras 
för att i viss mån harmonisera med andra anläggningars prissättning. I 
några fall är skillnaden jämfört med andra anläggningar stor varför hela 
anpassningen inte bedömts vara möjlig att genomföra i ett steg. 
 
Ikraftträdande 
Taxan föreslås införas från och med den 1 april 2020.      
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen Älmhult kommun  
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-03 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 24 Upphandling F-6 skola i Paradiset etapp 3

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att påbörja upphandling av F-6 skola i Paradiset 

etapp 3 i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige 2019-11-25, § 212.
2. Tekniska nämnden beslutar att upphandling för totalentreprenad ska ske i 

samverkansformen partnering.
3. Tekniska nämndens styrgrupp får i uppdrag att under anbudstiden säkerställa 

att grundförutsättningarna för skolan uppfylls till det ekonomiskt mest 
fördelaktiga utifrån pris och kvalité.

4. Tekniska nämnden beslutar att det vinnande anbudet presenteras för tekniska 
nämndens styrgrupp innan beslut om tilldelning underrättas anbudsgivarna.

5. Tekniska nämnden uppdrar till styrgruppen att samarbeta med extern konsult.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
 Det föreligger behov av ny skola på Paradiset etapp 3. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-11-25 att uppdra till tekniska nämnden att upphandla ny F-6 
skola i Paradiset etapp 3 med färdigställande i maj 2022. Kommunfullmäktige 
gav i samma beslut tekniska nämnden i uppdras att återkomma efter 
tilldelningsbeslut, senast 28 september 2020, för att erhålla ett 
investeringsanslag.  

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 212 

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Roland Johansson (M) föreslår att
1. Tekniska nämnden beslutar att påbörja upphandling av F-6 skola i Paradiset 

etapp 3 i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige 2019-11-25, § 212.

2020.141

2020-03-16
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-03 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

2. Tekniska nämnden beslutar att upphandling för totalentreprenad ska ske i 
samverkansformen partnering.

3. Tekniska nämndens styrgrupp får i uppdrag att under anbudstiden säkerställa 
att grundförutsättningarna för skolan uppfylls till det ekonomiskt mest 
fördelaktiga utifrån pris och kvalité.

4. Tekniska nämnden beslutar att det vinnande anbudet presenteras för tekniska 
nämndens styrgrupp innan beslut om tilldelning underrättas anbudsgivarna.

5. Tekniska nämnden uppdrar till styrgruppen att samarbeta med extern konsult.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om tekniska nämnden beslutar enligt förslaget och finner att 
nämnden bifaller förslaget.
_____

Beslutet skickas till
Tekniska nämndens styrgrupp
Upphandlingsenheten
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2017-01-12

1

Styrelseuppdrag i 

kommunala bolag

ÄLMHULTS KOMMUN 

10 MARS 2020

Agenda

 Bolagets organ

 Bolagets rättsliga ramar

 Bolagsordningen

 De kommunalrättsliga principerna

 Styrelsens juridiska ansvar

 Hur ska styrelsen förhålla sig till ägaren?

 Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet

 Jäv och mutor 

 Offentlig upphandling
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2017-01-12

2

BOLAGETS ORGAN

Bolagets organisation

Bolagsstämma

Styrelsen

Verkställande 

direktör

Fullmäktige

Revisor/lekmannarevisor

val av styrelse
val av 
lekmannarevisor
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2017-01-12

3

Bolagets organisation 

(forts.)

 Styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor 

utses direkt av kommunfullmäktige

 I delägda bolag inget absolut krav, men ska 

försöka få igenom dessa krav i den mån detta är  

”rimligt med hänsyn till andelsförhållandena, 

verksamhetens art och omständigheterna i övrigt” 

Bolagsstämma

 Bolagets högsta beslutande organ

 Beslutar om:

 Bolagets övergripande mål och verksamhet

 Fastställer årsredovisning och beslutar om hur 

eventuell vinst disponeras

 Ändring av bolagsordningen

 Utser styrelseledamöter

 I majoritetsägda kommunala aktiebolag ska dock 

styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor utses 
direkt av fullmäktige 
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2017-01-12

4

Styrelsen

 Förvaltningsuppdraget

 Utforma bolagets förvaltning och organisation

 Utarbeta strategier för långsiktiga mål, affärsplaner, 
kvalitetssäkrande rutiner/funktioner

 Övervaka, kontrollera och följa upp

 Utse och utöva tillsyn över VD

 Ställföreträdaransvar

 Utse firmatecknare 

 Mer än hälften av ledamöterna representerar 
bolaget och kan t.ex. ingå avtal i dess namn

 Ekonomiskt ansvar

 Övervaka, kontrollera och följa upp bolagets 
ekonomiska situation 

 Ansvar för årsredovisningen

Styrelsen (forts.)

 Styrelseledamotens uppdrag gäller från det att 

anmälan kommit in till Bolagsverket till dess att 

avanmälan kommit in till Bolagsverket

 Det normala är att styrelsen upprättar en 

arbetsordning bl.a. för att fördela arbetsuppgifter 

och bestämma hur ofta styrelsen ska träffas. Krav 

på att upprätta arbetsordning finns numera 

endast i publika bolag 

 Ofta upprättas även en VD-instruktion som 

reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och 

VD
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2017-01-12

5

Styrelsen (forts.)

 Arbetstagarrepresentanter måste utses om det 

begärs av det lokala fackförbundet

 Fler än 25 anställda = två ledamöter och två 

suppleanter

 Fler än 1 000 anställda och bolaget har flera olika 

verksamheter = tre ledamöter och tre suppleanter 

 Nämnden för styrelserepresentation medger 

typiskt sätt alltid undantag på villkor att 

arbetstagarrepresentanter får närvara och yttra 

sig vid styrelsens möten men inte rösta

Styrelsen (forts.)

 Styrelseledamöterna är bolagets förtroendemän 

och har en lojalitetsplikt gentemot bolaget och 

ägaren, dvs. kommunen

 Är inte ”ombud” för det parti som nominerat 

densamme – partipolitik bör hållas utanför styrelsen

 Ska inom ramen för bolagsordningen verka för 

vad som är bolagets/ägarens bästa
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2017-01-12

6

Verkställande direktör

 VD väljs och entledigas av styrelsen 

 VD ansvarar för den löpande förvaltningen och 

kan alltid företräda bolaget i dessa frågor

 Ansvaret i övrigt avgränsas av i vilken utsträckning 

styrelsen valt att hantera viss fråga

 Skyldig att följa anvisningar från styrelsen, t.ex. i 

form av vd-instruktion

Revisor och lekmannarevisor

 Revisor

 Revisor ska oberoende granska styrelsens och VD:s 

förvaltning samt företagets årsredovisning och 

bokföring

 Utses av bolagsstämma

 Lekmannarevisor 

 Lekmannarevisor ska granska att bolagets 

verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 

bolagets interna kontroll är tillräcklig 

 Uppdraget framgår av aktiebolagslagen och av de 

anvisningar som den som utsett dessa lämnar

 Minst en lekmannarevisor ska utses (fullmäktige)
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2017-01-12

7

BOLAGETS RÄTTSLIGA RAMAR

Bolagets rättsliga ramar

 Obligatoriska begränsningar

 Aktiebolagslagen

 Eventuella speciallagar, t.ex. ellagen och lag om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

 Indirekt – de kommunalrättsliga principerna

 Ägarens frivilliga begränsningar (ägarstyrning)

 Bolagsordningen

 Ägardirektiv
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2017-01-12

8

Bolagsordningen

 Högsta styrande dokumentet 

 Styrelse och VD skyldiga att följa vad som står däri

 Grundkrav enligt aktiebolagslagen

 Antal styrelseledamöter, aktiekapitalets storlek, 

räkenskapsår, firma, säte, antal aktier, osv. 

 Syfte/ändamål (varför) och verksamhet (vad) 

 Kommunala bolag får bara bedriva sådan 

verksamhet som kommunen själv får bedriva

Kommunallagens krav

 Av kommunallagen framgår att fullmäktige måste 

ställa vissa ”krav” på bolaget

 Dessa krav måste anges i bolagsordningen (10 kap. 3  

§ kommunallagen):

 utse samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisor

 fastställa det kommunala ändamålet med bolaget och 

de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten (kommunala  principerna)

 fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning i frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

 allmänheten ska ges insyn i den verksamhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare
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2017-01-12

9

Kommunalrättsliga principer

 Kommunala bolag får bara bedriva sådan verksamhet som 
kommunen själv får bedriva

 De kommunalrättsliga principerna gäller bara om de 
angetts i bolagsordningen

 Kompetensbegränsande principer

 Lokaliseringsprincipen

 Förbud att ta sig an uppgift som enbart ankommer på annan

 Förbud mot att ge stöd till enskild näringsidkare

 Förbud mot att driva spekulativ verksamhet

 Begränsningsprinciper inom ramen för kompetensen

 Självkostnadsprincipen

 Likställighetsprincipen

 Förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft

Kommunalrättsliga principer (forts.)

Allmänt intresse

 2 kap. 1 § kommunallagen

 Kvalificerat intresse + ändamålsenligt = allmänt intresse

 Kvalificerat intresse t.ex. allmänt näringslivsfrämjande, turismsatsningar, idrott, 
miljö

 Ändamålsenligt – marknadsmisslyckande (kan inte tillhandahålla tjänst alls eller 
på ”fel” villkor)

 Det krävs inte att verksamheten riktar sig till alla utan det anses 
räcka med att det finns ett kvalificerat intresse för att den aktuella 
verksamheten bedrivs

 Anses också innefatta ett förbud mot stöd till enskilda personer 
(finns ju inget allmänt intresse för detta) 
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2017-01-12

10

Kommunalrättsliga principer (forts.)

Lokaliseringsprincipen - anknytning till kommunens 
område eller dess medlemmar

 Innebär inte att verksamheten måste bedrivas inom 
kommunens geografiska gränser utan endast att 
nyttan av verksamheten ska komma medlemmarna 
tillgodo

 Det anses t.ex. kompetensenligt att ha ett 
representationskontor i Bryssel eller att äga en 
flygplats i annan kommun

 Nyttan av kommunens insats måste inte uteslutande 
komma kommunens medlemmar tillgodo

Kommunalrättsliga principer (forts.)

Inte någon annans uppgift

 Den verksamhet som ska utföras får inte vara en uppgift 
som enbart ska handhas av andra. 

Exempel:

 försvar och polis (staten) 

 grundskoleverksamhet (primärkommun)

 I många fall svårt att dra gränsen

 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller allmänt 
näringslivsfrämjande åtgärder? 

 Vissa avsteg har accepterats i praxis:

 kommun lämnade bidrag till lärarutbildning vid universitet 
(RÅ 1999 ref. 67)

 fanns allmänt intresse då effekten av bidraget innebar 
bättre lärare i grundskola och att näringslivet främjades
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2017-01-12

11

Kommunalrättsliga principer (forts.)

Förbud mot att ge stöd till enskild näringsidkare

 Inte tillåtet att ge stöd till enskild näringsidkare (2 kap. 8 §

kommunallagen) (undantag vid synnerliga skäl)

 Stöd = åtgärd som görs i syfte att gynna mottagaren utan att 

marknadsmässig motprestation görs (inte endast pengar utan 

även tjänster/varor)

 Köper för dyrt

 Säljer för billigt

Kommunalrättsliga principer (forts.)

Förbud mot att driva spekulativ verksamhet

 Kommunala bolag kan som utgångspunkt inte bedrivas i 

vinstsyfte 

 Förbudet mot vinstsyfte innebär inte att vinst är förbjudet 

utan endast att vinst inte får vara syftet med bolagets 

verksamhet

 Undantag finns för en del verksamheter – detta följer av 

speciallag, exempelvis:

 El, fjärrvärme och naturgas

 Kommunala bostadsaktiebolag (Älmhultsbostäder AB)
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2017-01-12

12

Kommunalrättsliga principer (forts.)

Självkostnadsprincipen

 Inte tillåtet att ta ut högre avgift än vad som motsvarar 

kostnaden för den tjänst bolaget tillhandhåller

 Beräknas på verksamhetsnivå. Varje enskild transaktion 

måste därför inte gå jämnt upp

 Hur ska kostnaden beräknas?

 Alla kostnader som är motiverade ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv inklusive skälig avkastning ska beaktas

 Kostnadsberäkningen ska ske enligt god redovisningssed

 Tillåtet att, i viss utsträckning, bestämma avgift 

schablonmässigt och indexreglera 

Kommunalrättsliga principer (forts.)

Självkostnadsprincipen (forts.)

 Omfattar avgifter dvs. 

”ersättning som tas ut för tjänster eller nyttigheter av 

allmännyttig karaktär som huvudsakligen tillhandahålls 

kommunens medlemmar som kollektiv” 

 Gäller inte i enskilda affärsuppgörelser av kommersiell 

karaktär eller vid medels- och fastighetsförvaltning

 Självkostnadsprincipen bör ses som en allmän 

målsättningsprincip
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Kommunalrättsliga principer (forts.)

Likställighetsprincipen

 2 kap. 3 § kommunallagen

 Innebär inte att alla ska behandla lika utan att lika ska behandlas 

lika och olika behandlas olika om inte sakliga skäl finns

 I praktiken kan det vara problematiskt att jämföra då det inte 

alltid är självklart vad det är som ska jämföras

 Exemplet Ventrafiken (RÅ 1996 ref. 9)

 Taxa för båttrafik till och från ön Ven innehöll rabatter som gynnade 
kommunmedlemmar som var folkbokförda på ön

 Inte ok även om kommunal service bara fanns på fastlandet

Kommunalrättsliga principer (forts.)

Förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft

 2 kap. 4 § kommunallagen

 Inte möjligt att fatta negativa beslut retroaktivt, t.ex. att ändra 

avgift för redan utförd tjänst

305



2017-01-12

14

”principiell beskaffenhet eller av 

större vikt”

 Ska skrivas in i bolagsordningen och binder 
därigenom styrelseledamöter och VD. Kan skrivas in i 
ägardirektiv

 Innebär formellt endast en rätt att ta ställning – inte 
en veto- eller beslutsrätt för fullmäktige

 Principiell beskaffenhet - fråga som innehåller ett 
större politiskt moment

 Större vikt – ekonomiskt betydelsefull

 Ska ses ur ägarnas, dvs. kommunens, perspektiv –
inte bolagets

 Det är styrelsens och VD:s ansvar att se till att fråga 
underställs fullmäktige 

STYRELSENS JURIDISKA ANSVAR
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Styrelsens juridiska ansvar

 Hur ser ansvaret ut?

 Skadeståndsrättsligt ansvar

 Kontrollbalansräkning

 Straffrättsligt ansvar

Hur ser ansvaret ut?

 Ansvaret är individuellt 

 Ansvar för både agerande och underlåtenhet att agera

 Om flera ansvarar för skada – solidarisk betalningsansvar

 Även om uppgift i styrelsen delegerats t.ex. genom 

arbetsordning finns ansvar för att kontrollera att uppgift 

genomförs korrekt och att person är kompetent att utföra 

uppgiften
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Hur ser ansvaret ut? (forts.)

 Arbetstagarrepresentanter och suppleanter ansvarar 

då de deltar i styrelsearbetet på samma sätt som 

ordinarie

 Även de som i formell mening inte beslutar (röstar) 

kan komma att ådra sig ett ansvar om de genom sitt 

agerande de facto påverkar de som beslutar

 Den som agerar som om den ingick i ledningen, s.k. 

shadow director, riskerar skadeståndsrättligt ansvar 

om dennes agerande skadar bolaget

Skadestånd och ansvar gentemot 

bolaget

 Om styrelseledamot inom ramen för sitt uppdrag genom 
uppsåt eller oaktsamhet skadar bolaget kan skadestånd 
utkrävas 

 Den som är normalt aktsam kan inte krävas på skadestånd

 Exempel:

 Beslut om att ingå avtal som direkt skadar bolaget 

 Ofördelaktiga borgensåtaganden 

 Felaktiga investeringar
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Skadestånd och ansvar gentemot  

bolaget (forts.)

 Ansvar kan utkrävas endast om ansvarsfrihet inte 
beviljats

 Talan ska väckas inom ett år från att årsredovisning 
lades fram

Skadestånd och personligt 

ansvar gentemot tredje man

 Endast vid överträdelser av aktiebolagslagen, 
bolagsordningen och lag om årsredovisning

 Ansvar föreligger även om styrelsen beviljats 
ansvarsfrihet

 Normalt aktsam kan inte krävas på skadestånd

 Exempel:

 Beslut som gynnar enskild ägare t.ex. underprisöverlåtelse 
till viss kommun (delägda bolag)

 Vårdslöst godkänna felaktig årsredovisning som gett 
bolaget fördelaktiga lån 
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Personligt ekonomiskt ansvar

 Personligt ansvar för bolagets skulder: 

 Om kontrollbalansräkning inte upprättats trots att så krävs

 För de skulder som uppkommer efter det att 
årsredovisningen rätteligen skulle getts in 

 Om bolaget inte gjort korrekta skatteavdrag, inte anmält F-
skatt, lämnat oriktiga momsuppgifter 
(skatteförfarandelagen) 

 Bristtäckningsansvar vid felaktig vinstutdelning

RISK FÖR ATT BOLAGET FÖRBRUKAT SITT AKTIEKAPITAL
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Risk för att bolaget har förbrukat 

sitt aktiekapital

 Om det finns skäl för att anta att det egna 
kapitalet understiger 50 procent av 
aktiekapitalet måste kontrollbalansräkning
upprättas genast

 I en kontrollbalansräkning får tillgångar tas upp 
till ett högre värde och skulder till ett lägre 
värde än i ordinarie bokslut om detta är 
förenligt med god redovisningssed

Kapitalbrist

Kontrollbalansräkning II

Misstanke 

om 

kapitalbrist

Kontrollbalans-

räkning I 
Eget kapital 

understiger 50 % 

av aktiekapitalet

Fortsatt 

verksamhet

Eget kapital 

överstiger 50 % av 

aktiekapitalet

Likvidation  

eller ny 

kontrollbalans 

inom 8 

månader

Eget kapital 

understiger 

aktiekapitalet

Eget kapital lika med 

eller större än 

aktiekapitalet 

LikvidationFortsatt verksamhet
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Risk för att bolaget har förbrukat sitt 

aktiekapital (forts.)

 Bolaget måste ansöka om likvidation om situationen inte 
rättas till t.ex. genom:

 aktieägartillskott 

 nyemission till överkurs 

 minskning av aktiekapitalet

 nya intäkter

 Om inte bolagsstämma beslutar om likvidation är 
styrelsen skyldig att ansöka om likvidation

 Styrelsen ansvarar personligen och solidariskt för 
bolagets alla skulder som uppkommer efter den tid då 
styrelsen skulle ha upprättat kontrollbalansräkning eller 
ansökt om likvidation

Personligt straffrättsligt ansvar

 Styrelseledamöter har ett straffrättsligt ansvar enligt 
aktiebolagslagen

 Kan dömas till fängelse i högst ett år döms bl.a. om

 Inte fört aktiebok på korrekt sätt

 Ordförande inte kallar till styrelsemöte trots att VD eller ledamot 
begärt detta

 Ordförande inte låter suppleant delta vid ordinaries frånvaro

 Beslut tas trots att kallelse eller underlag för beslut inte är 
tillräckligt

 Även straffrättsligt ansvar för ”vanliga” ekonomiska brott t.ex:

 Bedrägeri, svindleri, trolöshet mot huvudman och annan 
ekonomisk brottslighet

 Kan även dömas till näringsförbud

 Ansvar föreligger även om ansvarsfrihet beviljats och oavsett 
om den brottsliga gärningen skett inom eller utom uppdraget 
som ledamot
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Undgå ansvar

 Vilka möjligheter finns det att undgå ansvar?

 Reservera sig mot visst beslut i styrelseprotokoll

 Avgå från sitt uppdrag (från ankomst hos Bolagsverket)

 Delegation/arbetsordning (med viss begränsning)

 Inhämta bolagsstämmans godkännande

 I praktiken räcker det med att vara normalt aktsam och 

se till att det finns fungerande kontrollmekanismer

 Behöver inte uppfinna hjulet – hur gör övriga 

koncernbolag/kommunen? 

HUR SKA STYRELSEN FÖRHÅLLA SIG TILL ÄGAREN?
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Hur förhålla sig till ägarna?

 Ägarstyrning sker formellt och informellt

 Bolagets bästa är i praktiken vad som bäst för ägaren 
(kommunen)

 Ett förtroendeuppdrag – utses och entledigas av 
ägaren

 Helhetsbild och koncernnytta (kommunkoncern)

 Dialog mycket viktigt

 Exempel på informell ägarstyrning

 Ägar- och uppföljningsdialoger

 Bolagsdagar

 VD-träffar och andra ”nätverk” i kommunkoncernen

 Bolagets ledningar/VD:ar informerar vid 
kommunstyrelsens sammanträden

Hur förhålla sig till ägarna? (forts.)

 Formell bolagsstyrning av ägaren sker genom av 

bolagsstämma beslutad:

 Bolagsordning

 Ägardirektiv (allmänna eller i enskild fråga)

 Ägardirektiv ska endast följas om så kan ske utan 

att: 

 bolaget skadas

 enskild aktieägare skadas (särbehandling)

 bolagsordningen, aktiebolagslagen eller 

årsredovisningslagen överträds
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JÄV OCH MUTOR

Jäv

 Jäv = intressekonflikt

 Regleras i aktiebolags- och kommunallagen

 Olika jävsbestämmelser för olika roller

 Förtroendevalda och anställda i kommun = kommunallagen

 Styrelseledamöter, suppleanter och vd = aktiebolagslagen

 Anställda i aktiebolag omfattas inte av några jävsbestämmelser

 Trolöshet mot huvudman

 Arbetsrättslig konflikt/lojalitetsplikt 

 Skadeståndsansvar (krävs synnerliga skäl)
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Jäv (forts.)

FÖRTROENDEVALD

 Förtroendevald som även sitter i bolagets styrelse eller är vd 

kan omfattas av bl.a. ställföreträdarjäv eller delikatessjäv

 Ställföreträdarjäv – är ställföreträdare för den som saken angår 

 Delikatessjäv - det i övrigt finns någon särskild omständighet som 

är ägnad att rubba förtroendet till hens opartiskhet i ärende

 Jävet uppstår i samband med det kommunala 

beslutsfattandet, t.ex. nämndsmöte

 Räcker med att delta eller förbereda – krävs inte att hen röstat

Jäv (forts.)

 Det går att bortse från jäv om jävet ”uppenbarligen saknar 

betydelse”

 I relation med majoritetsägda bolag bortses från jäv såvida 

det inte rör sig om myndighetsbeslut 

 Om t.ex. bolag söker bygglov kan styrelseledamot inte sitta i 

byggnadsnämnden och besluta om bygglov

 Följden av jäv är att beslutet kan förklaras ogiltigt genom 

laglighetsprövning 
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Jäv (forts.)

STYRELSELEDAMOT OCH VD

 Styrelseledamot och vd kan vara jäviga om bolaget ingår 

avtal:

 med styrelseledamoten/vd:n

 som ledamoten/vd:n har ett väsentligt intresse i (t.ex. äger 

andelar i avtalsparten)

 med en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller 

tillsammans med någon annan får företräda (förtroendevalda 

anses företräda regionen)

 Räcker med att delta eller förbereda – krävs inte att hen röstat

Jäv (forts.)

 Om beslutet skadar bolaget kan den jävige bli 

skadeståndsansvarig

 Om samtliga aktieägare är överens kan man i ett enskilt fall 

besluta att bortse från jävsproblematiken
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MUTA

Vad är en muta?

 Den som tar emot en otillbörlig förmån som kan misstänkas 

påverka tjänsteutövningen 

 Tagande respektive givande av muta (brottsbalken 10 kap. 

5a-5e §§)

 Gränsen mellan en ”tillbörlig” och en ”otillbörlig” förmån är 

flytande

 Även vid en förmån med obetydligt värde kan kravet på 

otillbörlighet vara uppfyllt 

 En förmån kan vara otillbörlig även om den inte ges för att 

mottagaren ska handla på ett visst sätt
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Vad är en muta? (forts.)

 Konkret kan en muta vara t.ex.

 Pengar 

 Konferensresor 

 Tekniska prylar

 Middagar 

 Fribiljetter 

 Praktisk vägledning kan hittas i bl.a.

 Kod för näringslivet (IMM)

 Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda (SKR -

cirkulär 2006:30)

Vad sker om man tar emot en muta? 

 Effekter för den enskilde

 Böter eller fängelse

 Förverkande av det som tagits emot

 Näringsförbud 

 Ev. arbetsrättsliga påföljder (varning/uppsägning/avsked) 

 Effekter för bolaget

 Företagsbot

 Medial uppmärksamhet

 Hur ska man hantera risken för muta?

 Öppenhetskultur

 Fungerande kontrollmekanismer (”tillfället gör tjuven”)
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OFFENTLIGHETSPRINCIPEN OCH MEDDELARFRIHET

Offentlighetsprincipen 

 Vad innebär offentlighetsprincipen

 Offentlighetsprincipen innebär att allmänna 

handlingar som inte omfattas av sekretess måste 

lämnas ut 
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Offentlighetsprincipen (forts.) 

 Allmänna handlingar?

 Begreppet ”handling” omfattar alla 

informationsbärare t.ex. fysiska papper, USB-minne, 

mikrofilm, ”molnet”, e-post, sms, bilder

 Allmän = upprättats (ärendet har slutbehandlats 

eller, om det saknas ärende, då handlingen 

färdigställts) eller expedierats.

 Elektronisk sammanställning som 

 kan göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder, 

 begränsad arbetsinsats (ca 3-4 h)

 inga nämnvärda kostnader

 Arbetsmaterial och utkast är allmänna handlingar 

endast om de expedierats

Offentlighetsprincipen (forts.)

Sekretess

 Vilka sekretessbestämmelser i OSL som blir tillämpliga 

skiljer sig åt beroende på i vilken del av bolagens 

verksamhet som uppgiften förekommer

 Vid affärsförbindelser kan uppgift sekretessbeläggas om 

konkret risk för skada hos bolaget eller motpart (19 resp. 31 

kap. offentlighets- och sekretesslagen)

 I personaladministrativa ärende får t.ex. uppgift om 

personals hälsotillstånd oftast inte lämnas ut medan 

kontaktuppgifter ska lämnas ut om det inte finns en konkret 

risk för våld eller allvarligt men (39 kap. offentlighets- och 

sekretesslagen)
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Offentlighetsprincipen (forts.)

Utlämnade

 Fråga om utlämnade ska ske skyndsamt

 Ska hanteras av den som får frågan, men får delegeras 
internt

 Om avslag på begäran ska formellt överklagbart beslut 
fattas. Detta kan fattas av styrelsen, som får delegera till 
VD. Beslutet är att betrakta som myndighetsutövning 
varför beslut inte kan delegeras externt

 Det formellt överklagbara beslutet bör innehålla motiven 
till avslag och även överklagandehänvisning (JO 2002/03 
s. 491)

 Behöver inte lämna ut annat än i pappersformat. Får ta 
ut avgift

Meddelarfrihet

 Anställda och uppdragstagare har rätt att lämna 

uppgifter för offentliggörande i media

 Styrelse och VD omfattas inte av meddelarfrihet

 Efterforskningsförbud – bolaget får inte självt aktivt söka 

källan eller uppdra åt någon annan att söka källan

 Repressalieförbud – förbud att vidta åtgärder, t.ex. frånta 

arbetsuppgifter, vägra löneförhöjning, om det kommer 

fram vem som talat med media 

 Den i ledningen som uppsåtligen bryter mot 

efterforsknings- eller repressalieförbudet kan dömas till 

böter eller fängelse högst 1 år
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OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling

 Upphandlingslagstiftning: 

 EU-direktiv, bl.a. 2014/24/EU (klassiska sektorn) och 

2014/25/EU (försörjningssektorn)

 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

 Lag (2016:1146) om upphandling inom 

försörjningssektorerna  (LUF)

 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner 

(LUK)

 Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
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Offentlig upphandling (forts.)

 Kommunala bolag är skyldiga att upphandla –

men varför finns det krav på att upphandla?

 Säkerställa god konkurrens inom hela EU

 Säkerställa att offentliga medel används på bästa 

möjliga sätt

 Förhindra korruption

Offentlig upphandling (forts.)

 Lag om offentlig upphandling (LOU)

 Annonserad upphandling

 Intern upphandling

 Direktupphandling

 Bolagen måste fatta egna tilldelningsbeslut – kan 

inte använda sig av kommunens avtal (ur ett 

upphandlingsrättsligt perspektiv)
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Offentlig upphandling 

(forts.)

Förvärv som sker mellan ägarkommun och bolag samt 

inom koncernen

 Intern upphandling (3 kap. 11-16 §§ LOU) 

 Köp som görs i horisontellt eller vågrätt led dvs. 

mellan moder- och dotterbolag respektive mellan 

systerbolag behöver inte upphandlas om:

 Kommunen har ett avgörande inflytande över 
bolagets strategiska och viktiga mål (kontrollkriteriet)

 Mer än 80 procent av verksamheten bedrivs med 
ägaren (verksamhetskriteriet)

 Inga privata delägare

 Baserat på gällande praxis, bl.a. C-107/98 Teckal

Offentlig upphandling (forts.)

Upphandling mellan upphandlande myndigheter 

(3 kap. 17 § LOU)

 Upphandling mellan upphandlande myndigheter 

behöver inte göras om: 

 samarbetet sker för att uppnå gemensamma mål 

 samarbetet sker utifrån allmänintresset, och

 myndigheterna på den öppna marknaden utövar 

mindre än 20 procent av den verksamhet som 

berörs av samarbetet

 Baserat på gällande praxis, C-480/06 Hamburg 

mot kommissionen
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Offentlig upphandling (forts.)

 Undantag från skyldighet att upphandla

 Hyresavtal (om omfattande anpassningar görs måste 
upphandla)

 Köp av fastighet

 Anställningar (konsulter måste dock upphandlas)

 F&U-tjänster (tillkommer även annan och avser forskning)

 Direktupphandling (ingen annonsering)

 Värdet understiger 614 312 kr

 Synnerliga skäl dvs. bråttom och beaktansvärt intresse som 
måste tillgodoses (6 kap. 15 § LOU) 

 Inga lämpliga anbud, ensamrätt (teknisk/konstnärligt) (6 kap. 
12-14 §§ LOU)

 Bevisbördan ligger på den som påstår att undantag finns 
eller att LOU inte alls ska tillämpas, restriktiv tolkning 

Tack!

E-post: patrik.kastberg@hotmail.com

Hemsida: www.patrikkastberg.se

Linkedin: www.linkedin.com/in/patrikkastberg
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Socialförvaltningen
Jenny Smedberg 
Jenny.smedberg@almhult.se
 

Socialnämnden

Månadsuppföljning efter februari 2020
Ärendenummer SOC 2020/34

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning efter februari visar ett underskott mot budgeterade 
medel med 5 268 tkr. Främst det berör på att vi 
Underskottet kommer av fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd samt 
personalkostnader. Intäkterna är lägre än budgeterat, verksamheten har inte fått 
medel från Migrationsverket på -1767 tkr som var budgeterade från årets början. 

Fördelning:

Benämning Jan Feb Totalt: Budget per 
Jan-Feb: Avvikelse:

Förvaltningschef 980 1106 2086 4193 -2107
IFO 6972 6410 13381 8055 5326
OF 6792 6291 13083 11379 1704
VoO 6375 6006 12381 10024 2357
Myndighet 2676 3616 6292 7549 -1257
Resursfördelning 8469 7231 15700 15322 377
Framtid & utveckling medel 0 0 0 1133 -1133
Summa: 32263 30660 62923 57655 5268

Fördelning:

Benämning Jan Feb Totalt: Budget per 
Jan-Feb: Avvikelse:

Intäkter -11459 -13616 -25075 -30408 5333
Personalkostnader 26445 25695 52140 46911 5229
Övriga kostnader 17277 18582 35858 41152 -5294
Summa: 32263 30660 62923 57655 5268

Konto Jan Feb Totalt: Budget per 
Jan-Feb: Avvikelse:

45110 - Ekonomiskt bistånd 1731 1651 3382 1605 1777
45120 - Ekonomiskt bistånd, 
flykting 188 157 345 617 -272
Summa: 1919 1808 3727 2222 1505
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Besl

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-22

 Organisationsbild, förvaltningsövergripande.

Ärendeberedning
Året första månader har visat ett stort behov av personal och försörjningsstöd 
utöver budgeterade medel.  Inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att 
kartlägga verksamheternas kostnader, intäkter och vilka effektiviseringar som är 
möjliga att genomföra. Detta sker i nära samarbete mellan enhetschefer, 
verksamhetschefer, förvaltningschef och controller. 

Övergripande
Under årets första månader har verksamheten två vakanta tjänster som 
verksamhetschefer samt en vakant SAS-tjänst.
IFO-chefstjänsten har annonserats. SAS-tjänsten kommer inte tillsättas i sin 
nuvarande form. Två kvalitets strateger som ska arbeta fokuserat med kvalitet 
och utveckling kommer anställas. Del av tjänsterna kommer finansieras via 
statliga medel för psykisk hälsa. Förhoppningen är att tjänsterna kommer vara 
tillsatt till inledningen av sommaren. Beräknad besparing med 1 200 000 tkr på 
helår. För organisationsbild, se bilaga.
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Vård och omsorg/Hälso och sjukvård/ Myndighet
Inom vård och omsorg har enhetscheferna med stöd av controller i uppdrag att se 
över orsakerna till ökande underskottet. Analys pågår om kostnadsökningen kan 
bero på stor vårdtyngd och att resursfördelningen inte motsvarar den kostnad 
som behövs för att täcka behovet av personal.  Myndighet/Hälso- och sjukvård 
gör ett positivt resultat med anledning av otillsatta vakanta tjänster. 
Individ och familjeomsorg
Under årets två första månader har det varit ett fortsatt stort behov, av 
försörjningsstöd. Se nedan statistik för aktuella pågående insatser. 
8,35 % av kommunens barn i åldern 1-18 år lever i familjer med en ekonomi på 
existensminimumnivå.

 Försörjningsstöd 2020 Januari Februari

Antal pågående insatser under 2020 287 292
Antal familjer med barn som har pågående insats under 2020 132 132
Antal  barn som har pågående insats under 2020 347 349

Socialförvaltningen arbetar i tät samverkan med utbildningsförvaltningen i 
processarbetet med Barnens bästa gäller- I Kronoberg.
En arbetsmarknadsenhet är beslutad och kommer verka inom 
socialförvaltningens individ och familjeomsorg från den 1 april. Älmhults 
kommun har fått tillgång till, i ett första skede, 24 extra tjänster. Alla 
extratjänster är tillsatta varav 23 av de anställda tidigare har haft sin försörjning 
via försörjningsstöd. Minskade utbetalningar av försörjningsstöd avseende de 23 
kommer visa sig i april månads utbetalningar. 
Älmhults kommun har nu fått tillgång till ytterligare 25 extratjänster, där målet 
är att alla tjänster ska vara tillsatta under april. 
Omsorg funktionsvariation
OF har behov av bostad med särskild service. Under maj månad kommer en 
servicebostad i form av trapphusboende att starta, för att kunna verkställa tagna 
beslut. Verksamheten har dessförinnan utökats med tre lägenheter i befintliga 
boenden.  Samtidigt ökar också behovet av daglig verksamhet då de personer 
som har behov av bostad med särskild service också är i behov av meningsfull 
sysselsättning. Då verkställande av beslut om gruppbostad inte har kunnat ske, 
har andra insatser såsom korttidsvistelse beviljats. Inom personlig assistans är 
det en eftersläpning på utbetalningen från försäkringskassan för beviljade 
timmar enligt SFB (socialförsäkringsbalken). 

Åtgärder för en budget i balans      

En åtgärdsplan för arbete mot budget i balans de kommande tre åren, beslutades 
av socialnämnden 2020-02-26 §16. Arbetet med de olika delarna i åtgärdsplanen 
är påbörjat. 
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Tjänsteskrivelse

2020-03-23 4(4)

En kartläggning av bemanningssystemet Time Care är påbörjad för att optimera 
utnyttjandet av personalresurser. Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans 
med ekonomi/flyktingenheten gemensamt för att minska behov och kostnader 
för försörjningsstöd, bland annat genom tillsättandet av extratjänster. Översyn av 
vakanta tjänster sker kontinuerligt.

Socialförvaltningens förslag till beslut
 Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger den till 

handlingarna. 

Jenny Smedberg
Socialchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-25 Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 35 Månadsrapport efter februari
Ärendenummer SOC 2020/34

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning efter februari visar ett underskott mot budgeterade 
medel med 5 268 tkr.
Underskottet kommer av fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd samt 
personalkostnader. Intäkterna är lägre än budgeterat, verksamheten har inte fått 
medel från Migrationsverket på -1767 tkr som var budgeterade från årets början. 

Fördelning:

Benämning Jan Feb Totalt: Budget per 
Jan-Feb: Avvikelse:

Förvaltningschef 980 1106 2086 4193 -2107
IFO 6972 6410 13381 8055 5326
OF 6792 6291 13083 11379 1704
VoO 6375 6006 12381 10024 2357
Myndighet 2676 3616 6292 7549 -1257
Resursfördelning 8469 7231 15700 15322 377
Framtid & utveckling medel 0 0 0 1133 -1133
Summa: 32263 30660 62923 57655 5268
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-25 Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-22

 Organisationsbild, förvaltningsövergripande.

_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Fördelning:

Benämning Jan Feb Totalt: Budget per 
Jan-Feb: Avvikelse:

Intäkter -11459 -13616 -25075 -30408 5333
Personalkostnader 26445 25695 52140 46911 5229
Övriga kostnader 17277 18582 35858 41152 -5294
Summa: 32263 30660 62923 57655 5268

Konto Jan Feb Totalt: Budget per 
Jan-Feb: Avvikelse:

45110 - Ekonomiskt bistånd 1731 1651 3382 1605 1777
45120 - Ekonomiskt bistånd, 
flykting 188 157 345 617 -272
Summa: 1919 1808 3727 2222 1505
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