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Kommunledningsförvaltningen

Camilla Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Prognos november 2018

Kommunledningsförvaltningen
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Ekonomiskt utfall med helårsprognos

Driftsredovisning, tkr
Utfall 

171130
Utfall 

181130
Budget 

181130
Budgetav

vikelse
Utfall 
2017

Prognos 
2018

Budget 
2018

Budgetav
vikelse

Intäkter -21 144 -24 976 -21 675 3 301 -25 901 -24 015 -22 892 1 123

Personalkostnader 33 819 33 985 34 734 749 37 078 36 121 37 147 1 026

Övriga kostnader 32 408 35 833 30 953 -4 880 37 294 38 254 33 578 -4 676

Resultat 45 083 44 842 44 012 -830 48 471 50 360 47 833 -2 527

Kommunledning 3 408 2 991 4 051 1 060 3 835 4 163 4 392 229

Kanslienhet 4 991 5 267 4 967 -300 5 747 5 629 5 423 -206

Ekonomienhet 10 256 10 578 10 364 -214 11 286 11 373 11 315 -58

Personalenhet 9 904 10 764 11 503 739 10 436 12 606 12 556 -50

Kommunikationsenhet 3 631 4 535 5 631 1 096 4 571 5 775 6 160 385

IT-enhet 3 911 2 034 1 348 -686 3 903 1 302 1 302 0

Planeringsenhet 8 982 8 673 8 003 -670 8 693 9 512 8 708 -804

Effektiviseringspost 0 0 -1 855 -1 855 0 0 -2 023 -2 023

Resultat 45 083 44 842 44 012 -830 48 471 50 360 47 833 -2 527

UTFALL  PROGNOS

Förvaltningen prognostiserar ett underskott på 2 527 tkr för helåret 2018. Ännu 
finns inga beslut för hur förvaltningen ska kunna spara in effektiviseringsposten 
som beslutades i samband med budget 2018. 
Kommunledningsenheten prognostiserar ett överskott på 185 tkr beroende på att 
utfallet av årets lönerörelse blev lägre än beräknat. Även 
kommunikationsenheten beräknar gå med överskott beroende på tjänster som av 
olika orsaker är eller har varit vakanta del av år.
Planeringsenheten prognosisterar ett underskott på 804 tkr på grund av att några 
av de effektiviseringar som gjorts inte får effekt förrän 2019. Dessutom innebar 
överenskommelsen med Trafikverket gällande järnvägsövergången som slöts i 
slutet av 2017 att kostnaderna för enheten ökade. Kanslienheten beräknar visa ett 
underskott bland annat beroende på ökade kostnader för it-system. 
Personalavdelningen beräknar visa ett mindre underskott kopplat till ökade 
kostnader för it-system.
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Investeringar
Investeringsbudget, tkr Utfall t o m november Budget 2018 Prognos utfall Avvikelse

Laddningsstationer 780 780 0

Elektronisk tavla 150 150 0

Politikerplattform -12 0 -12 12

Ekonomisystem 7 250 250 0

Inköpssystem 400 100 300

Beslutstödssystem 380 150 230

IT-investeringar 500 500 0

Kommunikation och säkerhet 856 500 950 -450

Totalt 851 2 960 2 868 92

Kommunledningsförvaltningen har fått en budget på 2 960 tkr. I nuläget ser det 
ut som om det blir ett mindre överskott. 
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Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Prognos efter november - tekniska, 
kommunledning och politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2018/44

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt prognos efter november för 
kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och politisk verksamhet. Dessa 
innehåller resultat efter november, prognos för helåret samt 
investeringsuppföljning efter november samt investeringsprognos för helåret.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Rapport Prognos november 2018 Kommunledningsförvaltningen daterad 

2018-12-13

 Månadsrapport tekniska förvaltningen daterad 2018-12-13

 Rapport Prognos efter november 2018 Politisk verksamhet daterad 2018-12-
13

Ärendebeskrivning
Föreligger prognos för kommunstyrelsen per november 2018. En rapport avser 
kommunledningsförvaltningen, en rapport avser tekniska förvaltningen och en 
rapport avser politisk verksamhet.
Drift
Kommunledningsförvaltningen påvisar en förväntad negativ budgetavvikelse om 
2 527 tkr som i huvudsak är relaterad till en effektiviseringspost om 2 023 tkr 
som beslutades i samband med budget 2018 samt omställningskostnader inom 
planeringsenheten.
Tekniska förvaltningen påvisar en förväntad negativ budgetavvikelse om 5 849 
tkr som i huvudsak är relaterad till kostenheten.
Politisk verksamhet påvisar en förväntad positiv budgetavvikelse om 1 146 tkr.

Tkr Budget 
2018

Prognos 
november 
2018

Avvikelse
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Kommunledningsförvaltningen 47 833 50 360 -2 527

Politisk verksamhet 9 330 8 184 1 146

Tekniska förvaltningen,
skattekollektiv

69 158 74 994 -5 836

Tekniska förvaltningen,
taxekollektiv

756 769 -13

Totalt 127 077 134 307 -7 230

Investeringar
Kommunledningsförvaltningen påvisar en mindre positiv budgetavvikelse om 92 
tkr.
Tekniska förvaltningen påvisar en förväntad positiv budgetavvikelse om 94 898 
tkr, vilket innebär att alla beslutade investeringar inte kommer att kunna utföras 
under 2018.

Tkr Budget 
2018

Prognos 
november 
2018

Avvikelse

Kommunledningsförvaltningen 2 960 2 868 92

Tekniska förvaltningen 221 898 127 000 94 898

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna prognos efter november.

Camilla Hallberg Roland Eiman
Controller Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

9



2018-12-13 1(2)

Kommunledningsförvaltningen

Camilla Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Prognos efter november 2018

Politisk verksamhet
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Ekonomiskt utfall med årsprognos

Driftsredovisning, tkr
Utfall 

171130
Utfall 

181130
Budget 
181130

Budgetav
vikelse

Utfall 
2017

Prognos 
2018

Budget 
2018

Budgetav
vikelse

Intäkter 0 -326 -270 56 0 -326 -295 31
Personalkostnader 5 291 5 546 6 279 733 5 802 6 130 6 854 724
Övriga kostnader 1 830 2 128 2 604 476 2 113 2 380 2 771 391
Resultat 7 121 7 348 8 613 1 265 7 915 8 184 9 330 1 146
Kommunfullmäktige 732 627 861 234 893 684 940 256
Kommunstyrelse 3 078 3 102 3 402 300 3 344 3 384 3 712 328
Fast arvode övriga nämnder 1 827 1 809 1 970 161 1 993 2 015 2 150 135
Kommunala pensionärsrådet 10 10 20 10 12 11 22 11
Tillgänglighetsrådet 6 9 13 4 8 9 14 5
Kommunalt partistöd 747 774 775 1 747 775 775 0
Kursverksamhet förtroendevalda 48 31 95 64 115 103 103 0
Revision 662 746 746 0 792 820 814 -6
Valnämnd 11 240 458 218 11 383 500 117
Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 183 183 0 0 200 200
Kommunstyrelsens oförutsedda 0 0 90 90 0 0 100 100
Resultat 7 121 7 348 8 613 1 265 7 915 8 184 9 330 1 146

UTFALL  PROGNOS

Politisk verksamhet prognostiserar ett överskott på 1 146 tkr. Samtliga 
verksamheter förutom revisionen förväntas visa överskott. 
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Måluppföljning
Kommunens övergripande målsättning om befolkningstillväxt på minst 1,0 % (171 personer) kommer 
att uppnås. Den preliminära ökningen efter oktober uppgick till knappt 2,0 % (340 personer) och 
antalet invånare uppgick till 17 488. Jämfört med motsvarande månad föregående år är det en 
ökning med 2,4 %.

Ekonomisk uppföljning
Prognosen för årets resultat 2018 pekar mot ett överskott på 23 mkr, vilket är 16 mkr bättre än 
reviderad budget, och 13 mkr bättre än ursprunglig budget. Prognosen efter oktober månader 
uppgick till 22 mkr. Således marginell förbättring som kan förklaras av nämndernas resultat. 
Budgetrevideringen gjordes i samband med resultatregleringen 0,5 mkr kommunlednings-
förvaltningen, 0,8 mkr för socialnämnden samt framskjutet sparbeting inom tekniska nämnden 1,2 
mkr. Resultatet innebär att balanskravet kommer att uppnås. Övriga finansiella mål kommer inte att 
uppnås under året. 

Resultaträkning Prognos 
2018

Utfall   
2017

Budget 
2018

Budget-
avvikelse

Verksamhetens intäkter 336 256 322 926 330 000 6 256

Verksamhetens kostnader -1 210 678 -1 125 027 -1 182 976 -27 702

Avskrivningar -65 364 -58 311 -67 000 1 636

Verksamhetens nettokostnader -939 786 -860 412 -919 976 -19 810

Skatteintäkter 804 047 779 122 806 720 -2 673

Generella statsbidrag och utjämning 160 346 115 745 133 952 26 394

Finansiella intäkter 5 800 3 987 3 460 2 340

Finansiella kostnader -7 500 -6 747 -17 100 9 600

Resultat före extraordinära poster 22 907 31 695 7 056 15 851

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Årets resultat (tkr) 22 907 31 695 7 056 15 851
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De största avvikelserna är:
 Skatter och utjämningsbidrag +24 mkr
 Förbättrat finansnetto +6 mkr
 Poster under KS -11 mkr, vilket beror på utökad volymkompensation till utbildningsnämnden 

och tekniska förvaltningen (kostverksamheten) för flera antal barn och elever i verksamheten 
än planerad befolkningsprognos.

 Underskott nämnderna -4 mkr

Skatter, generella statsbidrag och utjämning
Budget 2018 är baserad på 16 804 invånare när det gäller skatter, generella statsbidrag och 
utjämning. Befolkningen ökade betydligt mer till förste november 2017 som är avstämningsdatum 
för 2018. Utfallet blev 280 fler invånare än budget, vilket är främsta anledningen till att prognosen är 
+23,7 mkr jämfört med budget. Detta är en försämring jämfört med SKL:s prognos från augusti med 
0,8 mkr och härrör till slutavräkningen för 2018.

Finansnetto
Finansnettot är kommunens ränteintäkter minus räntekostnader och kommer att redovisa ett 
överskott mot budgeten till följd av lägre investeringstakt än beräknat och att äldre lån ersätts med 
nya som har betydligt lägre räntenivåer. Under året har 100 mkr lånats upp. Ny finanspolicy har 
behandlats i KS.

Poster under kommunstyrelsen
Volymjustering görs för utbildningsnämnden och kostenheten inom tekniska förvaltningen för 
förändrat invånarantal. Prognosen är att antalet barn ökar och att budgeterade medel kommer att 
överskridas. Volymjustering görs i december för perioden september-december.

Kostnaden för pensioner beräknas överskrida budget. Orsaken är bland annat ökade 
pensionskostnader i samband med satsningar på ökade lärarlöner.

14



2019-01-10 08:46 3

Prognosen på helårsbasis är att semesterlöneskulden kommer att ligga i nivå med 2017. En ökning 
sker normalt alltid på grund av löneökningar och fler anställda.

Driftsredovisning
Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett underskott om 3,7 mkr jämfört med 
budget, se tabell nedan.

Sammanställning 

Driftsredovisning, tkr
Utfall 

181130
Utfall 

171130
Budget 

181130
Budget-

avvikelse
Utfall 
2017

Prognos 
2018

Budget 
2018

Budget-
avvikelse

Politisk organisation 7 348 7 121 8 613 1 265 7 915 8 184 9 330 1 146

Överförmyndarnämnd 1 282 2 225 1 263 -19 1 233 1 378 1 378 0

Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltning 44 841 45 083 44 012 -829 48 471 50 404 48 037 -2 367

Kommunstyrelsen teknisk förvaltning 56 504 61 163 63 985 7 481 71 634 75 763 69 710 -6 053

Utbildningsnämnd 350 913 327 576 358 456 7 542 368 877 385 679 390 881 5 202

Socialnämnd 290 405 273 773 287 222 -3 184 297 446 315 595 313 466 -2 129

Gemensam nämnd för familjerätt 1 988 1 457 924 -1 064 935 1 677 1 018 -659

Kultur- och fritidsnämnd 27 474 26 633 32 072 4 598 32 013 34 283 35 175 892

Miljö- och byggnämnd 7 416 6 815 8 270 854 8 287 8 751 9 026 275

Resultat 788 171 751 846 804 817 16 644 836 811 881 714 878 021 -3 693

Delår Helår

Tekniska förvaltningen underskott inom kostverksamheten. Kommunledningsförvaltningen får inte 
helårseffekt på sina sparkrav för 2018. Inom socialnämnden prognostiserar individ- och 
familjeomsorgen ett underskott vid årets slut. Behovet av stöd och insatser för personer med 
funktionsnedsättning har också ökat och verksamheten genererar underskott. Nämnden för 
familjerätt uppvisar ett mindre budgetunderskott.

Fullmäktige beslutade i delårsrapporten efter april månad att uppdra till nämnder med 
prognostiserat budgetunderskott att redovisa åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen 
senast vid uppföljningen efter augusti. Åtgärdsplaner för budget i balans för tekniska och 
kommunledningsförvaltningen behandlades i kommunstyrelsen i augusti. Ett arbete för budget i 
balans pågår inom socialnämnden och som redovisades till kommunstyrelsens sammanträde i 
november. I socialnämndens ekonomiska utfall för perioden finns engångsutbetalningar från 
migrationsverket som förbättrar resultatet. Gemensamma nämnden redovisar en negativ prognos 
med  -659 tkr, där Älmhults del av underskottet är -198 kr.

Vad har förändrats mellan oktober och november prognosen?
Jämfört med prognosen i oktober är det en förbättring för nämnderna med drygt 0,5 mkr. Det är 
främst inom politisk verksamhet och socialnämnden.

Tekniska förvaltningen försämrar sin prognos med 0,2 mkr och har en negativ årsprognos på 5,9 
mkr. En del av förändringen beror på ökade löpande underhåll i lokalerna än budgeterat och ökade 
kapitalkostnader. Även inom gatusidan har negativ budgetavvikelse framkommit.

Utbildningsnämnden - Prognosen är i nivå med oktoberprognosen 5,2 mkr. En del av överskottet 
beror på att tekniska förvaltningen prognostiserar att återbetala 2 mkr för lokalvården. En del av 
förändringen beror på att prognoserna tidigare har gjorts med hög försiktighet. Det är framförallt 
intäkterna som har förbättrats. Vilket till viss del beror på att den prognostiserade intäkten för 
volymkompensationen från Kommunstyrelsen är högre än tidigare. Bedömningen är att befolkningen 
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inte kommer ha minskat i avstämningen i december utan nämnden kommer få behålla hela den 
volymkompensation som fördelats ut efter avstämningen i augusti. Viss försiktighet har tillämpats då 
ingen ytterligare volymkompensation för september till december har räknats med.
Viktigt att poängtera är att den volymökning som skett hittills har kunnat hanteras i befintliga lokal 
men att brytpunkten för behov av nya lokaler snart är nådd.

Socialnämnden - Resultatet har marginellt förbättrats sedan oktoberuppföljningen, men uppvisar en 
negativ prognos -2,1 mkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader inom IFO och högre 
utbetalt försörjningsstöd för november. Gemensamma nämnden redovisar en negativ prognos med  -
659 tkr, där Älmhults del av underskottet är -198 kr

Politisk verksamhet – har tidigare haft en försiktig prognos. Avvikelsen för perioden efter november 
indikerar på överskott.

Prognos 
april

Prognos 
augusti

Prognos 
oktober

Prognos 
november

Tekniska förvaltningen -4,0 -4,5 -5,7 -5,9
Kommunledningsförvaltningen -2,7 -2,4 -2,2 -2,6
Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljö- och byggnämnden 0,1 1,4 0,6 0,3
Kultur- och fritidsnämnden 0,6 1,3 0,9 0,9
Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 1,1
Utbildningsnämnden 0,4 0,0 5,2 5,2
Socialnämnden -5,2 -4,1 -2,4 -2,1
Gemensamma nämnden -0,2 -0,5 -0,7 -0,7
Poster under KS -17,9 -10,9 -10,4 -10,4
Finansiering 30,3 30,7 30,0 30,0
Budgetöverskott 7,1 7,1 7,1 7,1
Summa 8,5 18,1 22,4 22,9

INVESTERINGAR
Kommunens investeringar uppgår per november till 181,3 mkr av budgeterade 355,2 mkr. Prognosen 
för innevarande år är att drygt hälften kommer att förbrukas, det vill säga 181,3 mkr.

Investeringsbudget, tkr Utfall tom 
november

Budget 
2018 

Prognos 
utfall

Budget-
avvikelse

Tekniska förvaltningen 79 193 221 898 121 832 100 066
Kommunledningsförvaltning 851 2 960 2 868 92
Miljö- och byggnämnden 0 650 650 0
Kultur- och fritidsnämnden 430 49 935 6 590 43 345
Politisk verksamhet 54 0 0 0
Utbildningsnämnden 40 234 42 284 43 833 -1 549
Socialnämnd 2 176 5 554 5 520 34
Finansiering 0 31 955 0 31 955
Totalt 122 938 355 236 181 293 173 943
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Kommunledningsförvaltningen
Johny Duhr 
johny.duhr@almhult.se

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning efter november
Ärendenummer KS 2018/44

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrsystem ska en månadsprognos lämnas till 
kommunstyrelsen efter november månad. Årets resultat prognosticeras till 22,9 
mkr, vilket är 15,9 mkr högre än reviderad budget.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 ”Månadsrapport 30 november” daterad 2018-12-13

Ärendebeskrivning
Föreliggande månadsrapport efter november avser uppföljning och prognos av 
ekonomin jämfört med månadsuppföljning i oktober och årsprognos. 
Uppföljning av måluppfyllelse redovisas i samband med kommunens 
årsredovisning.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter november 2018 och lägger 

den till handlingarna.

Johny Duhr Roland Eiman
Kommuncontroller Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 171 Riskanalys och intern kontroll 2019 för 
kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2018/134

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på intern kontrollplan 2019 
för kommunstyrelsen inklusive kommungemensamma granskningsområden. 
Plan för intern kontroll 2019 bygger på en genomförd riskanalys tillsammans 
med berörda tjänstemän på kommunledningsförvaltningen. Arbetet utgår från 
kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll.
Deltagare i arbetsgruppen har bland annat varit kommunledningsförvaltningens 
ledningsgrupp.
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker 
på respektive enhet. En bruttolista arbetades fram, bland annat genom att utgå 
ifrån andra kommuners identifierade risker, men även genom att beakta tidigare 
diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll. Påtalade utvecklingsområden 
i utredningar och rapporter har också legat till grund.
Riskerna har därefter värderats enligt metoden nedan och en prioritering har 
gjorts kring vilka risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern 
kontroll 2019.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10

 Utkast till kommunstyrelsens riskanalys och plan för intern kontroll 2019
_____
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer KS 2018/134

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen med 
kommungemensamma granskningsområden. Plan för intern kontroll 2019 
bygger på en genomförd riskanalys tillsammans med berörda tjänstemän på 
kommunledningsförvaltningen. Arbetet utgår från kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10
 Kommunstyrelsens Riskanalys och Plan för intern kontroll 2019

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen med 
kommungemensamma granskningsområden. Plan för intern kontroll 2019 
bygger på en genomförd riskanalys tillsammans med berörda tjänstemän på 
kommunledningsförvaltningen. Arbetet utgår från kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll.
Deltagare i arbetsgruppen har bland annat varit kommunledningsförvaltningens 
ledningsgrupp.
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker 
på respektive enhet. En bruttolista arbetades fram, bland annat genom att utgå 
ifrån andra kommuners identifierade risker, men även genom att beakta tidigare 
diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll. Påtalade utvecklingsområden 
i utredningar och rapporter har också legat till grund.
Riskerna har därefter värderats enligt metoden nedan och en prioritering har 
gjorts kring vilka risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern 
kontroll 2019.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelsens riskanalys och plan för 

intern kontroll 2019
 Kommunstyrelsen beslutar anta kommunövergripande plan för intern 

kontroll 2019
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Tjänsteskrivelse

2018-12-10 2(2)

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Nämnderna
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Intern kontrollplan 2019
Kommunstyrelsen
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1 Inledning
Intern kontrollplan 20191 för kommunstyrelsen med kommungemensamma 
granskningsområden, bygger på en genomförd riskanalys tillsammans med berörda 
tjänstemän på kommunledningsförvaltningen. Arbetet utgår från kommunens 
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll.
Deltagare i arbetsgruppen har bland annat varit kommunledningsförvaltningens 
ledningsgrupp.
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker på 
respektive enhet. En bruttolista arbetades fram, bland annat genom att utgå ifrån andra 
kommuners identifierade risker, men även genom att beakta tidigare diskuterade risker 
inom arbetet för intern kontroll. Påtalade utvecklingsområden i utredningar och 
rapporter har också legat till grund.
Riskerna har därefter värderats enligt metoden nedan och en prioritering har gjorts kring 
vilka risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2019.

2 Riskanalys
Inom intern kontroll används följande bedömningsskala för att värdera potentiella 
risker:

1-3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större 
konsekvenser om den inträffar
4-8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller 
kännbara konsekvenser om den gör det
9-16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara 
eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

1 KS 2018/xx, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
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3 Kommunstyrelsens Riskanalys 2019
Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
HR-risker Personalsystemet upphör 

att fungera
1 Osannolik 4 Allvarlig 4 Befintliga 

åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Plan för att hantera 
eventuell systemstörning 
finns

Ingela Tunel
HR-risker Kollektivavtal tecknas ute i 

organisationen
3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Befintliga 

åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Det finns tydliga 
instruktioner för vad som 
gäller. Dessa följs 
fortlöpande upp Ingela Tunel

HR-risker Lön och tidrapportering 
slutar att fungera

1 Osannolik 4 Allvarlig 4 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Plan för att hantera 
eventuell systemstörning 
finns

Ingela Tunel
HR-risker SAM-arbetet fungerar inte 3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Befintliga 

åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Uppföljning av SAM via 
sara

Sker i samband med årshjul i SAM

Ingela Tunel
HR-risker Rehabiliteringsarbetet 

följer inte gällande 
regelverk

2 Mindre sannolik 4 Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Inbyggd kontroll sker via 
process i Adato

Ingela Tunel
HR-risker Rekryteringar uppfyller inte 

kraven på likabehandling
1 Osannolik 3 Kännbar 3 Befintliga 

åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Det finns tydliga 
instruktioner och 
processbeskrivning för vad 
som gäller. Ingela Tunel

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
HR-risker Lönerna är inte jämställda 2 Mindre sannolik 3 Kännbar 6 Befintliga 

åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Lönekartläggning görs 
årligen

Ingela Tunel

Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
Ekonomi/Finans Risk för att prognosen inte 

lämnas in i tid
4 Sannolik 1 Försumbar 4 Befintliga 

åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Följs upp vid varje tillfälle

Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ekonomi/Finans Risk för att prognosen inte 
inte håller hög kvalite med 
följd att målen inte uppnås

2 Mindre sannolik 4 Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Följs upp i årsredovisning

Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ekonomi/Finans Att handkassor hanteras 
och handhas felaktigt

2 Mindre sannolik 1 Försumbar 2 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Följs upp vid årsredovisning 
samt DR2

Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ekonomi/Finans Att det inte finns likvida 
medel till kommande 
utbetalningar

2 Mindre sannolik 4 Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Likviditetsprognoser görs 
fortlöpande

Elisabeth Steen 
Ekstedt

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 sannolik 3 Kännbar 6 Direktåtgärd Kritiska utbetalningar 
karläggs och plan för 
hantering tas fram

mar-19
Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ekonomi/Finans Risk för att fakturor inte 
betalas i tid, vilket innebär 
bristande förtroende samt 
förseningsavgifter

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Granskning Statistikuppföljning från 
Raindance

Månatlig uppföljning och rapportering 
till ledningsgruppen.

nov-19

Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ekonomi/Finans RKR 23 inte efterföljs till 
följd att rättningar av 
verifikationer inte går att 
härleda

4 Sannolik 1 Försumbar 4 Accepteras Analys av redovisning i 
ekonomisystemet

Genomlysning av alla rättningar under 
en månad för att säkerställa god 
redovisningssed för en avgränsad 
period om minst en månad

Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ekonomi/Finans RKR 11.4 inte efterlevs 3 Möjlig 3 Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Analys av redovisning i 
ekonomisystemet

Genomlysning av driftsredovisning så 
att inga investeringar blivit felaktigt 
bokförda - hela året.

nov-19

Elisabeth Steen 
Ekstedt

Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
Delegering Brister i rutiner samt att 

rutiner inte efterlevs
2 Mindre sannolik 3 Kännbar 6 Direktåtgärd Framtagande av rutin för 

delegeringsbeslut
Ska hanteras i evolution. Ny 
delegeringsordning

jun-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

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 sannolik 4 Allvarlig 8 Direktåtgärd Samtliga ärenden ska 
beredas som ska upp till KS

Framtagnade av 
ärendehanteringsprocess

jun-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Politiska beslut Att politiska beslut inte 
verkställs

2 Mindre sannolik 4 Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga

Uppföljning av samtliga 
verkställda politiska beslut 
sker 2 ggr/år

Roland Eiman

Förtroende Bristande följsamhet av 
representations- 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 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Förtroende Bristande följsamhet av 
rutiner avseende 
bestickning, mutor och 
korruption

2 Mindre sannolik 4 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

Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
Dataskyddsförordningen Bristande följsamhet av 

GDPR (nya 
dataskyddsförordningen)

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Hantering av 
personuppgifter, 
stickprover

Stickprover gjorda senast oktober okt-19

Roland Eiman
Allmänna handlingar Handlingar inte lämnas ut 

skyndsamt
2 Mindre sannolik 4 Allvarlig 8 Accepteras

Roland Eiman
Inköp (avtalstrohet) Att otillåten 

direktupphandling sker: 
avtal finns inte, otillåtna 
avtalsförlängningar, 
felinköp pga okunnskap

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Granskning  införande av e-handel, 
rutin uppföljning nya avtal

Utbildning beställare,  kontroll fakturor 
mot avtal genom stickprover, 
implementering e-handel

okt-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt
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4 Kommunstyrelsens Plan för intern kontroll 2019
Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
Dataskyddsförordningen Bristande följsamhet av 

GDPR (nya 
dataskyddsförordningen)

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Hantering av 
personuppgifter, 
stickprover

Stickprover gjorda senast oktober okt-19

Roland Eiman
Inköp (avtalstrohet) Att otillåten 

direktupphandling sker: 
avtal finns inte, otillåtna 
avtalsförlängningar, 
felinköp pga okunnskap

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Granskning  införande av e-handel, 
rutin uppföljning nya avtal

Utbildning beställare,  kontroll fakturor 
mot avtal genom stickprover, 
implementering e-handel

okt-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Förtroende Bristande följsamhet av 
representations- 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 Elisabeth Steen 
Ekstedt

Ekonomi/Finans Risk för att fakturor inte 
betalas i tid, vilket innebär 
bristande förtroende samt 
förseningsavgifter

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Granskning Statistikuppföljning från 
Raindance

Månatlig uppföljning och rapportering 
till ledningsgruppen.

nov-19 Elisabeth Steen 
Ekstedt

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.
Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
Dataskyddsförordningen Bristande följsamhet av 

GDPR (nya 
dataskyddsförordningen)

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Hantering av 
personuppgifter, 
stickprover

Stickprover gjorda senast oktober okt-19 Förvaltningschef

Förtroende Bristande följsamhet av 
representations- 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
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Sammanträdesprotokoll

2018-10-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 135 Revidering av finanspolicy
Ärendenummer KS 2018/100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar finanspolicy.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare styrdokument som avser detsamma.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens helägda bolag att ta fram 

finansiella övergripande verksamhetsplaner i enlighet med finanspolicy 
senast 2019-06-30.

4. Kommunstyrelsen antar finansiell övergripande verksamhetsplan under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar finanspolicy.

Beslutsnivå
P.1-3 Kommunfullmäktige
P. 4 Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och en finansiell övergripande 
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag. 

Beslutsunderlag
  Kommunledningsförvaltningens Tjänsteskrivelse, KS 2018/100, 2018-10-04
 Yttrande från Älmhultsbostäder AB, 2018-08-29
 Förslag till Finanspolicy 2018-06-11
 Förslag till Finansiell övergripande verksamhetsplan 2018-06-11
 Befintlig Finanspolicy 20010516 KF § 86 - 2001

_____
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Tjänsteskrivelse

2018-10-31 1(5)

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

Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad finanspolicy och finansiell 
övergripande verksamhetsplan
Ärendenummer KS 2018/100

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och en finansiell övergripande 
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens Tjänsteskrivelse, KS 2018/100, 2018-10-04
 Yttrande från Älmhultsbostäder AB, 2018-08-29
 Förslag till Finanspolicy 2018-06-11
 Förslag till Finansiell övergripande verksamhetsplan 2018-06-11
 Befintlig Finanspolicy 20010516 KF § 86 - 2001

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-26 att remittera liggande 
förslag till finanspolicy till kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag för 
yttrande senast den 30 augusti 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
även remittera finansiell övergripande verksamhetsplan för finanspolicy till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti 2018.
Nuvarande finanspolicy omfattar till stor del kapitalförvaltning och långsiktig 
medelsförvaltning medan delarna kring upplåning och risk endast är kort 
beskrivna. Hantering av borgensavgift saknas helt. Då kommunkoncernen står 
inför tillväxt medförande stora investeringar och lån bör en ny reviderad 
finanspolicy som är anpassad till Älmhults kommun tas fram.
Yttranden
Yttrande (kursiv text) har inkommit från Älmhultsbostäder AB och presenteras 
tillsammans med svar (rak stil) nedan:
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Tjänsteskrivelse

2018-10-31 2(5)

Extern och intern finansverksamhet inom koncern, ska hanteras av 
kommunledningsförvaltningen. Detta blir då någon form av intern bank. 
Informationsflödet i relationer med bolaget kan behövas förtydligas och 
formas enhetligt.
Svar: Det står inte i policyn att extern och intern finansverksamhet ska hanteras 
av kommunledningsförvaltningen. Syftet med att bolagen ska vara anslutna till 
kommunens koncernkontostruktur är för att samordna betalningsflöden och att 
överskottslikviditet i första han används för att reducera lånebehovet i 
kommunkoncernen. 
Finanspolicy och dess krav måste samordnas tidsmässigt och innehållsmässigt 
till de handlingplaner/3-åriga/ som bolagen årligen lämnar till ägaren.
Svar: Absolut – Syftet med reviderad finanspolicy är att få en bättre finansiell 
kontroll för koncernen och naturligtvis behöver det hanteras i ägarstyrningen.
De bolag som är anslutna till kommunens koncernstruktur ska placera all 
överskottslikviditet genom kommunledningsförvaltningen. Nästa avsnitt säger 
att bolagsstyrelse ska i respektive finansiella verksamhetsplan ange riktlinjer 
för likviditetshantering. Tolkning kring detta rekommenderas.
Svar: För bolagets räkning innebär det att det av riktlinjerna ska framgå att 
respektive bolag ska placera all överskottslikviditet genom 
kommunledningsförvaltningen. Definitionen kring överskottslikviditet kan 
bolaget själv göra så länge det hänger ihop med policyn. Så att det inte står något 
annat i bolagens riktlinjer utan att alltihop ska hänga ihop. 
En koncerngemensam policy kräver att bolagen tar fram en finansiell 
verksamhetsplan som ligger inom ramen för policyn. Riktlinjer för en sådan 
plan bör tas fram.
Svar: Respektive bolag ska ta fram en finansiell verksamhetsplan (riktlinjer) – 
Det går bra att utgå från den som kommunen tagit fram (finansiell övergripande 
verksamhetsplan) - dock får ju innehållet revideras för att passa respektive bolag 
och det görs bäst av respektive bolag. Vid behov får bolagen gärna vända sig till 
kommunen för råd och stöd. 
I ett avsnitt om riskhantering bör tillfogas ett avsnitt om marknadsrisk, samt 
definiera vad en sådan innebär.
Svar: Respektive bolag ska i finansiella verksamhetsplaner ange riktlinjer för 
riskhantering, vilket framgår i stycket om riskhantering. Det framgår av policyn 
att finansverksamheten ska bedrivas betryggande med god riskkontroll och utan 
spekulativa inslag. Upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa 
räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma. Om enskilt bolag har 
behov av att göra ett tillägg i sin finansiella verksamhetsplan om detta under 
avsnittet om riskhantering så är det helt i sin ordning. 
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Tjänsteskrivelse

2018-10-31 3(5)

Ett förtydligande till diversifieringskrav bör utformas. Strategi och utformning 
av vårt ränteriskmandat behöver förtydligas, ställer även krav på definierad 
förfallostruktur och sannolikt ett snävare räntebindningsmandat än vad vi har 
idag. Konsekvensanalys bör tas fram.
Svar: Det framgår av policyn att finansverksamheten ska bedrivas betryggande 
med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och utlåning vars 
enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma. I 
bolagens riskanalyser inför framtagande av finansiell verksamhetsplan bör detta 
utformas. Det går bra att ta del av kommunens finansiella övergripande 
verksamhetsplan för att se hur kommunen resonerat. I sin förlängning kan det 
innebära högre räntor beroende på hur bolagen följer befintlig finanspolicy idag. 
En konsekvens- och riskanalys bör dock bolagen utföra för att kunna avgöra 
vilka diversifieringskrav bolagen behöver införa för att minimera risk. 
Större betalningsflöden i utländsk valuta ska valutasäkras, bör kanske 
förtydligas vad som avses med ”större” betalningsflöden.
Svar: Vad som är större betalningsflöden behöver respektive bolag definiera via 
riskanalys i sin finansiella verksamhetsplan eftersom bolagen har olika 
förutsättningar. 
ÄBO använder sig av derivatinstrument, skrivningen om detta är bra men 
kanske behövs ett förtydligande gällande krav på säkringsredovisning och vad 
som avses med detta. 
Så här skriver Älmhults kommun i sin finansiella övergripande verksamhetsplan:
Derivat kan användas för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i 
portföljen. Alla derivat ska vara kopplade till en underliggande 
placering/upplåning och får användas under förutsättning att:
Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med 
löptiden på räntederivatet.

 Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen 
överensstämmer med räntebindningsdagar på räntederivatet.

 Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas, 
normalt 3 månaders Stibor.

Följande ränte- och valutaderivat är godkända:

 Ränteswap
 FRA (Forward Rate Agreement)
 Räntetak
 Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)
 Valutaswap
 Valutatermin

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner. 
Policyn ger bolagen utrymme att genom riskanalyser ta fram egna riktlinjer för 
detta i finansiell verksamhetsplan med hänvisning till relevant lagstiftning.
Operativa risker ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och 
rapportering. Struktur och modell för detta bör tas fram.
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Svar: Ja – bolagen bör göra det utifrån sitt perspektiv, och kommunstyrelsen 
utifrån uppsiktsplikt.
Förtydligande kring förvaltning av överskottslikviditet, tolkar det så att vi 
framöver enbart ska placera överskottsmedel på vårt konto i koncernsystemet. 
Riskanalys kring detta.
Svar: För kommunens del innebär det inte en risk, utan en eliminering av risk. 
Effektivare likviditetsförvaltning genom att ett koncernperspektiv tillämpas. För 
det enskilda bolaget borde det inte heller innebära en risk, beroende på hur man 
använt överskottslikviditet och samarbetat med kommunen tidigare. Det står 
respektive bolag fritt att göra en riskanalys kring detta vid behov.
Inför beslut om borgen och utlåning ska vi lämna ett skriftligt utlåtande 
innehållande en riskbedömning, något oklart och en tydligt definition kring 
riskbedömning behövs. Avsnittet om borgensavgift behöver konkretiseras.
Svar: Hur riskbedömningen ska ske måste varje bolag själv konkretisera i 
respektive finansiella verksamhetsplan. Formen för riskbedömning kommer 
dock hanteras i samband med reviderad mall för handlingsprogram (utifrån 
uppdrag om framtagande av reviderad mall för handlingsprogram från 
kommunfullmäktige). När det gäller borgensavgift och marginalpåslag vid 
utlåning till helägda bolag (utifrån EU:s statstödsregler) behöver en modell för 
framräknande av detta tas fram, vilket med fördel görs under hösten av 
kommunledningsförvaltningen.
ÄBO och troligtvis övriga bolag inom kommunkoncernen har goda 
bankrelationer, hur säkerställs att dessa kvarstår framöver när upplåning sker 
via intern bank.
Svar: Är oklart med vad som menas med ovan, men kommunen förutsätter att 
relationer inte är avgörande vid upplåning. Kommunen kommer inte att bli en 
intern bank till bolagen. 
Föreslår att det skapas ett ”finansråd” som kan vara rådgivande till 
internbank och bestå av tjänstemän från respektive bolag.
Svar: En internbank avses inte upprättas. Dock är det alltid bra med god dialog 
inom koncernen, så kommunen förespråkar forum och dialogträffar om så 
behövs för att säkerställa en effektiv finansförvaltning. Just nu pågår en 
revidering av kommunens styrprocesser, där de finansiella styrprocesserna 
genomlyses separat och reviderad finanspolicy är en del i det. Bolagets input i 
frågan tas med till processledaren.
Slutsats
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och finansiell övergripande 
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag. Av de yttranden 
som inkommit från bolagen är det inget som föranleder någon förändring av 
remitterad finanspolicy eller finansiell övergripande verksamhetsplan. Dock 
lyfter Älmhultsbostäder AB att avsnittet om borgensavgift behöver 
konkretiseras. Kommunledningsförvaltningen är av uppfattningen att när det 
gäller borgensavgift och marginalpåslag vid utlåning till helägda bolag (utifrån 
EU:s statstödsregler) behöver en modell för framräknande av detta tas fram, 
vilket med fördel görs under hösten 2018/våren 2019 av 
kommunledningsförvaltningen. Styrdokumenten bör årligen revideras vid behov, 
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och det innebär att om en modell tas fram kan den med fördel inkorporeras i 
reviderad finansiell övergripande verksamhetsplan år 2020 tillsammans med 
ytterligare förbättringar och utvecklingsförslag som kan inkomma under året.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att anta förslag till finansiell övergripande verksamhetsplan att gälla under 

förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta tillhörande finanspolicy
Att föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till finanspolicy
Att föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva tidigare styrdokument som 

avser detsamma.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunens helägda bolag 

att, i enlighet med finanspolicy, fram finansiella övergripande 
verksamhetsplaner senast 2019-06-30

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunens helägda bolag
Ekonomi- och kanslienheten
Tekniska förvaltningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 82 Revidering av finanspolicy
Ärendenummer KS 2018/100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslag till finanspolicy till 

kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag för yttrande senast den 30 
augusti 2018

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar finansiell övergripande 
verksamhetsplan för finanspolicy till kommunstyrelsen för yttrande senast 
den 30 augusti 2018

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande finanspolicy omfattar till stor del kapitalförvaltning och långsiktig 
medelsförvaltning medan delarna kring upplåning och risk endast är kort 
beskrivna. Hantering av borgensavgift saknas helt. Då kommunkoncernen står 
inför tillväxt medförande stora investeringar och lån bör en ny reviderad 
finanspolicy som är anpassad till Älmhults kommun tas fram.
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och finansiell övergripande 
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag. 

Beslutsunderlag
  Förslag till Finanspolicy 2018-06-11
 Förslag till Finansiell övergripande verksamhetsplan 2018-06-11
 Befintlig Finanspolicy 20010516 KF § 86 - 2001

_____
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Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Kommunens helägda bolag
Ekonomi- och kanslienheten
Tekniska förvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen

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

Policy

Finanspolicy
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1 INLEDNING

1.1 Syfte och omfattning

Denna finanspolicy är ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande 
målsättning, organisation med ansvarsfördelning och föreskrifter för finansverksamheten 
inom kommunkoncernen.

Policyn preciserar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som kommunfullmäktige 
enligt 11 kap 2 - 3 §§ Kommunallagen ska meddela.

Finanspolicyn omfattar finansverksamheten i kommunkoncernen, med vilken avses 
Älmhult kommun med helägda bolag. Policyn berör i vissa delar också delägda bolag, 
kommunalförbund och externa parter.

Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av 
överskottslikviditet och finansiell riskhantering. Kommunstyrelsen och respektive styrelse i 
helägt bolag ska besluta om finansiella riktlinjer (verksamhetsplaner) för den egna 
finansverksamheten inom ramen för denna finanspolicy.

Ansvarig Styrdokument

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Bolagsstyrelse

Finanspolicy
Älmhult

kommunkoncernen
Ä
l
m
h
u
l
t

k
o
m
m
u
n
k
o
n
c
e
r
n
e
n

l

Övergripande 
verksamhetsplan,

tillämpningsanvisningar för 
medelsförvaltningen 
Älmhults kommun

Verksamhetsplan i 
respektive helägt 

bolag
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1.3 Övergripande mål

Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till 
en god ekonomisk hushållning genom att:

 säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

 inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto

 effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas:

 betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och 
utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte 
förekomma. Detta innebär att upplåning ska vara relaterad till verksamhetens behov 
och inte får ske för att spekulera.

 aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till 
kostnaden för att minska eller eliminera risker.

 med etisk och miljömässig hänsyn och med hög kompetens.

2ANSVAR OCH BEFOGENHETER

2.1 Koncernsamordning

Kommunkoncernen ska ha ett gemensamt koncernkontosystem för att samordna betalnings- 
flöden. Helägda bolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Ej helägda 
bolag och kommunalförbund kan anslutas efter ansökan från respektive bolag/förbund.

Nämnder och bolag ska till kommunledningsförvaltningen lämna den information som behövs 
för ett effektiv finansiellt samarbete inom kommunkoncernen. Tillika ska 
kommunledningsförvaltningen ge dessa parter motsvarande information som behövs för deras 
respektive verksamhet I syfte att underlätta kommunledningsförvaltningens hantering av 
sekretessbelagd information uppmanas nämnder och bolag att noga specificera vilka uppgifter 
i informationen som de anser bör vara sekretessbelagda och på vilka grunder sekretess bör 
gälla.

Bolagen ansvarar, inom ramen för denna finanspolicy, för att ta fram finansiell 
verksamhetsplan.

2.2 Ansvarsnivåer
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående. 

Kommunfullmäktiges ansvar är att

 besluta om finanspolicy för kommunkoncernen
 besluta om en ram för kommunens egen upplåning i respektive års budgetbeslut
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 besluta om borgensram och borgensavgift för respektive helägt bolag
 besluta om kommunens utlåning till och borgen för delägda bolag, 

kommunalförbund och externa parter
 följa finansverksamheten genom årsbokslut och övrig finansiell rapportering 

Kommunstyrelsens ansvar är att

 övergripande ansvara för finansverksamheten enligt denna finanspolicy
 besluta om finansiell övergripande verksamhetsplan för Älmhults kommun
 besluta om publika låneprogram såsom certifikat- och obligationsprogram
 fortlöpande utvärdera finanspolicy och finansiell övergripande 

verksamhetsplan samt föreslå kommunfullmäktige att revidera 
finanspolicyn vid behov

 löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering 

Nämnderna ansvarar för att:

 ge kommunledningsförvaltningen den information som behövs för en effektiv 
likviditetsplanering och finansiell samordning inom kommunkoncernen

Styrelserna i de helägda bolagen ansvarar för att:

 finansverksamheten i respektive bolag bedrivs inom ramen för denna finanspolicy
 besluta om finansiell verksamhetsplan för respektive bolag inom ramen 

för denna finanspolicy
 tillhandahålla den information till kommunledningsförvaltningen som behövs för ett 

effektivt finansiellt samarbete inom kommunkoncernen

3RISKHANTERING
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker dels i 
form av operativa risker. Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i finansiella 
verksamhetsplaner ange riktlinjer för riskhanteringen. Bolag som i verksamheten har 
identifierade risker av finansiell karaktär, vilka inte täcks av finansverksamheten, ska 
utarbeta strategier och riktlinjer för dessa risker. Exempel på sådana risker är elprisrisker 
och valutarisker kopplade till elhandel samt råvaruprisrisker.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot 
en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.

Kapitalförsörjningen ska tryggas genom en god diversifiering från var tid avseende lånens 
förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och kreditlöften.
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För att minska risken att inte ha tillgång till kapital får kommunen eller respektive bolag ha 
högst 50 procent av den totala låne- och kreditlöftesvolymen som förfaller under en enskild 
12-månaders period.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
respektive verksamhets finansnetto negativt.

Kommunen eller bolaget ska utforma en betryggande strategi för räntebindningen. Strategin 
bör uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen och riskmandat ska ange 
tillåtna avvikelser. Motiv för valet av strategi ska dokumenteras. Strategin ska för 
kommunens del beslutas av kommunstyrelsen och för bolagens del i respektive 
bolagsstyrelse.

Motpartsrisk

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet 
innebär. I externa finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög 
kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna 
sprids på flera motparter.

Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakurs- 
förändringar.

All upplåning och placering ska ske i svensk valuta. Undantag ifrån detta kan ske efter 
särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Större betalningsflöden i utländsk valuta ska valutasäkras. 

Derivatinstrument

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.

Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande upp- 
och utlåning, placeringsportfölj eller i underliggande valutaexponeringar. Derivatinstrument 
får enbart användas som säkringsinstrument och inte i spekulativt syfte och ska därmed alltid 
kunna säkringsredovisas.

All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, 
prissättning och tillhörande risker. Administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer ska 
finnas. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid 
dokumenteras före affärsavslut.
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Operativa risker

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna 
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.

De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och 
rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid 
upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom 
hela behandlingskedjan.

4LIKVIDITETSFÖRVALTNING OCH PLACERING

Förvaltningen av likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan hållas. 
Nivån på betalningsberedskapen och riktlinjer för överlikviditet ska framgå av den 
Finansiella verksamhetsplanen.

Helägda bolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Delägda bolag och 
kommunalförbund kan anslutas efter ansökan till Kommunstyrelsen från respektive bolag/ 
kommunalförbund. Är det en checkräkningskredit kopplad till bolagets/kommunalförbundets 
underkonto i koncernkontostrukturen ska kommunfullmäktige besluta om utlåning och 
omfattning av densamma.

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i kommun- 
koncernen. Om det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunkoncernen ska den 
hanteras aktivt och inom riktlinjerna för risktagande. De bolag som är anslutna till 
kommunens koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet genom 
kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i respektive finansiella 
verksamhetsplaner ange riktlinjer för likviditetshantering. Kommunstyrelsen ska i 
övergripande finansiella verksamhetsplan ange riktlinjer för placering av 
överskottslikviditet.

5UPPLÅNING OCH SKULDFÖRVALTNING
Kommunfullmäktige beslutar årligen om låneram för kommunen gällande nyupplåning 
respektive omsättning av befintliga lån.

En hög säkerhet beträffande tillgång till finansiering ska eftersträvas och kommunkoncernens 
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel 
och/eller genom avtalade kreditlöften. Respektive bolag ansvarar för att med 
kommunledningsförvaltningen teckna avtal för respektive verksamhets behov av 
checkräkningskredit.
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Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva 
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än alternativkostnaden vid egen finansiering 
eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet sparsamt, och all 
finansiell leasing i kommunen ska beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i respektive finansiella 
verksamhetsplaner ange riktlinjer för upplåning och likviditetsreserver.

6BORGEN OCH UTLÅNING
Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade utlånings- 
och borgensramar. Kommunledningsförvaltningen ska tillsammans med bolagen inför 
kommunfullmäktiges beslut om ramar för utlåning och borgen lämna ett skriftligt utlåtande 
innehållande en riskbedömning. Motsvarande utlåtande ska lämnas till kommunfullmäktige 
för beslut om utlåning till delägda bolag, kommunalförbund och extern part.

Kommunstyrelsen ska i finansiella riktlinjer ange riktlinjer för utlåning, borgen, 
kreditprövning och säkerheter samt riktlinjer för fastställande av borgensavgifter som beslutas 
av kommunfullmäktige i särskild ordning.

Utlåning till och borgen för delägda bolag och kommunalförbund

Utlåning eller borgensteckning till delägda bolag och kommunalförbund ska normalt ske 
endast med motsvarande andel i åtagandet som regleras i konsortialavtal eller motsvarande 
avtal med annan part.

Utlåning till och borgen för extern parter

Lån från kommunen eller borgen kan av kommunfullmäktige prövas i sådana särskilda fall då 
det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för kommunen angelägna 
intressen.

För utlåning eller borgen ska kommunledningsförvaltningen, där så är möjligt, kräva 
säkerhet i form av pantbrev i fastighet eller motsvarande säkerhet med tillfredställande 
förmånsrätt. Även kompletterande säkerhet ska prövas.

Borgensavgift och marginalpåslag vid utlåning till helägda bolag

Utlåning till och borgen för verksamheter som bedrivs i konkurrens omfattas av EU:s 
statsstödsregler. För att åstadkomma konkurrensneutrala villkor ska bolagen erlägga ett 
marginalpåslag vid upplåning från kommunen eller en borgensavgift då kommunen går i 
borgen. Kommunens marginalpåslag och borgensavgifter ska vara transparenta och baseras 
på marknadsmässiga villkor med hänsyn tagen till respektive bolags egna 
finansieringsmöjligheter vid respektive upplåningstillfälle.
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7UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
Kommunstyrelsen och kommunens helägda dotterbolag skall tre gånger per år, i samband 
med delårsrapporter och årsredovisning, lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende 
koncernens finansverksamhet. Rapporten skall vara fördelad på respektive bolag och skall 
innehålla skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning, räntebindning och derivat, 
fördelade på instrument och motparter.
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Kommunledningsförvaltningen

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

Övergripande verksamhetsplan

Finansiell övergripande 
verksamhetsplan
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1 INLEDNING

1.1 Syfte och omfattning

Den Finansiella Övergripande verksamhetsplanen preciserar de föreskrifter som framgår av 
Finanspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2018-08-xx.

Den Finansiella Övergripande verksamhetsplanen omfattar finansverksamheten inom 
Älmhults kommun.

Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av 
överskotts likviditet, donationsmedel, långsiktig placering och finansiell riskhantering.

Ansvarig Styrdokument

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Finansiell övergripande 
verksamhetsplan, 
tillämpningsanvisningar för 
medelsförvaltningen

Älmhults kommun

Finanspolicy

Älmhult
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2 ANSVAR OCH BEFOGENHETER

2.1 Ansvarsnivåer
Ansvaret för finansverksamheten inom Älmhults kommun fördelas enligt nedanstående. 

Kommunfullmäktiges ansvar är att

 besluta om finanspolicy för kommunkoncernen
 besluta om en ram för kommunens egen upplåning i respektive års budgetbeslut
 besluta om borgensram och borgensavgift för respektive helägt bolag
 besluta om kommunens utlåning till och borgen för delägda bolag, 

kommunalförbund och externa parter
 följa finansverksamheten genom årsbokslut och övrig finansiell rapportering 

Kommunstyrelsens ansvar är att

 övergripande ansvara för finansverksamheten enligt finanspolicyn
 besluta om finansiell övergripande verksamhetsplan för Älmhults kommun
 besluta om publika låneprogram såsom certifikat- och obligationsprogram
 fortlöpande utvärdera finanspolicy och finansiell övergripande 

verksamhetsplan samt föreslå kommunfullmäktige att revidera 
finanspolicyn vid behov

 löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering 

Nämnderna ansvarar för att:

 ge kommunledningsförvaltningen den information som behövs för en effektiv 
likviditetsplanering och finansiell samordning inom kommunkoncernen
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3 RISKHANTERING
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker dels i 
form av operativa risker. Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i finansiell 
övergripande verksamhetsplan ange riktlinjer för riskhanteringen.

I Finanspolicyn framgår de olika riskmoment som ska beaktas, dvs finansieringsrisk, 
ränterisk, motpartsrisk, valutarisk, derivatinstrument och operativa risker.

Finansieringsrisk

För att minska risken att inte ha tillgång till kapital får kommunen ha högst 50 procent av den 
totala låne- och kreditlöftesvolymen som förfaller under en enskild 12-månaders period.

Ränterisk

För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt 
nedanstående normportfölj.

Intervall < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år
Normalportfölj (%) 30 20 20 20 10
Maximal andel förfall (%) 40 30 30 25 20
Minimal andel förfall (%) 20 10 10 10 0

Motpartsrisk

Överskottslikviditet får, utöver utlåning enligt kommunfullmäktiges beslut, placeras i 
följande instrument och motparter:

 Kontoinlåning/deposit i bank som innehar en rating om lägst A-1 (S&P) eller P-1 
(Moody’s)

 Penningmarknadsinstrument som innehar lägst A-1/K-1-rating (S&P)
 Skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska kommuner och landsting.

Valutarisk

All upplåning ska ske i svensk valuta. Undantag ifrån detta kan ske efter särskilt beslut i 
kommunfullmäktige.

Större betalningsflöden i utländsk valuta ska valutasäkras. 

Derivatinstrument

Derivat kan användas för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. 
Alla derivat ska vara kopplade till en underliggande placering/upplåning och får användas 
under förutsättning att:
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 Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med löptiden 
på räntederivatet.

 Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen överensstämmer med ränte- 
bindningsdagar på räntederivatet.

 Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas, normalt 3 
månaders Stibor.

Följande ränte- och valutaderivat är godkända:

 Ränteswap
 FRA (Forward Rate Agreement)
 Räntetak
 Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)
 Valutaswap
 Valutatermin

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner. 

Operativa risker

De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering. 
Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller 
principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom hela 
behandlingskedjan samt att all kompetens inte får hamna på en och samma person Det är 
kommunstyrelsen som ansvarar för att minimera de operativa riskerna.
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4 RIKTLINJER FÖR ETIK OCH MILJÖ
Finansverksamheten ska präglas och genomsyras av god etik och miljöhänsyn.

Placeringar får ej ske i företag som har produktion eller försäljning av pornografiskt material, 
tobaksvaror, alkoholhaltiga drycker eller där barnarbete utnyttjas i verksamheten. Med 
alkoholhaltiga drycker menas drycker, som har högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent.

Vidare utgör den tillåtna gränsen för försäljning av tobak och alkoholhaltiga drycker en andel 
av omsättningen som understiger 5 procent av den rapporterade årsomsättningen. Vidare får 
placering ej ske i företag som producerar vapen. Med vapen avses produkter avsedda att 
döda, stympa eller ödelägga och som säljs till militära användare.

Kommunen placerar ej i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade 
internationella normer, framförallt FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s 
Barnkonvention, ILO-konventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt Internationella miljökonventioner.

Förvaltaren ska kunna visa trovärdighet i att ha rutiner för att uppmärksamma placeringar 
som kan stå i strid med de väletablerade internationella etiska normer som beskrivs ovan. Om 
Förvaltaren uppmärksammar att en placering kan stå i strid med dessa normer ska Förvaltaren 
efter de ytterligare undersökningar som kan behövs, och eventuellt avstämning med 
kommunen, inom rimlig tid avyttra placeringen.

5 LIKVIDITETSFÖRVALTNING OCH PLACERING
Tillgängliga likvida medel definieras som:

 Kassa och bank

 Ej utnyttjade kreditlöften

 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

Förvaltningen av likviditet inom kommunen ska alltid vara så stor att en god 
betalningsberedskap kan hållas. Kommunen ska ha tillgängliga likvida medel som 
motsvarar en betalningsberedskap om minst 30 betalningsdagar.

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i kommun- 
koncernen. Om det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunkoncernen ska den 
hanteras aktivt och inom riktlinjerna för risktagande.

Kommunen kan avsätta kapital för långsiktig kapitalförvaltning dvs. strategiska 
placeringar med löptid längre än 1 år och med belopp över 50 miljoner kronor. Syftet med 
placeringen är bland annat att förbättra förutsättningar för att minska långsiktiga
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likviditetsmässiga påfrestningar som kommer av framtida åtaganden, exempelvis 
investeringar, pensionsutbetalningar, donationsmedel och övriga medel av långsiktig 
karaktär. En långsiktig placering ska alltid jämföras med behov av nyupplåning för att 
uppnå bästa möjliga finansnetto.

Om beslut om sådan långsiktig placering fattas efter denna finansiella övergripande 
verksamhetsplans ikraftträdande skall detta beslut också innehålla placeringsregler.

Stiftelse/donationsfond administreras av ekonomienheten i enlighet med gällande 
delegeringsordning.

6 UPPLÅNING OCH SKULDFÖRVALTNING

Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med budgetbeslutet om låneram för 
kommunen gällande nyupplåning respektive omsättning av befintliga lån.

En hög säkerhet beträffande tillgång till finansiering ska eftersträvas och kommunkoncernens 
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel 
och/eller genom avtalade kreditlöften. Respektive bolag ansvarar för att med 
kommunledningsförvaltningen teckna avtal för respektive verksamhets behov av 
checkräkningskredit. I detta avtal ska också redovisas underlaget för beräkningen.

Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva 
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än alternativkostnaden vid egen finansiering 
eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet sparsamt, och all 
finansiell leasing i kommunen ska beslutas av kommunstyrelsen.

Godkända former för upplåning är checkkredit och reverslån.
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7 BORGEN OCH UTLÅNING

Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade utlånings- 
och borgensramar. Kommunledningsförvaltningen ska tillsammans med bolagen inför 
kommunfullmäktiges beslut om ramar för utlåning och borgen lämna ett skriftligt utlåtande 
innehållande en riskbedömning. Motsvarande utlåtande ska lämnas till kommunfullmäktige 
för beslut om utlåning till delägda bolag, kommunalförbund och extern part. I utlåtandet ska 
framgå syftet med finansieringen, återbetalningsförmågan samt i förekommande fall 
säkerheternas värde. All utlåning, kreditlöften och borgen ska ske på ett sådant sätt att 
kommunens finansiella risker begränsas. Utlåning, kreditlöfte och borgen ska dokumenteras i 
avtal mellan parterna och vara begränsad ifråga om belopp och tid.

Utlåning till och borgen för verksamheter som bedrivs i konkurrens omfattas av EU:s 
statsstödsregler. För att åstadkomma konkurrensneutrala villkor ska bolagen erlägga ett 
marginalpåslag vid upplåning från kommunen eller en borgensavgift då kommunen går i 
borgen. Kommunens marginalpåslag och borgensavgifter ska vara transparenta och baseras 
på marknadsmässiga villkor med hänsyn tagen till respektive bolags egna 
finansieringsmöjligheter vid respektive upplåningstillfälle. Årlig borgensavgift faktureras en 
gång per år, i efterskott, baserat på befintliga lån per 31 december innevarande år.

För utlåning eller borgensteckning till delägda bolag och kommunalförbund ska normalt ske 
endast med motsvarande andel i åtagandet som regleras i konsortialavtal eller motsvarande 
avtal med annan part.

Utlåning och borgen till externa parter kan av kommunfullmäktige prövas i sådana särskilda 
fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för kommunen 
angelägna intressen.

Vid utlåning eller borgen ska kommunledningsförvaltningen, där så är möjligt, kräva 
säkerhet i form av pantbrev i fastighet eller motsvarande säkerhet med tillfredställande 
förmånsrätt. Även kompletterande säkerhet ska prövas.
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8 UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING

Kommunstyrelsen ska tre gånger per år, i samband med delårsrapporter och årsredovisning, lämna en 
rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter för koncernen:

 Aktuell likviditetssituation

 Skuldportföljens volym, instrument och motparter

 Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen

 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen

 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats

 Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler

 Förslag till åtgärder
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 169 Reglemente för internkontroll samt 
övergripande verksamhetsplan för internkontroll
Ärendenummer KS 2017/135

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer policy ”reglemente för intern kontroll” i 

enlighet med förslag daterat 2018-10-11 att gälla för arbetet med intern 
kontroll från och med år 2020.

2. Tidigare beslutade styrdokument som reglerar intern kontroll upphör att gälla 
från och med år 2020.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1–2:
3. Kommunstyrelsen fastställer övergripande verksamhetsplan för intern 

kontroll i enlighet med förslag daterat 2018-10-11 att gälla för arbetet med 
intern kontroll från och med år 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige, punkt 1–2
Kommunstyrelsen, punkt 3

Sammanfattning av ärendet
I kommunens arbete med den övergripande verksamhetsplanen för ledning och 
styrning ingår intern kontroll. Kommunfullmäktige fastställde reglemente för 
intern kontroll 2015-06-22, § 119. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på nytt reglemente och 
anvisningar för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01

 Förslag till övergripande verksamhetsplan för intern kontroll, daterat 
2018-10-11

 Förslag till ”Policy - reglemente för intern kontroll” daterat 2018-10-11
_____

53



Tjänsteskrivelse

2018-11-01 1(2)

Kommunledningsförvaltningen
Johny Duhr 
johny.duhr@almhult.se

Kommunstyrelsen

Reglemente och verksamhetsplan intern kontroll

Ärendenummer KS 2017/135

Sammanfattning av ärendet
I kommunens arbete med den övergripande verksamhetsplanen för ledning och 
styrning ingår intern kontroll. Kommunfullmäktige fastställde reglemente för 
intern kontroll 22 juni 2015. Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag 
på reglemente och anvisningar för intern kontroll.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”övergripande 

verksamhetsplan för intern kontroll” daterad 2018-10-11

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Policy - reglemente för 
intern kontroll” daterad 2018-10-11

Ärendebeskrivning
Anvisningarna beskriver vad den interna kontrollen går ut på och vilka som 
ansvarar för olika delar av kontrollen. Det beskriver även hur uppföljning och 
rapportering ska gå till.

Reglementet ska säkra att styrelser och nämnder ser till att följande mål uppnås, 
med en rimlig grad av säkerhet:

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta övergripande verksamhetsplan för intern 
kontroll, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat anta policy 
”reglemente för intern kontroll”, att gälla för arbetet med intern kontroll år 2020 
och framåt.

54



Tjänsteskrivelse

2018-11-01 2(2)

Kommunfullmäktige beslutar anta policy ”reglemente för intern kontroll” i 
enlighet med förslag daterat 2018-10-11 att gälla för arbetet med intern kontroll 
år 2020 och framåt.
Att tidigare styrdokument som reglerar detsamma upphör att gälla från och med 
år 2020.

Johny Duhr Elisabeth Steen Ekstedt
Kommuncontroller Ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Kommunledningsförvaltningen

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

Policy

Reglemente för intern kontroll
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1 Syfte med reglementet
Detta reglemente syftar till att säkerställa den interna kontrollen som krävs enligt 
kommunallagen 6 kap. Det innebär att styrelse och nämnd är ansvarig för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och 
föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller även när driften av 
verksamheten har lämnats över till någon annan, exempelvis ett kommunalt bolag.

2 Organisation och uppföljning

2.1 Kommunstyrelsen
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. I detta ligger ansvaret för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas och kontinuerligt aktualiseras. 

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 även följa upp hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna kontrollen inom 
nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige samtidigt med årsbokslutet.

2.2 Nämnderna
Nämnderna har ansvar för att kommunövergripande lagar, policys, övergripande 
verksamhetsplaner, regler och anvisningar följs inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna har 
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska i 
syfte att åstadkomma en god intern kontroll upprätta den organisation och de anvisningar som 
kan behövas för den nämndspecifika verksamheten. Varje nämnd har en skyldighet att styra och 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. 

Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna 
kontrollen i enlighet med kommunens system för ledning och styrning.

Nämnden ska, i enlighet med kommunens system för ledning och styrning, rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen.

2.3 Förvaltningschef
Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen eller motsvarande för att för 
att antagna regler och övergripande verksamhetsplan följs. Förvaltningschefen ska leda arbetet 
med att upprätthålla en god intern kontroll.

När kontroller är genomförda ska resultatet av dessa rapporteras till ansvarig nämnd. Brister i 
den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller till den som 
nämnden utsett. 
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2.4 Verksamhetsansvarig
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen ska följa antagna regler och 
övergripande verksamhetsplan om intern kontroll och informera övriga anställda om dess 
innebörd. Vidare har de att verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller till den 
som nämnden utsett. 

2.5 Anställda
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler och riktlinjer i sin arbetsutövning. Brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som nämnden 
utsett.

2.6 Helägda kommunala bolag
Kommunens helägda bolag ska 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. 
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Kommunledningsförvaltningen

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

Övergripande verksamhetsplan

Övergripande 
verksamhetsplan för intern 
kontroll
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Övergripande verksamhetsplan för intern 
kontroll
Styrelse och nämnd är ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. Detta gäller även när driften av verksamheten har lämnats över till någon 
annan, exempelvis ett kommunalt bolag.

Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder 
och förvaltningar. I detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas 
och kontinuerligt aktualiseras. 

Introduktion till intern kontroll
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens 
kvalitet. Älmhults kommun skapar genom en god intern kontroll förutsättningar för en 
kostnadseffektiv verksamhet och en bra service till kommunmedlemmar och andra intressenter.
Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda och se till att:

 verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
 information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
 lagar, förordningar och styrdokument följs

Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av 
ekonomi. Rent praktiskt kan intern kontroll till exempel handla om att:

 göra riskbedömningar för organisationens verksamhet
 följa upp mål och grunduppdrag
 ta fram arbetsrutiner
 kontrollera att organisationen följer sina rutiner
 genomföra åtgärder där så krävs

En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot oberättigade misstankar mot såväl 
förtroendevalda som tjänstemän. Styrningen i en organisation omfattar bland annat planering, 
samordning samt uppföljning och kontroll. Styrningen syftar till att säkerställa att verksamheten 
bedrivs effektivt och enligt de mål som de förtroendevalda har formulerat och det grunduppdrag 
som varje förvaltning har definierat i sitt respektive reglemente. Intern kontroll handlar ytterst 
om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Intern kontroll är alltså 
ett hjälpmedel och inte ett mål i sig. Personalens erfarenhet, kompetens, engagemang, 
medvetenhet och arbetssätt är viktiga faktorer för att åstadkomma en effektiv intern styrning och 
kontroll.

Intern kontroll i Älmhults Kommun
Internkontrollarbetet i Älmhults kommun utgår ifrån övergripande riskbedömningar på olika 
områden. Internkontrollarbetet ska genom att hålla fokus på osäkerheter och risker bidra till att 
kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna på olika områden. Inom all verksamhet finns 
risk för att det blir fel någonstans i kedjan. Att systematiskt arbeta med riskanalyser innebär inte 
att felen med automatik elimineras. Dock skapas bättre förutsättningar att identifiera vad som 
kan gå fel vilket ger möjlighet att identifiera konsekvenserna av felen. Åtgärder kan sättas in för 

62



2018-10-11 4(11)

att minska sannolikheten för att något icke önskat inträffar, eller för att 
begränsa konsekvenserna om det ändå händer. Internkontrollarbetet omfattar därför i princip 
alla processer på alla nivåer i organisationen. Allt kan dock inte kontrolleras. Avvägning ska 
alltid göras mellan olika aktiviteters kostnad och den nytta de gör.

Ansvar och roller i internkontrollarbetet
Enligt kommunallagen (6 kap) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ansvar och roller i 
intern kontrollarbetet finns definierade i Älmhults kommuns policy för intern kontroll. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över nämnders verksamhet. Detta inkluderar att:

 ansvara för att samordna internkontrollarbetet på övergripande nivå genom att regler och 
anvisningar upprättas

 med utgångspunkt från nämnders uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll och initiera förbättringar när det behövs

 bistå nämnder med metodstöd och övrigt stöd till utveckling

Nämnder
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom den egna verksamheten. 
Detta innebär bland annat att:

 en organisation ska upprättas för internkontrollarbetet
 årlig uppföljning av nämndens interna kontroll ska rapporteras till kommunstyrelsen
 det ska finnas en fastställd rutin för hur planering och rapportering av 

internkontrollarbetet ska gå till samt en plan för introduktion av nyanställda om vad 
intern kontroll innebär 

Förvaltningar 
Inom respektive nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef för att:

 verksamhetsplan och anvisningar inom förvaltningen är utformade så att en god intern 
kontroll kan upprätthållas

 verksamhetsplan för intern kontroll antas av respektive nämnd
 löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar
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Chefer
Alla chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att:

 se till att medarbetarna har förståelse för vad god intern kontroll innebär i den egna 
verksamheten och att det finns goda förutsättningar för att god intern kontroll kan 
upprätthållas verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till god intern kontroll

 snarast möjligt rapportera brister och avvikelser

Chefer och medarbetare
Samtliga medarbetare:

 ansvarar för att bidra aktivt med sin kompetens i internkontrollarbetet
 ansvarar för att uppmärksamma eventuella brister och avvikelser som de upptäcker och 

göra chefen uppmärksam på detta

Revisionen
Revisionens roll är bland annat att granska om den interna kontrollen i nämnder är tillräcklig. 
Att den är tillräcklig är nämndernas ansvar. Revisionens bedömningar kan vara en grund för 
fortsatt utveckling av god intern kontroll.
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Process för styrning och uppföljning av intern 
kontroll
Processgången för styrning och uppföljning av intern kontroll illustreras i bilden nedan. 
Fördjupningar kring metodstöd för olika delar framgår i separata avsnitt senare i riktlinjerna.  
IK-gruppen (Intern kontrollgrupp) utgörs av förvaltningsekonomer och kommuncontroller, som 
erbjuder respektive verksamhet stöd i arbetet. 
Året börjar med att kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet följer upp nämndernas planer 
för intern kontroll avseende föregående år, vilket hanteras i kommunfullmäktige senast i april. 
Under våren görs nya riskanalyser som leder fram till gemensamma granskningsområden som 
omfattar samtliga nämnder för nästkommande år. Dessa beslutas senast i juni i 
kommunfullmäktige. Under hösten arbetar nämnderna med nya riskanalyser för nästkommande 
år, samtidigt som de följer upp innevarande års kontrollmål. Detta arbete genererar i slutet på 
december en riskanalys och en plan för intern kontroll avseende kommande år samt en 
uppföljning av intern kontroll avseende innevarande år.

Gemensamma granskningsområden
Det övergripande syftet med de gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern 
kontroll – är att kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. 
Det finns flera skäl till att ha gemensamma granskningsområden. Ett är att de bidrar till 
lärande, dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra gemensamma processer, men 
även för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern kontroll i sig, inte minst genom 
erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan fångas upp och spridas. Utöver ovan beskrivna skäl 
ska de gemensamma granskningsområdena och kontrollerna ses som ett medel för 
kommunstyrelsen i dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämnders 
verksamhet.
Nämndernas uppföljning och rapportering
Uppföljning och rapportering av internkontrollarbetet sker på olika nivåer och med olika syften. 
Vanligtvis utses en granskare som ska genomföra granskningen enligt metodbeskrivning i 
beslutad internkontrollplan. Granskaren ska rapportera resultat av granskningen, tillsammans 
med eventuella förbättringsförslag, till internkontrollsamordnare som säkerställer att rätt 
information når utsedd verksamhets- eller funktionsansvarig. Rapportering till förvaltningschef 
och nämnd görs löpande eller enligt fastställd plan och nämnden rapporterar årligen till 
kommunstyrelsen. 

Metodstöd för riskanalys inom intern kontroll
Här följer några praktiska råd som kan vara användbara i arbetet med riskanalyser inom intern 
kontroll.

Nämnd
Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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Var ska analyser göras?
Älmhults kommuns alla verksamheter ska genomföra riskanalyser som är heltäckande och 
speglar verksamhetens delar. En dokumenterad riskanalys som innehåller underlag från 
förvaltningens verksamheter ska presenteras på övergripande nivå. Den övergripande 
riskanalysen kan bygga på riskanalyser som har genomförts på avdelnings-, enhets- och 
sektionsnivå. Valet av nivå är beroende av verksamhetens storlek och karaktär. De personer som 
deltar i genomförandet av en riskanalys bör ha god kännedom om verksamheten och dess 
grundläggande uppdrag. Ekonomienheten kan bidra med stöd när riskanalysen ska genomföras.

Hur och när ska riskanalyser göras?
Att inventera, värdera och hantera risker är en ständigt pågående process. Det finns några olika 
sätt att bedriva löpande riskanalysarbete:

 genomföra ny riskanalys varje år
 uppdatera befintlig riskanalys med jämna mellanrum och behålla tidigare identifierade 

risker men göra ny värdering
Ett tips när du arbetar med riskanalysen kan vara att hämta idéer och inspiration från andra 
förvaltningar, eller organisationer samt genomförda revisionsrapporter.

Definitioner
Risk definieras som en oönskad händelse som, om den inträffar, kan förhindra eller försvåra att 
verksamhetens syfte, mål, grunduppdrag och ansvar kan uppnås/genomföras. Tänk på att även 
risker relaterade till politiskt beslutade mål eller gränsöverskridande samarbeten mellan 
nämnder och förvaltningar kan vara aktuella att ta upp. 

Riskanalys är den metod vi använder för att identifiera/inventera och värdera risker.

Riskidentifiering eller riskinventering handlar om att hitta och beskriva risker i verksamheten.

Riskvärdering är en bedömning av sannolikheten för att en viss händelse inträffar samt hur 
allvarlig konsekvensen av en sådan händelse kan komma att bli om den inträffar.

Riskanalysens beståndsdelar
Riskanalysen inom intern kontroll är till för att förutspå orsaker till att grundläggande syfte och 
uppdrag för förvaltningen inte kan uppnås. 
En riskanalys innehåller följande steg:

 identifiering av risker och tillhörande konsekvenser
 värdering och prioritering av risker
 urval av vilka risker som ska åtgärdas, granskas respektive accepteras utan vidare 

behandling.

Riskidentifiering
Riskidentifiering handlar om att hitta och beskriva risker i verksamheten. Nedanstående 
riskkategorier kan användas som inspiration, och inom varje kategori existerar flera olika risker. 
Risker inom kategorierna ekonomi, HR och andra stödprocesser kan likna varandra i olika 
förvaltningar. Verksamhetsriskerna däremot är ofta av väldigt olika karaktär i olika 
förvaltningar beroende på verksamhetens inriktning. När det gäller arbetsmiljörisker kan man 
välja att dokumentera dem tillsammans med risker inom intern kontroll, men uppföljning av 
arbetsmiljörisker sker alltid enligt rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Riskkategorier:

 Verksamhetsrisker
 Förtroenderisker
 Ekonomi/finansiella risker
 HR-risker
 Kommunikationsrisker
 Informationssäkerhetsrisker
 Upphandlings-/inköpsrisker
 Arbetsmiljö (arbetsmiljörisker måste inte dokumenteras i IT-stödet och de följs alltid 

upp enligt rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete)
Riskvärdering
För att bedöma risker används de båda perspektiven sannolikhet och konsekvens som båda 
värderas på en skala från 1 till 4. Genom att multiplicera värdet för sannolikhet med värdet för 
konsekvens räknas riskvärdet fram. Riskvärdet anger riskens storlek i relation till andra 
identifierade risker och tydliggörs även genom en färg. Nedanstående matris fungerar som stöd 
vid värderingen:

Vidare hantering
Respektive nämnd avgör hur risker med olika riskvärden ska hanteras vidare. De möjligheter till 
vidare hantering som finns är:

 accepteras
 befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms tillräckliga
 direktåtgärd
 granskning

En risk kan accepteras om:

 riskvärdet är lågt
 nyttan av eventuella åtgärder eller granskningar är mindre än de resurser som måste 

avsättas
 risken är under bevakning eller redan föremål för utvecklingsarbete
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En risk kan också lämnas utanför internkontrollplanen om det finns 
befintliga åtgärder eller inbyggda kontroller som kan bedömas tillräckliga. 

Planering av direktåtgärder
En direktåtgärd planeras in om det inte bedöms behövas någon granskning utan det finns en 
uppenbar risk och en lämplig metod för att åtgärda risken. Det finns därmed ingen anledning till 
att använda resurser till att först genomföra en granskning. Åtgärderna kan vara av olika slag 
och kan exempelvis handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan 
utförs. Det kan också handla om att upprätta rutinbeskrivningar eller genomföra utbildningar. 
Åtgärderna ska dokumenteras i intern kontrollplanen och ska innehålla:

 beskrivning av risk som ligger till grund för direktåtgärd (under rubriken ”Risk”)
 vad som ska göras (under rubriken ”Kontrollmoment/Åtgärd”)
 vem som ansvarar för att det blir gjort (under rubriken ”Ansvarig”)
 när återrapportering ska ske till nämnden (under rubriken ”Klart”)

Genomförande av direktåtgärder
Själva genomförandet är att vidta åtgärd som beskrivs i planen. En direktåtgärd kan exempelvis 
vara att ta fram och implementera en ny rutin, planera och genomföra utbildning eller rekrytera 
ny personal.

Dokumentation av direktåtgärd
När åtgärden genomförts dokumenteras detta i IT-stöd för intern kontroll och uppföljning 
rapporteras till nämnd enligt rutiner i respektive förvaltning.

Planering av granskningar
De risker som bedöms i behov av granskning ska ingå i intern kontrollplanen. De 
kommungemensamma granskningsområdena ska också finnas med i nämndens plan.
Granskningsdelen ska innehålla:

 vilka områden och tillhörande rutiner som ska granskas (under rubriken ”Process”)
 beskrivning av risk som ligger till grund för granskning (under rubriken ”Risk”)
 syfte med granskningen (framgår bland annat av kolumn ”Risk” och ”Riskvärde”)
 omfattning/avgränsning/granskningsmetod (under rubriken ”Kontrollmoment/Åtgärd” 

samt ”Kontrollmoment/Åtgärd metod”)
 vem som är ansvarig för att granskning/åtgärd genomförs (under rubriken ”Ansvarig”)
 till vem resultatet av granskningen ska rapporteras (framgår av anvisningar)
 när återrapportering ska ske till nämnden. (under rubriken ”Klar”)

Genomförande av granskningar
Den medarbetare som utses till granskare ska ha tillräcklig kunskap om granskningsområdet 
men inte stå i jävsförhållande till granskad process; ”man ska inte granska sig själv”. När en 
granskning planeras bör ett övervägande göras om kostnad för granskning gentemot nyttan med 
granskningen. Denna bedömning kan till exempel påverka val av granskare, storlek på 
granskningen, val av granskningsmetod. Samtidigt måste granskningen vara tillräckligt 
omfattande och träffsäker för att resultatet ska vara till någon nytta. Som förberedelse inför 
granskning är det lämpligt att t.ex. läsa in sig på lagstiftning, rutiner och anvisningar inom 
området, både kommungemensamma och förvaltningsinterna. Planering av urval och 
kontaktvägar ska också göras samt att planera in granskningen tidsmässigt. Efter genomförd 
granskning ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren. 
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Resultatet från granskningen kommuniceras med förvaltningschef och 
nämnd som i sin tur informerar verksamheten samt beslutar om förbättringsåtgärder i 
tillämpliga fall. 

Genomförande av förbättringsåtgärd
Förbättringsåtgärder fungerar precis som direktåtgärder, skillnaden är att de identifierats efter 
det att granskning genomförts och visat på avvikelse eller brist. De var alltså inte, till skillnad 
från direktåtgärderna, kända när intern kontrollplanen skapades.

Tidsaspekt vid planering av granskningar och åtgärder
Direktåtgärder, granskningar och förbättringsåtgärder ska planeras in med en tydlig tidsram. I 
möjligaste mån bör alla moment planeras så att de är genomförda när uppföljning av intern 
kontrollplanen sker. Det innebär att momenten inte bör genomföras i slutet av året. 

Dokumentation av granskning
Dokumentation om granskningsresultat görs i IT-stöd för intern kontroll enligt följande:

 Finns övergripande verksamhetsplan, rutinbeskrivning eller instruktion (lokal eller 
kommungemensam) dokumenterad för granskat område? Om ja, ange benämning och 
var den återfinns till exempel Hemma, i filmapp, i pärm på medarbetares kontor.

 Fungerar riktlinje/rutinbeskrivning/instruktion (eller motsvarande) ändamålsenligt?
 Beskriv ett sammanfattande resultat av granskningen, exempelvis avvikelser som 

konstaterats och i vilken omfattning. Resultat ska beskrivas även om inga avvikelser har 
hittats. Om det finns ytterligare dokumentation från granskningen ska denna bifogas.

 Om avvikelser konstaterats lämnas förslag till förbättringsåtgärder.
 Uppföljning av genomförda granskningar rapporteras till nämnd enligt rutiner i 

respektive förvaltning.

Förtroendevaldas delaktighet i processen
De förtroendevalda ska styra i principiella och övergripande frågor och ange vad som ska 
uppnås. Tjänstemän är specialister i verksamhets- och utförandefrågor, det vill säga hur 
verksamheten bedrivs. I det sista fungerar förvaltningen som stöd till den politiska nivån. För att 
engagera de förtroendevalda i förvaltningens riskanalysarbete kan olika metoder användas, här 
beskrivs tre olika sätt:

 Involvera genom att informera om förvaltningens riskanalysarbete samt presentera 
riskanalyserna vid rapporteringstillfällen.

 Genomföra en separat riskanalys med utgångspunkt från de förtroendevaldas strategiska 
roll och avseende deras eget uppdrag (eller t ex resultatmål).

 Bjuda in de förtroendevalda att bidra till riskinventering i verksamheterna men 
tjänstemän från förvaltningen genomför sedan värdering (bedömning av sannolikhet och 
konsekvens) av riskerna samt utformning av åtgärder.

Praktiska råd – tänk på att…
 Innan riskanalysen påbörjas bör omfattning och eventuella avgränsningar beskrivas 

(t.ex. avdelning, enhet osv. och syfte i förhållande till andra typer av riskanalyser).
 Vid tillfället för genomförande av riskanalys bör det inte vara fler deltagare än det går att 

ha en aktiv diskussion.
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 Det är lätt att blanda ihop risker med riskpåverkande faktorer. 
För att undvika detta kan ett resonemang föras enligt följande: Risk för … (händelse) på 
grund av … (orsak), vilket kan leda till … (konsekvens).

 Personberoende är exempel på en riskpåverkande faktor (orsak), medan själva risken 
(händelsen) är att en arbetsuppgift inte blir utförd, blir utförd i fel tid eller på ett felaktigt 
sätt. Detta kan leda till en skada (konsekvens). Åtgärden kan i detta fall vara att se till att 
det finns aktuella och tillgängliga rutinbeskrivningar.
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Sammanträdesprotokoll

2018-11-01 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 71 Biblioteksplan 2018–2021
Ärendenummer KFN 2018/9

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att den kostnadsanalys som 

kommunstyrelsen i sin återremiss 2018-06-05, § 117 begärde har 
genomförts. Nämnden överlämnar analysen till kommunstyrelsen. Nämnden 
vill dock framhålla att kostnadsanalysen endast är ett beslutsunderlag och ska 
inte fastställas som en del av biblioteksplanen. 

Förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan – plan för utveckling av 

biblioteksverksamheterna i Älmhults kommun 2018–2021 enligt förslag.

Beslutsnivå
1. Kultur- och fritidsnämnden
2. Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults folkbibliotek har tillsammans med kommunens skolor och förskolor 
tagit fram en gemensam plan som med utgångspunkt i rådande nuläge och en 
framtida vision, beskriver de utmaningar biblioteksverksamheterna står inför.
Syftet med planen är att verksamheterna ska bidra till att kommunens invånare 
stimuleras till att utveckla sitt språk, sitt läsande och sitt lärande och därmed 
också öka sin självkänsla och sina möjligheter att delta och påverka samhället.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-06-05 till kultur- och 
fritidsnämnden och utbildningsnämnden med motiveringen att nämnderna ska 
presentera en kostnadsanalys, tydliggöra förändringar mellan nuvarande 
biblioteksplan och förslag till biblioteksplan 2018–2021 samt att 
biblioteksplanens omfattning ska sammanfattas. Detta är nu åtgärdat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Biblioteksplan för Älmhults kommun, daterad 2018-10-30
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2018-11-01 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Dokument Biblioteksplan – plan för utveckling av biblioteksverksamheterna i 
Älmhults kommun 2018–2021

 Sammanställning av kostnadsberäkningar i Biblioteksplan 2018–2021

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) begär att få lämna en protokollsanteckning i anslutning 
till beslutet. Nämnden godkänner att protokollsanteckningen lämnas.

Protokollsanteckning
Gusten Mårtensson (C): ”Centerpartiet och Moderaterna i kultur- och 
fritidsnämnden gör en annan politisk bedömning av vilka åtgärder som är 
lämpliga att vidta under punkten ’8.1.5 Lokaler’ i biblioteksplanen än de som 
presenteras i sammanställningen av kostnadsanalysen.” 
_____

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut:
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningschef
Bibliotekschef
Gymnasiechef
Grundskolechef
Verksamhetschef förskola
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Utbildningsförvaltningen
Anette Ekström 
anette.ekström@almhult.se

Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan för Älmhults kommun
Ärendenummer KFN 2018/9

Sammanfattning av ärendet
Älmhults folkbibliotek har tillsammans med kommunens skolor och förskolor 
tagit fram en gemensam plan som med utgångspunkt i rådande nuläge och en 
framtida vision, beskriver de utmaningar biblioteksverksamheterna står inför.
Syftet med planen är att verksamheterna ska bidra till att kommunens invånare 
stimuleras till att utveckla sitt språk, sitt läsande och sitt lärande och därmed 
också öka sin självkänsla och sina möjligheter att delta och påverka samhället.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-06-05 till kultur- och 
fritidsnämnden och utbildningsnämnden med motiveringen att nämnderna ska 
presentera en kostnadsanalys, tydliggöra förändringar mellan nuvarande 
biblioteksplan och förslag till biblioteksplan 2018–2021 samt att 
biblioteksplanens omfattning ska sammanfattas. Detta är nu åtgärdat.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Biblioteksplan för Älmhults kommun, daterad 2018-10-30

 Dokument Biblioteksplan – plan för utveckling av biblioteksverksamheterna i 
Älmhults kommun 2018–2021

 Sammanställning av kostnadsberäkningar i Biblioteksplan 2018–2021

Ärendebeskrivning
Bibliotekslagen fick den 1 januari 2005 ett tillägg som säger att kommuner ska 
anta en plan för kommunens biblioteksverksamheter.
Med anledning härav gav kommunstyrelsen år 2008 kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till en plan för folkbiblioteksverksamheten i Älmhults 
kommun för beslut i kommunfullmäktige. Denna första version antogs för åren 
2009–2012. Därefter skrevs en ny plan för åren 2014–2017. Det har nu blivit 
dags att planera för fyra nya år och denna gång ta fram en gemensam plan för 
samtliga biblioteksverksamheter i kommunen, dvs både folk- och skolbibliotek. 
Inom utbildningsförvaltningen har vi också en förskoleverksamhet som 
visserligen inte har några egna lokaler som kallas bibliotek, men som i sitt arbete 
med att främja barnens lust att lära använder sig av folkbibliotekets resurser. 
Biblioteksplan – plan för utveckling av biblioteksverksamheterna i Älmhults 
kommun 2018–2021 är således en plan för folkbibliotek, skola och förskola. 
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Tjänsteskrivelse

2018-10-30 2(2)

Syftet med föreliggande plan är att tillmötesgå förskolebarnens, skolelevernas 
och de övriga invånarnas behov av biblioteksservice och skapa beredskap för 
framtida krav. Syftet är tillika att stimulera till utveckling av ett livslångt 
lärande, social och kulturell välfärd och därmed regional tillväxt och utveckling. 

Bibliotek är inga isolerade verksamheter utan verksamheter som tjänar 
kommunens syften. En biblioteksplan ska underlätta viljan att föra en offensiv 
bibliotekspolitik. Biblioteksplanen är ett styrdokument som synliggör den 
politiska viljeinriktningen vad gäller utvecklingen av kommunens samlade 
biblioteksverksamhet

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige att antar Biblioteksplan – plan för utveckling av 
biblioteksverksamheterna i Älmhults kommun 2018–2021.

Anette Ekström Roger Johansson
Utredare Tf. förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämndens beslut:
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut:
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningschef
Bibliotekschef
Gymnasiechef
Grundskolechef
Verksamhetschef förskola
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SAMMANFATTNING

Denna biblioteksplan är en långsiktig plan för biblioteksverksamheterna i Älmhults kommun 
och beskriver hur folk- och utbildningsbibliotek ska arbeta och utvecklas framöver samt vilka 
utmaningar respektive verksamhet står inför. Planen har sin utgångspunkt i bibliotekslagen, 
skollagen och läroplanen för förskolan samt kommunens strategiska utvecklingsplan. 
Biblioteksplanen ger också information om bakgrund och nuläge vad gäller respektive 
biblioteksverksamhet.

Målen för verksamheterna utgör samma bas som i tidigare planer, men nya nationella krav 
och resultatet av en gemensam workshop om hur vi vill ha det i Älmhults kommun år 2030, 
medför att visionerna om hur målen ska nås framöver förändrats. De nya visionerna innebär 
att samtliga verksamheter nu står inför en rad utmaningar.

De stora utmaningarna under perioden handlar framför allt om:
 att utveckla arbetet med att skapa inbjudande läsmiljöer och lustfyllda läsupplevelser 

samt främja samarbetet mellan verksamheterna och med andra aktörer i samhället
 att möta användarnas behov av e-tjänster så att de kan nå bibliotekens tjänster när 

deras behov är som störst, t ex på kvällstid och hemifrån
 att utrusta biblioteken med teknik och programvaror samt kontinuerligt utveckla 

personalens kompetens för att möta användarnas behov av t ex programmering, 
virtuell verklighet och digitala läromedel

 att aktivt arbeta för ett utbud för användare med annat modersmål än svenska och 
stimulera denna målgrupps språk- och läsutveckling samt deras flerspråkighet

 att aktivt arbeta för att erbjuda anpassade medier för användare med särskilda behov 
och att tillhandahålla relevanta digitala verktyg 

 att medvetandegöra alla potentiella användare, oavsett egna specifika 
förutsättningar, om vad biblioteksverksamheterna kan erbjuda och hjälpa till med

 att ständigt arbeta för ett demokratiskt samhälle genom att ge barn, elever och vuxna 
tid och möjligheter att bygga sin egen kommunikativa förmåga för att kunna framföra 
sin åsikt, lyssna, diskutera och förstå

 att erbjuda en attraktiv biblioteksservice för fler invånare på landsbygden och i 
glesbygden

Biblioteksplanen är ett politiskt kommunövergripande styrdokument och antas av 
kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden ansvarar för att 
planerad utveckling säkerställs i samband med årligt budgetarbete. Tjänstemännen inom 
folkbiblioteket, skolan och förskolan ansvarar för att en specificerad arbetsplan upprättas så 
att planerad utveckling kan genomföras.
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BAKGRUND
 

1 Syfte och uppföljning

 1.1 Syfte

Bibliotekslagen fick den 1 januari 2005 ett tillägg som säger: 

 Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. 

Med anledning härav gav kommunstyrelsen år 2008 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag till en plan för folkbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun för beslut i 
kommunfullmäktige. Denna första version antogs för åren 2009–2012. Därefter skrevs en ny 
plan för åren 2014–2017. Det har nu blivit dags att revidera denna plan och planera för fyra 
nya år och denna gång med en gemensam plan för samtliga biblioteksverksamheter i 
kommunen, dvs både folk- och skolbibliotek. Inom utbildningsförvaltningen har vi också en 
förskoleverksamhet som visserligen inte har några egna lokaler som kallas bibliotek, men 
som i sitt arbete med att främja barnens lust att lära använder sig av folkbibliotekets resurser. 
Biblioteksplan 2018–2021 är således en plan för folkbibliotek, skola och förskola. 

Syftet med föreliggande plan är att tillmötesgå förskolebarnens, skolelevernas och de övriga 
invånarnas behov av biblioteksservice och skapa beredskap för framtida krav. Syftet är tillika 
att stimulera till utveckling av ett livslångt lärande, social och kulturell välfärd och därmed 
regional tillväxt och utveckling. Bibliotek är inga isolerade verksamheter utan verksamheter 
som tjänar kommunens syften. En biblioteksplan ska underlätta viljan att föra en offensiv 
bibliotekspolitik. Denna av kommunfullmäktige antagna plan, är ett styrdokument som 
synliggör den politiska viljeinriktningen vad gäller utvecklingen av kommunens samlade 
biblioteksverksamhet. 

 

 1.2 Uppföljning och utvärdering 

Kommunfullmäktige ansvarar för att biblioteksplanen revideras senast 31 december vart 
fjärde år. Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden ansvarar för att planerad 
utveckling säkerställs i samband med årlig revision av bokslut och årligt budgetarbete. 
Folkbiblioteket, skolan och förskolan ansvarar för att planerad utveckling genomförs enligt 
specificerad arbetsplan och att åtgärdernas resultat och effekt utvärderas i samband med det 
årliga bokslutet. Verksamheterna ansvarar också för att kontinuerligt beakta och analysera 
nya behov från förskolebarn, skolelever och övriga invånare och vid behov ompröva 
planerad verksamhet samt att varje år planera för ytterligare ett år framåt.  

På nationell nivå är det Kungliga biblioteket som tillsammans med de regionala 
biblioteksverksamheterna, i vårt fall Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, följer upp hur 
de biblioteksplaner som antagits i kommunerna har utformats och hur de används. 

78



5

2 Styrdokument för biblioteksverksamhet 
 

2.1 Internationella

UNESCO har i ett Folkbiblioteksmanifest formulerat rekommendationer för FN:s 
medlemsländer att ta hänsyn till. Där anges att folkbiblioteket ska tillgängliggöra information 
och kunskap för samtliga medborgare. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek oavsett ålder, 
etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk eller social status. Speciellt anpassade tjänster och 
medier ska finnas tillgängliga för personer som av olika anledningar inte kan utnyttja det 
ordinarie utbudet, t ex personer med någon form av funktionsvariation.

UNESCO:s Skolbiblioteksmanifest fastslår att skolbibliotek spelar en viktig roll för utbildning 
och kultur, för att främja läs- och skrivkunnigheten och för förmågan att söka sig information. 
Skolbiblioteket ska stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och 
läroplaner.

FN:s konvention om barns rättigheter betonar alla barns lika rättigheter och värde, rätt att 
uttrycka sig, bli lyssnad till och utvecklas. Barnets rätt ska vara i centrum när beslut om barn 
fattas och barnets behov ska beaktas.

 

2.2 Nationella

Den nationella styrningen av folkbiblioteken återfinns i Bibliotekslagen (2013:801). Denna 
säger att alla kommuner ska ha folkbibliotek i syfte att främja invånarnas intresse för läsning 
och litteratur, bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Därutöver anger lagen att folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla invånare. Lagen reglerar också att lån ska vara avgiftsfria. Vidare 
poängteras att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, 
personer med funktionsvariation, nationella minoriteter och personer med annat modersmål 
än svenska. 

Skollagen (2010:800) reglerar att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta 
gäller oavsett om eleverna går i en kommunal eller en fristående skola. Enligt 
skolinspektionen ska eleverna ha möjlighet att kontinuerligt använda sitt skolbibliotek som en 
del av sin utbildning och skolbiblioteket ska bidra till att eleverna når sina mål. Skolbiblioteket 
ska omfatta böcker, informationsteknik och andra medier. Skolbiblioteket ska vara anpassat 
till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev 2016:7) slår fast att förskolan ska främja alla barns 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
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2.3 Regionala        

På den regionala nivån är BiBK, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, en för biblioteken 
viktig aktör inom kultursamverkansmodellen. Verksamheten är samordnad för Region 
Blekinge och Region Kronoberg och har som uppgift att främja folkbibliotekens samarbete 
och verksamhetsutveckling, men även skolbibliotekens verksamheter kan komma att 
omfattas. Övergripande regionala och statliga styr- och strategidokument ligger till grund för 
BiBK:s arbete och syftet är att kommunernas invånare ska erbjudas en jämlik 
biblioteksverksamhet av hög kvalitet.

2.4 Kommunala

Älmhults kommun ska vara och agera som möjliggörare. Kommunen ska sträva efter 
enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet. I den strategiska utvecklingsplanen 
”Så ska vi tillsammans utveckla Älmhults kommun” samlas kommunens övergripande 
principer för styrning i ett gemensamt dokument för kommunens nämnder. Här anges tydliga 
inriktningsmål för att nå kommunens främsta mål som är att öka befolkningen. Några av de 
saker kommunen vill lyfta fram som särskilt viktiga för att skynda på utvecklingen är:

 Ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud som stimulerar kommuninvånarna till god 
hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort. 

 
 En skola som har fokus på barnens, elevernas och de studerandes individuella 

förmåga till ökad måluppfyllelse. En skola där alla elever ska mötas på sin nivå och få 
möjligheter till utveckling utifrån sina egna förutsättningar.  

Älmhults kommun har en gemensam värdegrund som beskriver hur alla som arbetar i 
kommunen ska vara och handla mot varandra och mot omvärlden. Kommunens anställda 
arbetar alla i medborgarens tjänst och allas arbete ska bygga på och understödja demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Anställda ska erbjuda en effektiv och serviceinriktad 
verksamhet med ett tydligt medborgarperspektiv. Värdegrunden bygger på de tre 
grundpelarna: professionalism, öppenhet och engagemang.
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3 Uppdrag, organisation och verksamhet

 
3.1 Folkbibliotekets uppdrag

Folkbibliotekets huvuduppdrag är att utgöra en resurs för livslångt lärande och demokratisk 
utveckling och spelar därmed en central roll i såväl den enskildes personliga utveckling som i 
den gemensamma samhällsutvecklingen. Att utifrån människors vardag tillgängliggöra 
möjligheter att utveckla sin förståelse, fördjupa sina kunskaper, skapa mening och öka sin 
livskvalitet är bibliotekets viktigaste åtagande. Bibliotekets verksamhet vänder sig till alla 
kommuninvånare och tillfälliga besökare med ett innehåll som återspeglar såväl det lokala 
som det nationella och internationella.  

 

3.1.1 Folkbibliotekets organisation

Folkbiblioteket i Älmhults kommun omfattar ett huvudbibliotek i centralorten och sju små 
filialer i orterna Diö, Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck, Liatorp, Pjätteryd och Virestad samt ett 
digitalt 24-timmars bibliotek. Folkbiblioteket är organiserat under Utbildningsförvaltningen 
medan det politiska ansvaret ligger hos Kultur- och fritidsnämnden.

Offentligt finansierade bibliotek har i Sverige ett nära samarbete med andra bibliotek på 
såväl regional som nationell nivå vad gäller fjärrlån och verksamhetsutveckling. 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg främjar och stödjer den regionala 
biblioteksverksamheten genom t ex gemensamma boktransporter och gemensam interaktiv 
webbportal. Kungliga biblioteket är den myndighet som samordnar det svenska 
biblioteksväsendet och har i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. 
Strategin ska bygga på en långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksverksamheten i 
Sverige och ge svar på bibliotekens roll i samhället, användarnas behov, nya medier, teknisk 
utveckling, nationell infrastruktur med mera.

 

 

3.1.2 Folkbibliotekets verksamhet

Folkbiblioteket i Älmhult arbetar huvudsakligen med:

 Mediehantering (urval, inköp, registrering, översyn, exponering, marknadsföring)
 Referensarbete (referenssamtal, handledning, informationssökning, källkritik)
 Låneverksamhet (hantering av lånekort, inlån, utlån, omlån, återlämning, krav)
 Programverksamhet (aktiviteter i både egen regi och med inhyrda artister/föreläsare)
 Teknik (hantering av katalogsystem, digital guide, automater, larm, datorer, iPads)
 Webbplats (publicera nytt, arkivera gammalt, strukturera, tillgänglighetsanpassa)
 Marknadsföring (press, sociala medier, digitala skärmar, foldrar, affischer)
 Administration (hantering av post och varor, kontorsarbete, ekonomi, personalfrågor)
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3.2 Skolbibliotekets uppdrag

Skolbiblioteken och dess verksamhet är en del av skolan och en del av skolans pedagogiska 
verksamhet. Skolbibliotekets verksamhet bidrar till elevernas måluppfyllelse. För att 
skolbiblioteksverksamheten ska kunna ge största möjliga utdelning, är målet att den ska vara 
en del av det team som jobbar för elevernas måluppfyllelse.

 

 3.2.1 Skolbibliotekets organisation   

Varje kommunal skola har tillgång till ett eget skolbibliotek. 

I kommunen finns inom grundskolan två skolor F-3, fem skolor F-6, en skola 7-9, en 
grundsärskola och en internationell skola. Totala antalet elever är cirka 2 000.

Gymnasieutbildningen består av en gymnasieskola och en gymnasiesärskola med 
sammanlagt ca 500 elever.

Inom vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna finns ca 500 elever.

I kommunen finns dessutom två fristående skolor. 

3.2.2 Skolbibliotekets verksamhet   

Varje skola utarbetar inför varje nytt år en arbetsplan med aktiviteter och förväntade effekter i 
relation till målen i biblioteksplanen samt följer upp och värderar måluppfyllelsen enligt 
kvalitetshjulet för skolan. Skolbiblioteken arbetar med elevinflytande på olika sätt, lbland 
annat genom biblioteksråd, elevråd eller andra typer av elevmedverkan. Vidare finns det på 
en del skolor biblioteksgrupper eller biblioteks/IT-grupper som är en del av skolbibliotekens 
verksamhet och utgör arenor för möten mellan skolbibliotekarierna och skolans pedagoger.

Skolornas pedagoger samarbetar med skolbiblioteken i arbetet med att stödja, stimulera och 
utveckla elevernas läsförmåga och främja den kreativa språkmiljön inom skolan. Detta sker 
genom att:

 Varje skolbibliotek har en aktiv läsfrämjande verksamhet där högläsning, 
bokpresentationer och läsgrupper med boksamtal ingår som viktiga delar.

 De gemensamma projekten Sommarlovsboken, Bokjuryn (åk 3, 8 och gymnasiet) och 
Författarbesök (åk 5, 8 och gymnasiet), genomförs och utvärderas varje år. 

 Varje skolbibliotek erbjuder litteratur på flera olika språk vilket speglar skolornas 
mångkulturella verksamhet.

 Varje skolbibliotek arbetar aktivt för att uppmärksamma och nå fram till elever med 
behov av särskilt stöd. Detta sker bland annat genom inköp av lättlästa böcker samt 
genom nedladdning av talböcker. Arbetet sker i nära samarbete med pedagoger, 
specialpedagoger och speciallärare.

Skolbibliotekarie i samarbete med pedagoger och IT-pedagoger verkar för ökad medie- och 
informationskunnighet hos eleverna. Detta sker genom att:
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 Skolbibliotekarierna och pedagogerna samarbetar för att öka elevernas informations-
kompetens genom att lära ut hur man söker, värderar och kritiskt granskar 
information.

 Skolbibliotekarierna bidrar till att eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg 
för informationssökning och källkritik.

 Skolorna erbjuder eleverna ett gott utbud av abonnemang på kvalitativa och 
nivåanpassade databaser.

Rektor möjliggör och främjar arbetet för elevernas måluppfyllelse och skolbibliotekens 
utveckling genom att se till att 

 Biblioteksfrågor ingår som en naturlig del på arbetsplatsträffar på alla skolor.
 Varje skola har en arbetsplan för biblioteket som alla på skolan arbetar efter och som 

utvärderas och revideras årligen enligt årshjulet för skolans kvalitetsarbete.
 Skolbibliotekarien eller den ansvariga pedagogen får möjlighet till relevant 

kompetensutveckling inom biblioteksområdet.

 

3.3 Förskolans uppdrag 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 
ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”.(Lpfö 98 rev 
2016:7) Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 
lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska 
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjligheter att både utveckla det 
svenska språket och sitt modersmål. 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråket utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper 
också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik 
kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”(Lpfö 98 rev 2016:7) 

 

 3.3.1 Förskolans organisation

Förskolan består av 18 kommunala förskolor med 60 avdelningar och 1 fristående förskola 
med 4 avdelningar.

I förskolan är det 1000 barn inskrivna under hösten 2017.

3.3.2 Förskolans verksamhet (vad det gäller lära, läsa och språkutveckling) 

Böckernas illustrationer utvecklar ett intresse för bilder där möjligheten erbjuds att samtala 
och tolka dessa, men också en förståelse för bokens uppkomst. Böcker är alltid tillgängliga 

83



10

på förskolan och besök på folkbiblioteket sker med jämna mellanrum. Favoritböcker och 
böcker utifrån barnens frågor som härrör till deras pågående lärprocesser lånas. 
Pedagogerna gör stunder möjliga under dagen då läsning erbjuds. Böckerna finns 
tillgängliga i både centrala miljöer, men också i miljöer som är iordningställda för lugnt och 
stillsamt varande. Favorit- eller faktaboken följer ibland med på ett äventyr tillsammans med 
barnen eller används i andra sammanhang då den behövs i ett utforskande syfte. 

Ökat antal av nyanlända på förskolorna medför fler lånade böcker på andra språk. Något 
som utvecklar barnens förståelse för sin kulturella identitet och andra kommunikativa 
funktioner. Barnen och pedagoger samtalar genom böckerna i ett gemensamt lärande där 
tidigare erfarenheter, kunskaper och nya erfarenheter delas. Här skapas tillfälle för barn och 
pedagoger att samtala kring livsfrågor utifrån vårt värdegrundsarbete tex förståelse för alla 
människors lika värde, (Skolverket 2016). 
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4 Verksamhetens funktion och personalens roll
 

4.1 Folkbibliotekets funktion i samhället

Folkbiblioteket verkar läsfrämjande genom att stimulera språkutveckling och läslust samt ge 
invånarna tillgång till litteratur och andra medier. Berättelser i text, bild, ljud, film och spel, 
som speglar vår gemensamma historia, vår samtid och ger oss föreställningar om möjliga 
framtider. Människors läs- och skrivförmåga är en avgörande förutsättning för deltagande i 
ett demokratiskt samhälle. 

Folkbiblioteket verkar för att öka kunskapen om hur digital informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning. Biblioteket garanterar alla invånares tillgång till informationstjänster 
och understödjer användarnas förmåga att kunna avkoda, förstå, kritiskt granska och 
analysera information. Biblioteket arbetar aktivt för att motverka det utanförskap som det 
innebär att inte veta hur och var man kan söka och hitta information i ett allt mer digitalt 
samhälle.

 

4.1.1 Personalens roll på folkbiblioteket

För att kunna arbeta med och för människor måste personalen i varje situation kunna handla 
klokt. Bibliotekarieyrket kräver såväl teoretiskt som praktiskt och lösningsinriktat kunnande 
som gott omdöme. Bibliotekarien har flera roller i sitt yrkesutövande, men den pedagogiska 
rollen är den klart övervägande. Att inkludera själva relationen med användarna i arbetet 
med att identifiera och lokalisera information är bibliotekariens främsta uppgift. Detsamma 
gäller i arbetet med att uppmuntra och vägleda användarna för att de ska kunna komma 
vidare i sin läsning och sitt lärande.

 

4.2 Skolbibliotekets funktion i skolan

Läroplanerna för den obligatoriska skolan och gymnasieskolan lyfter fram att läsning, 
språkutveckling, informationssökning och källkritik är viktiga förmågor som alla elever 
behöver för fortsatta studier, i arbetslivet och som medborgare i samhället. Detta är områden 
som alla lärare i någon mån måste behärska och integrera i sin undervisning, men med en 
bibliotekarie på skolan går det att få extra stöd i detta arbete. Genom sin utbildning har 
skolbibliotekarien fått goda kunskaper i informationssökning och källkritik och kan därför 
komplettera lärarnas ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens.

Skolbiblioteken bidrar till elevernas måluppfyllelse. Elever och pedagoger använder 
skolbiblioteket och skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs. Detta sker genom att:

 Skolbibliotekarier och pedagoger samverkar tillsammans med eleverna för att bidra till 
elevernas måluppfyllelse.

 Varje skolbibliotek erbjuder ett mångfasetterat och brett mediebestånd, anpassat 
efter elevernas behov och läroplanens mål.

 Rektor strävar mot att alla skolor i kommunen har tillgång till en likvärdig 
skolbiblioteksverksamhet.
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4.2.1 Personalens roll på skolbiblioteket  

Utöver det egna arbetet är skolbiblioteket en självklar del i skolans övriga arbete. Det räcker 
inte med informationsmöten eller inslag vid större samlingar utan det krävs en löpande 
kontakt och delaktighet i planering och uppföljning. Skolbiblioteket måste definitivt flyttas ut 
ur rummet och ta plats i skolarbetet. I detta ligger flera utmaningar, dels för biblioteket som 
resurs, dels för skolbibliotekarien men inte minst för pedagogerna.

För att biblioteket ska kunna fungera som en pedagogisk resurs i samtliga ämnen och åldrar 
krävs ett stort engagemang från pedagogerna. Det handlar om inköp, urval, presentation och 
skolans prioriterade arbetsområden men också om individuella behov, tillgänglighet och 
möjlighet att använda resurserna. 

På skolbibliotekarien ställs krav att känna till kursplaner och mål, kunna följa den 
pedagogiska planeringen under året och ha möjlighet att möta olika elever utifrån de unika 
behoven. Användning av kompensatoriska hjälpmedel för att ge alla elever en bra möjlighet 
att tillägna sig texter är något som ingår i bibliotekets roll. För att skolbiblioteket ska kunna 
vara en resurs i det dagliga arbetet krävs också kontinuitet i mötet med pedagoger och 
delaktighet i den pedagogiska planeringen. Beroende på skolans organisation och storlek 
kan detta se olika ut, men det är en viktig uppgift för skolledare att se till att få till en bra 
samverkan. 

Rektor har ett särskilt uppdrag när det gäller att synliggöra och integrera skolbiblioteket i det 
dagliga arbetet. Det handlar dels om organisation, dels om planering och naturligtvis om tid 
och resurser, men viktigast är betoningen av skolbiblioteket som en naturlig del av 
skolverksamheten.

4.3 Förskolans funktion vad gäller bibliotek

En förskola är en plats för utbildning där ett ständigt utforskande sker. Det avspeglas i miljö, 
material, innehåll, förhållningssätt och litteraturen är en del av den. Genom litteraturen 
erbjuds barnen möjligheter att lära sig ny kunskap, utveckla sin förmåga att lyssna, 
reflektera, ställa frågor och ge uttryck för egna uppfattningar men också att utveckla sitt 
ordförråd, väcka nyfikenheten till skriftspråket och att skriftspråket har en kommunikativ 
funktion (Skolverket 2016). 

 

4.3.1 Personalens roll på förskolan

Pedagogernas roll är att vara goda förebilder genom att visa sitt intresse för litteraturen men 
också hur den kan användas tillsammans med barnen för utveckling och lärande som 
förskolans uppdrag föreskriver. 

Många förskolor har egna "bibliotek" eller läshörnor vilket gör att förskolan också har en 
kompenserande roll mot folkbiblioteket. För vissa barn kan förskolan vara en introduktion till 
bibliotekets värld. Förskolan har även en uppgift att visa på folkbibliotekets betydelse och 
medvetandegöra familjer om vad folkbiblioteket kan erbjuda. Det är sedan upp till varje familj 
hur man vill använda sig av folkbiblioteket tjänster.
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NULÄGE

5 Nulägesbeskrivning

5.1 Nuläge för folkbiblioteket år 2017

5.1.1 Lokaler och invånarantal

Kommunens folkbiblioteksverksamhet bedrivs på ett huvudbibliotek i centralorten Älmhult (9 
885 inv) och på sju mycket små filialbibliotek i Diö (938 inv), Eneryda (321 inv), Hallaryd (121 
inv), Häradsbäck (160 inv), Liatorp (538 inv), Pjätteryd (102 inv) och Virestad (171 inv). Av 
dessa är biblioteken i Diö och Liatorp belägna i skolans lokaler och utgör på dagtid 
skolbibliotek för elever i årskurs 1-6. Biblioteken i Eneryda, Hallaryd och Pjätteryd ligger 
också i utbildningsförvaltningens lokaler, men i byggnader med förskolor. Biblioteket i 
Häradsbäck ligger i en f d skolbyggnad och biblioteket i Virestad återfinns i samma lokaler 
som ett äldreboende. Storleken på lokalerna i förhållande till antalet invånare varierar:

Huvudbiblioteket i Älmhult        750 kvadratmeter = 0,07 kvadratmeter/inv. 

Filialbiblioteket i Diö                    85 kvadratmeter = 0,09 kvadratmeter/inv.

Filialbiblioteket i Eneryda            93 kvadratmeter = 0,28 kvadratmeter/inv.

Filialbiblioteket i Hallaryd            27 kvadratmeter = 0,22 kvadratmeter/inv.

Filialbiblioteket i Häradsbäck      89 kvadratmeter = 0,56 kvadratmeter/inv.

Filialbiblioteket i Liatorp               88 kvadratmeter = 0,16 kvadratmeter/inv.

Filialbiblioteket i Pjätteryd           45 kvadratmeter = 0,44 kvadratmeter/inv.

Filialbiblioteket i Virestad            51 kvadratmeter = 0,30 kvadratmeter/inv.

 

5.1.2 Personal

Personalen som tjänstgör på samtliga folkbibliotek uppgår till 8,8 årsverken fördelat på 5,75 
bibliotekarier, 2,05 biblioteksassistenter och 1,0 bibliotekschef. Detta innebär en 
personalstyrka på 0,55 personal/1 000 inv.

 

 

5.1.3 Medier

Folkbibliotekets totala bestånd av fysiska medier (inklusive det bestånd som är placerat i 
magasin) uppgår till 73 300, vilket blir 4,6 medier/inv. 

Varje år avsätts drygt 700 000 av bibliotekets budget till inköp av nya fysiska medier för 
samtliga folkbibliotek. Det resulterar i knappt 4 400 nyförvärv per år = 0,3 medier/inv.
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5.1.4 Tjänster och aktiviteter

Folkbibliotekets personal finns till för kommunens invånare och tjänstgör med information 
och service till bibliotekens besökare under alla de fysiska bibliotekens öppettimmar. Under 
denna tid svarar personalen också för information och service till biblioteksanvändare via 
andra kanaler, såsom webbplats, sociala medier, e-post och telefon. Fyra dagar i veckan har 
huvudbiblioteket möjlighet att ta emot bokade grupper och klasser med besökare innan 
biblioteket öppnat för allmänheten.

På huvudbiblioteket erbjuds varje säsong ett program med aktiviteter för såväl barn som 
vuxna, förlagda både under och efter ordinarie öppethållande. Dessa aktiviteter ska ses som 
ett komplement till de medier och de tjänster som kommunens folkbibliotek tillhandahåller. 
Ett komplement som svarar mot bibliotekets uppdrag och understödjer bibliotekets 
verksamhetsmål. Huvudbiblioteket erbjuder ca 225 aktiviteter för alla åldrar per år.

 

 

5.1.5 Öppettider med bemanning

Såväl huvudbibliotek som filialer är bemannade av bibliotekspersonal under öppettider. 
Huvudbiblioteket håller öppet alla veckodagar utom söndag. Samtliga filialbibliotek håller 
öppet en veckodag (em/kväll) varannan vecka.

Huvudbiblioteket i Älmhult      48,0 timmar/vecka 

Filialbiblioteket i Diö                  1,5 timmar/vecka

Filialbiblioteket i Eneryda          2,0 timmar/vecka

Filialbiblioteket i Hallaryd          2,0 timmar/vecka

Filialbiblioteket i Häradsbäck    2,0 timmar/vecka

Filialbiblioteket i Liatorp             1,5 timmar/vecka

Filialbiblioteket i Pjätteryd         1,5 timmar/vecka

Filialbiblioteket i Virestad          1,5 timmar/vecka

 

 

5.1.6 Besökare och målgrupper

Det totala antalet besökare på samtliga fysiska folkbibliotek uppgår till runt 100 000 per år. 
Huvudbiblioteket besöks årligen av ca 96 000 och alla filialerna tillsammans av drygt 2 000. 
Av dessa utgör ca 7 000 besökare till specifika aktiviteter.

Folkbibliotekets webbplats utgör användarnas digitala bibliotek och besöks av ca 10 000 
unika IP-adresser per år. Bibliotekets följare på Facebook och Instagram uppgår tillsammans 
till ca 1 500.

Folkbiblioteket vänder sig till alla invånare i Älmhults kommun och exkluderar ingen. Alla är 
lika välkomna och ska kunna förvänta sig likvärdig service och ett utbud av medier och 
tjänster anpassat efter behov och nivå.
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5.1.7 Lån

Antalet lån av såväl fysiska som elektroniska medier uppgår årligen till drygt 115 000. På 
huvudbiblioteket lånas varje år ca 105 000 medier och på alla filialerna sammanlagt runt 10 
000 medier.

 

5.2 Nuläge för skolbiblioteken år 2017

5.2.1 Lokaler och antal elever  

Diö skola är en F-6 skola med ca 140 elever, placerad i orten Diö. Skolbiblioteket är beläget i 
ett klassrum. Det är ett integrerat bibliotek, men är inte öppet för allmänheten under skoltid. 
Det finns ingen dator för informationssökning. Antalet sittplatser är 10 plus möjlighet till 
samling på matta.

Elmeskolan är en nybyggd skola i tätorten som öppnades läsåret 2017-2018. Där finns en 
grundskoledel F-6 med drygt 100 elever, den Internationella skolan med ca 320 elever samt 
en förskola. Verksamheterna har ett gemensamt bibliotek som ger stora möjligheter till 
integration. Många böcker är på engelska men fokus ligger även på att skaffa medier på 
elevernas modersmål. Skolan har en dator för informationssökning och 20 sittplatser.

Gemöskolan som är en F-6 skola med ca 320 elever är centralt belägen i tätorten. Skolan 
har kontinuerligt byggts ut, renoverats och byggts om invändigt. Den består av flera separata 
byggnader. I biblioteket finns 7 sittplatser för studier och ca 25 sittplatser i trappan. 
Biblioteket tillhandahåller en dator för informationssökning.

Haganässkolan ligger i tätorten och består av gymnasieskola och gymnasiesärskola med ca 
500 elever samt vuxenutbildning också med ca 500 elever. Utbildningarna finns inrymda i 
samma byggnad, vilket möjliggör goda möjligheter för samarbete mellan verksamheterna.  
Skolbiblioteket består av ett med ett 80-tal sittplatser vid arbetsbord och ett tyst läsrum med 
12 platser. Det finns även ett rum med tidskrifter och dagstidningar. I detta rum finns tre 
datorer för informationssökning vid ståplatser. Datorerna används främst av 
vuxenutbildningens elever eftersom de inte har egna datorer, vilket gymnasieeleverna har.

Klöxhultsskolans skolbibliotek används av flera skolenheter. Dessa är själva Klöxhultsskolan 
med nästan 500 elever, F-6, grundsärskolan för årskurs 1-6 med ca 25 elever samt 
Montessoriskolan F-6 med ca 70 elever. Skolan ligger i ett av tätortens bostadsområden och 
skolbiblioteket ligger centralt i skolan. I biblioteket finns tillgång till 4 datorer för sökning i 
bibliotekskatalogen och övrig informationssökning. Skolbiblioteket har 25 studieplatser och 
en hörna med en stor soffa. I biblioteket finns också en avdelning med dagstidningar och 
tidskrifter.  

Liatorp skola med knappt 50 elever, är belägen i orten Liatorp. Byggnaden är nyrenoverad 
och anpassad för årskurserna F-3 samt för förskolan som finns där idag. Liatorps skola har 
ett integrerat bibliotek, men är inte öppet för allmänheten under skoltid. I biblioteket finns ca 
15 sittplatser, men ingen dator för informationssökning.

Linnéskolan är en i tätorten centralt belägen 7-9 skola med ca 450 elever. Skolbiblioteket 
ligger centralt i skolan. Biblioteket är stort och förutsättningar för egna studier är goda. Det 
finns sittplatser för ca 50 elever och tillgång till 10 bärbara datorer.
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Ryfors skola är en F-3-skola i orten Ryfors med drygt 40 elever och inhyser även 
kommunens resursskola. Skolbibliotekets lokaler är rymliga och det finns tillgång till 
grupprum, sagorum och en större möteslokal. Här finns sittplatser för ca 30 elever, men 
ingen dator för informationssökning.

5.2.2 Personal  

Alla skolbibliotek är bemannade av skolbibliotekarier och/eller biblioteksassistenter. 
Omfattningen varierar beroende på antal elever. 

Diö skola 16 bibliotekarietim./vecka 20 assistenttim./vecka

Elmeskolan 20 bibliotekarietim./vecka  

Internationella skolan 36 bibliotekarietim./vecka

Gemöskolan 32 bibliotekarietim./vecka 15 assistenttim./vecka

Haganässkolan 40 bibliotekarietim./vecka 20 assistenttim./vecka

Klöxhultsskolan 30 bibliotekarietim./vecka

Liatorps skola   4 bibliotekarietim./vecka

Linnéskolan 40 bibliotekarietim./vecka   5 assistenttim./vecka

Ryfors skola      obemannat

 

5.2.3 Medier  

Varje skolbibliotek ansvarar för de media som finns tillhands för att skolans behov skall 
tillgodoses. Detta sker i samverkan med personal och ledning på skolan. Möjlighet att låna 
medier finns mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken. Varje rektor avsätter budget till denna 
verksamhet. 

Skolbibliotekens totala bestånd av fysiska medier (för Diö och Liatorp skola är folkbibliotekets 
bestånd inkluderat), exklusive läromedel, uppgick till:

Diö skola 4 800 medier = 34 medier/elev

Elmeskolan och Internationella 9 700 medier = 23 medier/elev

Gemöskolan  9 600 medier = 30 medier/elev

Haganässkolan                    11 400 medier = 11 medier/elev 

Klöxhultsskolan                    14 000 medier = 23 medier/elev

Liatorps skola    4 200 medier = 84 medier/elev

Linnéskolan 8 300 medier = 18 medier/elev 

Ryfors skola   3 500 medier = 87 medier/elev
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Skolbibliotekens möjligheter till nyförvärv av medier (för Diö och Liatorp skola är 
folkbibliotekets nyförvärv inkluderat), exklusive läromedel, resulterade 2017 i:

Diö skola 384 medier = 2,7 medier/elev

Elmeskolan och Internationella 773 medier = 1,8 medier/elev

Gemöskolan  694 medier = 2,2 medier/elev

Haganässkolan                    600 medier = 0,6 medier/elev 

Klöxhultsskolan                    994 medier = 1,7 medier/elev

Liatorps skola    198 medier = 3,9 medier/elev

Linnéskolan                    1 113 medier = 2,5 medier/elev 

Ryfors skola   42 medier = 1,0 medier/elev
 

5.2.4 Tjänster och aktiviteter  

Skolbiblioteken arbetar med bokprat då skolbibliotekarien besöker enskilda klasser för att 
presentera aktuella böcker. Genom arbete i läsgrupper stimuleras elever till läsning, likaså 
bidrar de regelbundna klassbesöken till läsutveckling. På gymnasiet anordnar man 
boksamtalsgrupper.

Sommarlovsboken (endast grundskolan) För att stimulera till läsning även under 
sommarlovet genomför kommunbiblioteket och grundskolorna sedan många år tillbaka en 
aktivitet kallad Sommarlovsboken. Eleverna läser fem böcker under sommaren och redovisar 
sina böcker. Alla som har deltagit får en bok i present. Projektet avslutas med en bokfest där 
eleverna hämtar sin presentbok. Sommarlovsboken vänder sig till eleverna i grundskolan. 

Skolbibliotekarierna arbetar med läsfrämjande projekt i åk 3, 8 och på gymnasieskolan (f.d. 
Bokjuryn). I projektet ingår bokprat och att eleverna får tillgång till nya böcker som de får ha i 
sina klassrum tills projektet är slut. Hur skolbibliotekarierna arbetar med projektet varierar, 
men fokus ligger på att erbjuda ett brett sortiment av litteratur till klassrummen samt att 
skapa läslust hos eleverna. Avslutning av projektet sker enskilt på skolorna och prisböcker 
lottas ut till eleverna i de deltagande klasserna. För projektet ansöks pengar från Statens 
Kulturråd.  

Författarbesök som vänder sig till elever i årskurs 5 och årskurs 8 samt gymnasiet är en 
annan årligen återkommande aktivitet. I samband med besöken arbetar eleverna med den 
besökande författares böcker och besöken stimulerar elevernas i läs- och skrivutveckling. 
Skolbiblioteket på gymnasieskolan anordnar författarbesök för årskurs 1 elever. Kostnaden 
fördelas mellan Kultur & fritidsnämnden och de deltagande skolorna

Bokens Dag anordnas årligen för årskurs 1 i gymnasiet av skolans bibliotek, med stöd av 
elever i årskurs 3. För årskurs 1 i gymnasieskolan anordnas också Sökkurs.
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5.2.5 Öppettider med bemanning

Skolbiblioteken har öppet när det är verksamhet i skolan. Viss variation förekommer mellan 
skolorna.  

5.2.6 Besökare och målgrupper.

Skolbibliotekens målgrupp är de elever som går på skolorna och i viss mån även deras 
vårdnadshavare samt de lärare som undervisar eleverna.

 

5.2.7 Lån

Antal lån på kommunens skolor var under 2017 sammanlagt runt 79 000. Lånen (exklusive 
lån av läromedel) fördelat per skola uppgick till omkring:

Diö skola   6 000 

Gemöskolan 14 000

Haganässkolan   6 200

Internationella skolan 11 000

Klöxhults skola 20 000

Liatorps skola   2 000

Linnéskolan   4 900

Ryfors skola   5 000

 

5.3 Nuläge för förskolan år 2017

5.3.1 Lokaler och antal barn  

I tätorten finns tolv förskolor. 

Haga förskola har 72 barn och upplever att det finns gott om utrymme för att organisera för 
läsaktiviteter på alla 4 avdelningar.

Internationella förskolan har 75 barn på 5 avdelningar. Förskolan har ett gott samarbete med 
skolbiblioteket på skolan. Nu när förskolan är i olika hus, kommer bibliotekarien med böcker 
till förskolan varje fredag. Annars finns en tid i skolbiblioteket för sagostund samt lån av 
böcker. 

Kojans förskola, uteförskola med 30 barn på två avdelningar läser böcker både ute och inne. 

Liljebackens förskola med 120 barn på åtta avdelningar. Här finns goda möjligheter för att 
organisera läsaktiviteter på samtliga avdelningar.
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Lyckans förskola startar i januari 2018 upp med tre avdelningar som kan ta emot cirka 45 
barn.

Montessori förskola med 45 barn på tre avdelningar har bra med utrymme för läsning på alla 
avdelningarna. Närheten till huvudbiblioteket gör att alla barn på förskolan går dit flera 
gånger/termin. Lokalerna kommer fr o m hösten 2018 att tillhöra Linnéskolan.

Möckelns förskola med 68 barn på fyra avdelningar. Här finns goda möjligheter för att 
organisera läsaktiviteter, speciellt i den nybyggda delen. 

Norregårds förskola med 110 barn på sju avdelningar (två avdelningar bedrivs i moduler).Här 
finns goda möjligheter till att organisera läsaktiviteter på samtliga avdelningar. Förskolan har 
även ett eget litet ”minibibliotek” på förskolan. 

Skogens förskola med 45 barn har goda möjligheter för att organisera läsaktiviteter på 
samtliga avdelningar. Under våren 2018 kommer Montessori förskola att flytta sin 
verksamhet till dessa lokaler.

Tornets förskola har 78 barn med fem avdelningar. Där finns läsvrår  på samtliga 
avdelningar. Det fungerar bättre på vissa avdelningar än andra. I förskolans matsal finns 
böcker samlade som alla avdelningar kan låna från. 

Violens förskola med 32 barn på 2 avdelningar har läshörnor på båda avdelningarna. 
Förskolan använder huvudbiblioteket. De äldre barnen går med till biblioteket och väljer/lånar 
böcker.

Vitsippans förskola har 98 barn med sex avdelningar. Samtliga avdelningar har goda 
möjligheter till läsutrymmen. 

Bokhultets förskola i Diö med 75 barn på 4 avdelningar har bra läshörnor. Förskolan lånar 
böcker genom det integrerade skol- och folkbiblioteket och ibland beställer de från 
huvudbiblioteket.  

Enelyckans förskola i Eneryda med 20 barn använder soffan i biblioteksfilialen varje dag till 
läsning efter lunch. Förskolan har fri tillgång till alla biblioteksböckerna. Biblioteket är en del i 
daglig verksamhet. 

Hallaryds förskola i Hallaryd har 30 barn med två avelningar. Båda avdelningarna har 
läsvrår. De lånar böcker från det filialbibliotek som finns i huset. Dit går de även ibland och 
har lässtund. 

Solrosens förskola i Häradsbäck med 17 barn har bra utrymme för läsning, både mysigt 
krypin för fåtal barn, samt en stor rund matta där vi har ”sagolek” för flera barn. Eftersom 
förskolan har nyckel och möjlighet att gå till filialbiblioteket, lånas det böcker varje vecka. 
Ibland väljer de äldre barnen att ha lässtund inne i bibliotekslokalen. 

Liatorps förskola i Liatorp med 30 barn och 2 avdelningar. Förskolan går genom det 
integrerade skol- och folkbiblioteket för att hämta matvagnen till alla måltider. Böcker lånas 
varje vecka. Det finns även möjlighet att sitta i biblioteket och läsa. Båda avdelningarna har 
läshörnor och biblioteksböcker på avdelningen. 

Pjätteryds förskola i Pjätteryd har 17 barn och här finns gott om utrymme för att organisera 
för läsaktiviteter. Förskolan har också tillgång till filialbibliotek i liten skala.

Ryforsgårdens förskola i Ryfors har 35 barn på två avdelningar. På avdelningen Haren för 
barn 3-5 år finns utrymme för att organisera för läsaktiviteter. På avdelningen Igelkotten är 
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möjligheten något begränsad på grund av avdelningens utformning. Förskolan använder sig 
av biblioteket som finns på skolan.

I kommunen finns också en fristående förskola, som består av två förskolor med ca 60 barn 
totalt.

5.3.2 Personal

Alla förskolor har en person som är biblioteksansvarig. På Liljebackens förskola som är 
kommunens största förskola finns två personer med detta uppdrag. 

På vissa förskolor som Norregård och Möckeln, finns det en kontaktperson för 
huvudbiblioteket och gällande förskolans eget bibliotek har alla ett ansvar. 

På de mindre förskolorna i Eneryda och i Häradsbäck samt på Violen har alla pedagoger lika 
stort ansvar.

På Bokhultets förskola i Diö finns en ansvarig person per avdelning.

Internationella förskolan har Haganässkolans bibliotekarie som sin biblioteksansvariga.  

 

5.3.3 Medier

Varje förskolechef är ansvarig för bokbeståndet på förskolan och medel för inköp tas ur den 
egna budgeten. Förskolor som är belägna i centrum gör kontinuerliga besök på 
folkbiblioteket för att låna och för att få tillfälle att befinna sig i biblioteksmiljö. Besöken görs 
med barn och pedagoger. I ytterområdena besöker barnen tillsammans med pedagogerna 
det skolbibliotek som finns på orten.

Förskolor som ligger något utanför tätorten, t ex Möckelns förskola tar ibland bussen in till 
folkbiblioteket för ett besök. Vid tillfällen lånar även pedagogerna själva böcker till förskolan. 

 

5.3.4 Tjänster och aktiviteter

Vid olika tema- eller projektarbeten där förskolan behöver få tillgång till faktaböcker är 
folkbiblioteket en stor tillgång. Det kan handla om att öka förståelsen för djur eller växter. Det 
kan handla om demokratiarbete eller geodetiska former. Böckerna blir en kunskapskälla för 
barn och pedagoger. 

Bokjuryn är en aktivitet som folkbiblioteket ordnar för förskolan. Förskolan får till sig ett antal 
böcker som läses på förskolan under några månader. Därefter röstar barnen på vilken bok 
som var den bästa. I samband med tillkännagivandet av vilken bok som vann, ordnas det 
fest på biblioteket som är mycket uppskattat av barn och pedagoger.
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5.3.5 Öppettider med bemanning

Böcker finns hela tiden tillgängliga på förskolan och oftast i en lärmiljö som bjuder in till 
läsning i form av en läshörna. 

 

 

5.3.6 Besökare och målgrupper

På förskolan har vi barn i åldern 1-5 år. Förskolan ser till att det finns relevant litteratur för 
samtliga åldrar. Vissa förskolor arbetar med bokpåsar som vårdnadshavare kan låna hem 
tillsammans med sina barn. Bokpåsarna kommer från folkbiblioteket.

 

5.3.7 Lån

De flesta förskolor lånar i snitt 15 böcker per tillfälle. Några lånar upp till 25 böcker per tillfälle 
och några endast 5 per tillfälle. De äldre barnen lånar oftare. Ofta finns det fler böcker på 
förskolan men alla är inte framme samtidigt, utan böcker byts ut med jämna mellanrum. Är 
boken populär kan den läsas flera gånger per dag, medan andra läses ett par gånger under 
hela låneperioden.

På Norregårds förskola som har ett eget bibliotek, finns det uppskattningsvis upp till 100 
böcker. 

På Liatorps förskola lånar man böcker från det integrerade skol- och biblioteket varje vecka.

På Internationella förskolan lånar varje barn en bok per vecka i Haganässkolans bibliotek 
som används i verksamheten under veckan.
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6 Samordning och samarbete mellan verksamheterna
En formell samordning mellan folkbiblioteket och förskolan/skolan i Älmhults kommun är 
reglerat i ett avtal som berör kostnader och tjänster för katalog- och utlåningssystem, 
databaser, kompletterande medieförsörjning och gemensamma läsprojekt. 

Utöver detta sker ett kontinuerligt samarbete mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken samt 
mellan folkbiblioteket och pedagoger i förskola respektive skola. Syftet är att med 
gemensamma krafter hjälpa kommunens barn och unga att komma längre i sin läsutveckling 
och sitt lärande och därmed nå såväl högre måluppfyllelse i skolan som högre självstyrande 
bildning på fritiden.

 

Som exempel på samarbete mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket kan nämnas:

 Regelbundna träffar för planering och uppföljning av gemensam verksamhet

 

Som exempel på samarbete mellan förskolans personal och folkbibliotek kan nämnas:

 Lån av böcker från folkbiblioteket att användas på förskolan
 Lån av bokpåsar från folkbiblioteket att lånas hem från förskolan
 Besök på folkbiblioteket utanför ordinarie öppettider med bibliotekarie som guide
 Utställningar på folkbiblioteket av barnens arbete i förskolan
 Lovaktiviteter på folkbiblioteket med t ex minibio

 

Som exempel på samarbete mellan skolans pedagoger och folkbibliotek kan nämnas:

 Lån av böcker från folkbiblioteket att användas i undervisningen
 Besök på folkbiblioteket utanför ordinarie öppettider med bibliotekarie som guide
 Utställningar på folkbiblioteket av barnens arbete i skolan
 Inbjudan till alla i åk 4 för ett möte med Den galne professorn på folkbiblioteket
 Inbjudan till SFI-klasser för visning av folkbibliotekets resurser
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FRAMTID

 7 Vision och mätmetod för verksamhetsmål 2018-2021
Alla verksamheterna har specifika mål för sin biblioteksverksamhet och i detta avsnitt anges 
under varje mål en vision för de kommande fyra åren. En vision som i huvudsak tar avstamp 
i de framtidsbilder som återfinns i bilaga 1 och bilaga 2. Bilaga 1 ger exempel på nya 
nationella krav som påverkar biblioteksverksamheterna och i bilaga 2 redovisas resultatet av 
den workshop som genomfördes med tjänstemän och politiker om hur vi vill ha det i Älmhults 
kommun år 2030. För att kunna följa upp hur väl respektive verksamhet arbetar mot målen, 
anges också på vilket sätt detta mäts.

7.1 Folkbibliotekets vision och mätmetod per mål 

7.1.1Verksamhetsmål 1

Erbjuda ett varierat och aktuellt mediebestånd av god kvalitet

MÅLVISION 2018 – 2021

Älmhults kommuninvånare har tillgång till ett generöst, allsidigt och aktuellt utbud av medier 
för både barn, ungdomar och vuxna. Här hittar de allt. Här finns pek- och bilderböcker för de 
minsta, böcker och ljudböcker som många vill läsa men också smal speciallitteratur för både 
barn och vuxna. Lokalhistoria för den som är intresserad av sin hembygd och studielitteratur 
för den som vill studera. Här finns gott om tidskrifter och filmer. Biblioteket beaktar 
låntagarnas önskemål och köper in böcker på olika språk eller kompletterar med lån från 
större bibliotek, t ex Internationella biblioteket i Stockholm.

Efterfrågan på digitala medier ökar och åtskillnaden mellan fysiska och digitala medier 
minskar. Det är lika naturligt att ladda ner en bok till sin smarta mobil eller läsa med öronen 
som att låna en fysisk bok med tryckt text. Tillgängligheten har ökat betydligt och alla medier 
cirkulerar så effektivt som möjligt. Ingen behöver vänta särskilt länge på nya attraktiva 
medier.

Att lätt och fritt kunna bilda sig en egen åsikt blir allt viktigare för medborgarna och kraven på 
att biblioteket håller en neutral och objektiv linje vid inköp är nödvändiga. Likaså att 
biblioteket tillhandahåller ett utbud med kvalitet.

MÄTMETOD:

 Antal bestånd av olika medietyper – för barn och vuxna
 Antal nyförvärv av olika medietyper – för barn och vuxna
 Antal utlån av olika medietyper – för barn och vuxna
 Cirkulationstal per medietyp – för barn och vuxna
 Antal låntagare totalt respektive aktiva – barn och vuxna
 Antal reservationer 
 Antal övertidsvarningar, påminnelser och krav 
 Procentandel nöjda med utbudet av medier
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7.1.2 Verksamhetsmål 2

Erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver

MÅLVISION 2018 – 2021

Det digitala utbudet ökar för alla, vilket betyder att behovet av anpassade medier därmed kan 
komma att minska. Men då den kommersiella marknaden inte producerar allt, kan alla som 
är i behov av anpassade medier även fortsättningsvis möta ett attraktivt och tillgängligt utbud 
som lockar till läsning, oavsett funktionsvariation. Personalen har goda kunskaper om 
anpassade medier och strävar efter att öka sina kunskaper om kommunikation med hjälp av 
tecken, TAKK och AKK. 

Utbudet av tekniska hjälpmedel ökar och biblioteket samarbetar med andra yrkesgrupper för 
att alla barn och unga ska få tillgång till individuellt anpassade medier och rätt hjälpmedel. 
Den som på grund av ålder eller funktionsvariation inte har möjlighet att själv ta sig till 
biblioteket, erbjuds så kallad ”boken kommer”- service.

MÄTMETOD:

 Antal bestånd av anpassade medietyper – för barn och vuxna
 Antal nyförvärv av anpassade medietyper – för barn och vuxna
 Antal utlån och nedladdningar av anpassade medietyper – för barn och vuxna
 Antal utlån av depositioner till äldreboenden 
 Antal utlån av hjälpmedel som DAISY-spelare och läsplattor
 Antal låntagare av talböcker, boken kommer och egen nedladdning
 Antal aktiviteter för målgruppen

7.1.3 Verksamhetsmål 3

Främja muntligt berättande, läslust och läsvanor samt kulturupplevelser

MÅLVISION 2018 – 2021

Såväl vuxna som barn och unga blir inspirerade till att läsa böcker i både tryckt och digital 
form. Biblioteket erbjuder som komplement till fysiska och digitala medietips ett stort utbud av 
aktiviteter, som t ex sagostunder, högläsning och temaaktiviteter för barn, LAN-kvällar och 
möten med mästerspelare för unga samt bokcirklar, författaraftnar och utställningar för 
vuxna. Personalen utvecklar med lyhördhet nya metoder för att främja ett fördjupat intresse 
för berättelser hos besökarna. Varje människa bär också på en egen berättelse och på 
biblioteket finns nu möjligheter att själv berätta.

Biblioteket har ett nära samarbete med förskolan om olika teman och bibliotekspersonalen 
besöker förskolorna för att inspirera och instruera. Förskolorna besöker biblioteket 
regelbundet eller kopplar upp sig digitalt mot biblioteket för att chatta med personalen eller     
t ex författare. Alla barn, med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, får 
möjlighet att utveckla en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Biblioteket strävar 
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efter att i samarbete även med barnhälsovården, skolan och föreningar, nå barn och 
föräldrar som inte har för vana att besöka biblioteket.

MÄTMETOD:

 Antal aktiviteter rörande muntligt berättande
 Antal aktiviteter rörande läslust och läsvanor
 Antal aktiviteter rörande kulturupplevelser
 Antal deltagare per åldersgrupp 
 Procentandel nöjda med utbudet av program och aktiviteter

7.1.4 Verksamhetsmål 4

Uppmuntra till kreativitet och eget skapande

MÅLVISION 2018 – 2021

Biblioteket stimulerar till personlig utveckling för alla åldrar genom att erbjuda verkstäder där 
man kan prova på olika tekniker och metoder. Kreativiteten sjuder och det finns många 
möjligheter för den som gärna vill visa upp sina talanger. Den som vill berätta med hjälp av 
teknik kan givetvis arbeta med till exempel foton, animation, film eller konstruera egna spel. 
Biblioteket arbetar med alla konstformer, eftersom det är människors berättelser och 
människors uttrycksbehov som är det viktiga, inte formen. 

MÄTMETOD:

 Antal aktiviteter rörande kreativitet och eget skapande
 Antal deltagare per åldersgrupp 
 Antal utställningar

7.1.5 Verksamhetsmål 5

Stödja intresse för digital delaktighet och livslångt lärandet 

MÅLVISION 2018 – 2021

Biblioteket utgör ett lokalt kunskapscentrum och arbetar för att stimulera nyfikenhet och 
vetgirighet. Bibliotekets personal möter därför alla besökares intressen i ett inlyssnande 
referenssamtal och erbjuder kompetent vägledning. Användarna får hjälp med strategier i 
sökteknik för att hitta rätt i bibliotekets katalog, databaser och på internet. Människors 
förmåga till kritiskt tänkande blir alltmer nödvändigt i en tid där desinformationen ökar och 
bibliotekets personal erbjuder hjälp att sovra. Föräldrar kan känna sig trygga med att 
biblioteket tillhandahåller surfplattor med utvalda appar för barn.
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Utvecklingen av digital teknik sker med mycket hög hastighet och biblioteket ligger i 
framkanten. Här kan man tillsammans med andra och med tillgång till ämnesexpert ta del av 
universitetens MOOCs (Massive Open Online Courses). En stor del av lärandet har blivit 
upplevelsebaserat och på biblioteket kan besökarna testa t ex 3D-skrivare och hologram 
samt förflytta sig till andra platser med hjälp av VR – virtual reality. För den som ännu inte 
känner sig bekväm med att hantera sin dator eller smarta mobil, erbjuder biblioteket hjälp till 
självhjälp för att alla både ska kunna ta del av information och själva kunna vara med och 
dela och påverka i samhället. De digitala samhällstjänsterna blir allt fler och biblioteket 
eftersträvar att underlätta för alla även genom teknisk hjälp och hjälp med byråkratsvenskan.

Besökare möter dessutom en rad inbjudna ämnesexperter som vidgar vetandet och 
uppmuntrar barn och föräldrar till ett lekfullt lärande. Barnen får i möten med representanter 
för olika yrken testa sina framtidsdrömmar. Det finns också möjlighet för invånarna att själva 
visa upp sina kunskaper och föreläsa för andra. Samtalscaféer stimulerar till åsiktsutbyte och 
ger möjlighet att ompröva den egna förståelsen.

MÄTMETOD:

 Antal användare per databas
 Antal användningar av själbetjäningsautomaterna
 Antal bokningar av datorer och laptops
 Antal utskrifter, kopior och scanningar
 Antal aktiviteter rörande digital delaktighet
 Antal aktiviteter rörande livslångt lärande
 Antal deltagare per åldersgrupp 
 Procentandel nöjda med personalens hjälp med att hitta och söka information
 Procentandel nöjda med personalens hjälp med att använda teknik och e-tjänster

7.1.6 Verksamhetsmål 6

Erbjuda en stimulerande biblioteksmiljö

MÅLVISION 2018 – 2021

Besökarna hälsas välkomna till ett huvudbibliotek som är attraktivt för alla åldrar. Den som 
kliver in i biblioteket blir glad och nyfiken på allt som erbjuds och miljön stimulerar till både 
kunskap och kontemplation. Barnen känner att biblioteket är en plats att vara länge på, 
ungdomar har den plats de behöver och studerande kan boka studierum för självstudier. 
Biblioteket är en bra plats att sitta och studera och jobba på, men också en social mötesplats 
för likasinnade. Här finns en ljuddämpande miljö med såväl tysta zoner som zoner för samtal. 
Ett café med utbud av kalla och varma drycker, kakor, frallor, sallader och frukt förhöjer 
trivseln. Småbarnsföräldrar har tillgång till faciliteter som micro och skötbord. Den forna 
skolgården har utvecklats till en fantasifull plats som inspirerar och stimulerar barn och 
vuxna. 

Huvudbiblioteket är beläget i centralorten, men alla kommunens invånare har tillgång till 
någon form av biblioteksservice på rimligt avstånd. Genom en filial på hemorten, genom ett 
bibliotek på hjul eller genom så kallade pop-up bibliotek på oväntade platser. Nya svenskar 
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nås med ett trevligt välkomstpaket med böcker på lätt svenska och alla nyinflyttade erbjuds 
lånekort och inbjuds till visning av biblioteket. Alla invånare är väl bekanta med bibliotekets 
utbud och tjänster och känner sig välkomna. Biblioteket är en demokratisk arena, en plats 
där tankar, åsikter och intressen utbyts.

MÄTMETOD:

 Antal besökare på fysiska bibliotek

7.1.7 Verksamhetsmål 7

Tillhandahålla ett attraktivt och interaktivt 24-timmars bibliotek

MÅLVISION 2018 – 2021

Bibliotekets öppettider hindrar ingen från att använda biblioteket dygnet runt. På bibliotekets 
webbplats och sociala medier finns alla möjligheter att få värdefulla tips på böcker, musik, 
filmer och andra medier. Besökaren kan i lugn och ro reservera på webbplatsen för att sedan 
hämta i biblioteket. Har man lån som håller på att gå ut, kan de lätt förlängas via webben. 
Vissa databaser, t ex NE, kan användas hemifrån. 

Det händer mycket på biblioteket och på webbplatsen hittar man utförlig information om 
kommande evenemang. Härifrån kan man ladda ner hela vårens och höstens program för 
både barn och vuxna. Har man inte möjlighet att själv komma till biblioteket, kan man via 
webbplatsen få inspiration och tillgång till olika meningsfulla aktiviteter och hobbies. QR-
koder ute i samhället är ett annat sätt som ger invånarna tillgång till bibliotekets utbud.

MÄTMETOD:

 Antal nyheter på webbplatsen
 Antal besökare på webbsidor
 Antal inlägg på Facebook och Instagram
 Antal följare på Facebook och Instagram

7.1.8 Verksamhetsmål 8

Efterfråga och beakta användarnas behov och önskemål

MÅLVISION 2018 – 2021

Kommunens invånare utnyttjar alla möjligheter att påverka bibliotekets verksamhet. 
Personalen är lyhörd för inköpsförslag och reserverar respektive fjärrlånar medier efter 
önskemål. Både på det fysiska biblioteket och på webbplatsen utnyttjas uppmaningen att

101



28

komma med tips och förslag och inte minst barnen ger personalen många uppslag till 
utveckling. Engagemanget i olika medborgardialoger är stort och biblioteket förändras och 
förbättras efter användarnas behov. Personalen följer med i trender och anpassar dem efter 
invånarnas intressen. Ett professionellt bemötande med personlig service på generösa 
öppettider uppskattas av alla.

Biblioteket är också en arena där kommunens invånare har möjlighet att komma i kontakt 
med företrädare för kommunala och regionala samhällstjänster. Att känna sig delaktig i det 
samhälle man lever i är ytterst betydelsefullt och särskilt för ungdomar. På biblioteket har alla 
invånare möjlighet att stärka sitt inflytande över utvecklingen i lokalsamhället. 

MÄTMETOD:

 Antal inköpsförslag
 Antal fjärrlån till enskilda
 Antal övriga förslag och synpunkter
 Procentandel nöjda med personalens bemötande
 Procentandel nöjda med personalens tips och förslag

7.2 Skolbibliotekets vision och mätmetod per mål

Skolbiblioteken spelar en viktig roll i elevernas läsutveckling och möjliggör för alla att ta del 
av den upplevelse litteraturen innebär. Skolornas pedagoger samarbetar med 
skolbibliotekarien i arbetet med att stödja, stimulera och utveckla elevernas läsförmåga och 
främja den kreativa språkmiljön inom skolan samt med att verka för ökad medie- och 
informationskunnighet hos eleverna.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande.

Det är rektors ansvar att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. (Lgr 11).

I läroplanen för gymnasieskolan anges att det är skolans ansvar att 

 varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. (GY11, 2.1 
Kunskaper s.10)

 utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra 
lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska 
hjälpmedel”. (GY 11, 2.1, 2.6, Rektors ansvar)

Utvärdering av målen genomförs enligt årshjulet för skolornas kvalitetsarbete.
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7.2.1 Verksamhetsmål 1

Medverka till att elevernas läsförmåga stimuleras och utvecklas i samarbete med skolans 
pedagoger

MÅLVISION 2018-2021

Skolbiblioteket är en central och social mötesplats i skolbyggnaden, en inbjudande miljö och 
tillgängligt för alla. Det finns ett rikt utbud av analog och digital skön- och facklitteratur på 
elevernas olika språk för spontan och organiserad läsning, där elevens intressen stimuleras 
och behov understöds som utvecklar deras läsförmåga och bidrar till läslust och nyfikenhet 
på nya läsupplevelser. Eleverna söker sig gärna till biblioteksrummet och där finns vuxna 
som kan fånga deras tankar i boksamtal. Det är lika naturligt att ladda ner en bok till sin 
smarta mobil, läsa med öronen som att läsa ur en fysisk bok. Biblioteket är öppet och 
bemannat efter skoltid och ständigt tillgängligt för lån, t.ex. via QR-koder. Det ger möjligheter 
att studera på distans, t.ex. vid sjukdom. Regelbundet introducerar skolbibliotekarien nya 
aktiviteter och sätt att använda biblioteket. Besökare legitimerar sig genom sitt fingeravtryck.

Eleverna får genom biblioteket möjlighet att utveckla sin digitala och multimodala 
läsförståelse, dvs att navigera, söka, kombinera text och andra medier, skapa och dela 
information. Det finns olika rum för olika typer av aktiviteter.

MÄTMETOD:

 Antal lån av olika slag
 Andel nöjda elever (t.ex. utbud, tillgänglighet, stimulans, trivsel)

7.2.2 Verksamhetsmål 2

Medverka till att utveckla elevernas medvetenhet om hur olika medier fungerar och förmåga 
att kritiskt granska och förhålla sig till olika typer av källor för information

MÅLVISION 2018-2021

Eleverna får rika möjligheter att ta del av information via olika källor och medel för lärande i 
sin kunskapsutveckling och läroböcker används inte längre. All information som ska bli 
elevernas kunskap och som eleverna ska tänka kring är rykande färsk och aktuell. Eleverna 
får via skolbiblioteket möjlighet att kritiskt granska, tolka och värdera olika informationskällor. 
Pedagoger och bibliotekspersonal stödjer eleverna på olika sätt att hitta rätt och sålla i denna 
djungel. Tänkandet och kunskapen utvecklas utifrån elevernas nyfikna frågor och 
reflektioner.

MÄTMETOD:

 Andel nöjda elever (t.ex. stöd, bemötande)
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7.2.3 Verksamhetsmål 3

Medverka till att ge elever rika kulturupplevelser och inspirera till eget skapande

MÅLVISION 2018-2021

Konserter, möten med författare, utställningar och andra kulturupplevelser är vanliga inslag i 
elevernas vardag. Möten mellan olika kulturer skapas och uppstår spontant. Här finns 
möjligheter till planerade fysiska möten men också virtuella upplevelser, där eleverna kan 
förflytta sig till andra platser och skapa möten med människor i andra länder och kulturer, 
uppleva ljud och exotiska dofter. Det sker genom bildskärmar, VR och på sätt vi inte idag kan 
föreställa oss. Här kan eleverna samlas på kvällstid för att spela, träffa kompisar, fika och 
utveckla nya intressen.

Elevernas tankar och idéer tillvaratas och kopplas till målen i läroplanen. Eleverna blir 
författare, ställer ut, skapar arrangemang, ordnar boksamtal, läser högt, bjuder in till debatter, 
föreläsningar osv.

MÄTMETOD:

 Antal aktiviteter och möten som är arrangerade
 Andel nöjda elever (t.ex. arrangemang, delaktighet)

7.2.4 All media handhas av biblioteket

Ett viktigt område är att skolbibliotekens ansvar måste utökas till att omfatta allt 
innehåll/media som används i skolan, från digitala läromedel till material producerade av 
elever och lärare samt vara sökbart. 

 

7.3 Förskolans vision och mätmetod per mål 

I dagens läroplan för förskolan finns 30 strävansmål som vi ska förhålla oss till. I det 
remissförslag som ligger ute finns det 32 mål. Fem av dessa mål har sin strävan att ge 
barnen förutsättningar till att få kunskaper som kan hjälpa dem i sin läsutveckling.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 
sätt att förstå sin omvärld,

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv,

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner, 

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 
av, tolka och samtala om dessa.
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Hur kan folkbibliotekets verksamhet bidra till att förskolan når målen? Genom att förskolan 
kontinuerligt besöker folkbiblioteket, kan vi stötta barnen i deras utveckling genom att:

 de får kännedom om läsandets och berättelsernas värld,
 ge dem möjlighet att söka och införskaffa ny kunskap för att förstå sin omvärld,
 förbereda dem för livet genom att ge dem större förståelse och sammanhang av 

deras vardag,
 visa på ett stort utbud av litteratur för barn,
 intressera dem för litteratur, bilder, läsning och skriftspråk och dess kommunikativa 

funktion, som följer med dem in i skolan.

Förskolan utvärderar målen enligt årshjulet i det systematiska kvalitetsarbetet.

8 Utmaningar 2018-2021
För att kunna realisera de visioner som finns för varje verksamhetsmål, står verksamheterna 
inför ett antal nya utmaningar jämfört med närmast föregående planer. Allt är möjligt, men 
inte utan reflektioner och strategier och inte utan ökade ekonomiska och personella resurser. 
Den största utmaningen av alla är att komma fram till vad varje verksamhet kan göra med de 
resurser som står till buds i de lägen det inte är möjligt att tillföra nya resurser.

8.1 Folkbibliotekets utmaningar 

8.1.1 Utbud

Bibliotekets största utmaning vad gäller utbud är e-tjänsterna. Efterfrågan ökar alltmer och 
befintliga resurser räcker inte för att täcka invånarnas behov. Här behövs en stor årlig 
förstärkning. Likaså skulle alla landets bibliotek genom t ex ett gemensamt avtal för inköp 
behöva få ner priserna på e-böcker. Ett annat alternativ värt att kämpa för är ett nationellt e-
boksbibliotek. 

Ökade resurser behövs emellertid även till de fysiska medierna som parallellt med det 
digitala utbudet fortfarande kommer att efterfrågas. En annan utmaning är att diskutera 
kvalitetsbegreppet. De små förlagen blir allt fler och egenutgivningen ökar, men litteraturen 
recenseras inte. Hur ska vi tänka kring kvalitet? Hur ska vi kunna bedöma kvalitet? Här 
behöver biblioteket utveckla en strategi.

8.1.2 Tjänster

Att utmana mängden av olika s.k. filterbubblor är en stor uppgift för bibliotekets personal. 
Risken för att den ökande informationsmängden i ett ökat antal kanaler tvingar in den 
enskilda individen i en hanterbar filterbubbla är stor och möjligheterna att bilda sig en egen 
åsikt begränsas. Att få invånarna att utnyttja den arena för de många rösterna som 
biblioteket ska vara, är en stor utmaning.

Invånarnas önskan om att kunna nå biblioteket när deras behov är som störst ökar och 
biblioteket ser en utmaning i att vara tillgängliga för användarna via t ex en chattjänst. Med 
teknikens hjälp går det lika lätt att visa och handleda en person i t ex informationssökning i 
dennes hem eller på dennes arbetsplats som på plats i biblioteket.
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8.1.3 Aktiviteter

Här måste vi utvidga vårt tänkande kring arrangemang och även se besökarna själva som 
möjliga föreläsare och underhållare både i det fysiska biblioteket och på bibliotekets 
webbplats. Likaså fundera på hur vi ska kunna hitta tid för att filma och redigera aktiviteter 
som föredrag och författarbesök för att kunna visas via webbplatsen.

8.1.4 Teknik

Behovet av hjälp med både programvaror och hårdvaror för att kunna ta del av både 
bibliotekets tjänster och av andra samhällstjänster ökar. Här är kontinuerlig utveckling av 
personalen kompetens den största utmaningen. Teknik och program som t ex används av 
personer med funktionsvariationer är inget naturligt inslag i bibliotekspersonalens vardag. 
Såväl programmering och spelifiering som ny digital teknik som t ex virtuell verklighet och 
förstärkt verklighet, kräver nya kunskaper och framför allt nya resurser för teknisk utrustning.

8.1.5 Lokaler

I bibliotekets uppdrag ligger en självklar strävan att nå allt fler invånare i kommunen. 
Biblioteket ska vara en serviceverksamhet för alla. Men allt eftersom bibliotekets verksamhet 
och popularitet växer, krymper ytorna. Huvudbiblioteket i Älmhult har växt ur sina nuvarande 
lokaler och är i stort behov av utökade ändamålsenliga ytor för ungdomar, studerande och 
aktiviteter av olika slag. Såväl flexibla ytor som en tydlighet om ytornas användningsområden 
blir en utmaning.

Att erbjuda en attraktiv biblioteksservice för fler invånare på landsbygden och i glesbygden 
kvarstår som en stor utmaning. 

 
8.1.6 Marknadsföring

Att medvetandegöra alla invånare, oavsett egna specifika förutsättningar, om vad biblioteket 
kan erbjuda och hjälpa till med är en stor utmaning. Alla kommuninvånare vill inte utnyttja 
bibliotekets utbud och tjänster, men alla ska känna till vad biblioteket har att erbjuda. 
Behovet av rätt information vid rätt tidpunkt till rätt grupp genom rätt kanal är stort.

En stor uppgift är också att fundera på om webbplatsen och sociala medier räcker som 
digitala kanaler eller om vi behöver införa fler; kanske utveckla en egen biblioteksapp.

8.1.7 Samarbete

Samarbete med barnhälsovården, föreningar, studieförbund och andra kommunala enheter 
inom och utom den egna förvaltningen ger ett mervärde för såväl kommunens invånare som 
för personalen, men är också tidskrävande. Den största utmaningen är att få tiden att räcka 
till och fördela personalresurserna rätt. Hur använder vi de personalresurser vi har bäst? Är 
det över huvud taget möjligt att räcka till?

Samarbete med både interna och externa aktörer kan emellertid också underlätta 
ekonomiskt genom att biblioteket t ex kan låna eller hyra modern teknik och inte behöva äga 
den själv. Detta gäller också specifik teknisk kompetens. 
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Ett ökat samarbete med högre lärosäten och den forskning som bedrivs där, underlättar för 
invånarna att känna sig i fas med samhällsutvecklingen och själva kunna ta aktiv del genom 
studier.

Att samhällstjänster överger den personliga servicen för digitalisering medför att bibliotekets 
behov av samarbete med t ex migrationsverket, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
skatteverket ökar, då invånarnas behov av personlig hjälp kvarstår och också ökar. 

8.2 Skolbibliotekets utmaningar

Skolbibliotekens utmaningar är desamma som skolans och samhällets utmaningar. De 
utgörs främst av den digitala utvecklingen och det ökade antalet nyanlända elever. Dessa 
utmaningar kan även bli stora möjligheter om de tas tillvara och hanteras på rätt sätt.

8.2.1 Digitalisering

Skolbiblioteket kan bidra till digitalisering genom att ta ansvar för uppbyggnaden av det 
“digitala biblioteket” där målet är att ge elever tillgång till digitala lärresurser av alla de slag. 
Biblioteken och digitala media utgör en viktig del av skolans IT-användning. Trots den 
digitala utvecklingen kommer det fysiska rummet att vara en viktig beståndsdel av ett 
skolbibliotek. 

8.2.2 Nyanlända

Skolbiblioteken skall arbeta aktivt för ett utbud av medier som är anpassat för målgruppen. 
Genom att stimulera modersmålet underlättas språkutvecklingen och därmed inlärningen av 
svenskan. Skolbiblioteket ska arbeta med alla elevers språkutveckling genom olika former av 
lässtimulans. Att kunna läsa och skriva är en nyckelkompetens i dagens 
informationssamhälle. 

8.2.3 Normkritik

Skolbiblioteket ska ha en aktiv roll genom att organisera olika former av events som 
författarbesök eller utställningar. De medier som biblioteket tillhandahåller skall genomsyras 
av den värdegrund skolan vilar på. 

8.2.4 Skolans kompensatoriska uppdrag

Skolbiblioteket har en mycket viktig roll i att se till att det finns medier anpassade för 
särskilda behov och att tillhandahålla relevanta verktyg (t.ex. talsynteser, dyslexiprogram) så 
att medier kan användas av alla. Så många elever som möjligt måste kunna få kvalitativt bra 
material utifrån sina förutsättningar.

8.3 Förskolans utmaningar 

8.3.1 Demokratiuppdraget

För att kunna bli en samhällsindivid som kan och vill påverka sin vardag och sina val i livet 
behövs kunskap om vad demokrati är och vad det kan innebära, både de rättigheter vi har 
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och de skyldigheter vi har. Denna kunskap behöver barnen få i tidig ålder. Barnen i förskolan 
behöver få tid och förutsättningar att öva på att kommunicera på olika sätt och bygga sin 
egen kommunikativa förmåga för att kunna öva sig på att föra fram sin åsikt, lyssna, 
diskutera och förstå.

Värdegrundsarbetet pågår hela tiden på förskolan, i alla situationer och lärmiljöer. Alla 
förskolor har en likabehandlingsplan där nuläge görs, målområden prioriteras och följs upp 
för att förhindra alla formera av diskriminering.

8.3.2 Digitalisering

Barnen som går i förskolan idag känner inte till en värld utan digitala verktyg. De är infödda i 
det digitala samhället. Detta ställer krav på förskolan att ha tillgång till adekvat material samt 
att personalen ute på förskolorna har den kunskap som krävs för att kunna möta barnen i 
deras reflektioner och funderingar. Förskolan behöver också samtala med barnen om det 
innehåll som finns på internet. Är allt sant som går att läsa? Förskolan behöver arbeta med 
källkritik på ett tidigt stadium.

Förskolan har även ett kompensatoriskt uppdrag gällande digitaliseringen. Det finns idag 
stora skillnader och tillgång till digitala verktyg och medier mellan olika människor i vårt 
samhälle. Det finns också en stor skillnad i hur de digitala verktygen används. Här kan både 
förskola och folkbibliotek ha en viktig uppgift att medvetandegöra hur de digitala verktygen 
kan användas.

 

8.3.3 Modersmål

Forskning visar på att ett välutvecklat modersmål också ger förutsättningar för att lära sig 
svenska bättre. Förskolan, tillsammans med folkbiblioteket, behöver se till så det finns ett 
gott bokbestånd och annat material på flera olika språk.

För att utveckla modersmålsarbetet på förskolan behövs ett fortsatt arbete med 
medvetenheten kring hur barn med annat modersmål bemöts. Personal med flera språk 
kommer att vara en stor tillgång. Redskap för att utveckla flerspråkighet i förskolans 
verksamhet behöver inskaffas. Material i form av t.ex. ett större utbud av litteratur och 
digitala verktygen kommer att vara ett stöd för att vidga flerspråkigheten på förskolan. 

8.3.4 Mötesplats/samarbete

Förskolan behöver fortsätta sitt arbete med att skapa inbjudande läsmiljöer och erbjuda 
litteratur kopplat till andra viktiga miljöer på förskolan som ger barnen roliga och lustfyllda 
läsupplevelser. Förskolan behöver hålla i sina kontinuerliga besök på folkbiblioteket/ 
filialbiblioteken för att påvisa det biblioteket har att erbjuda, samt att bibliotekarier kommer ut 
till förskolorna för besök. Så att folkbiblioteket kan bli den mötesplats som visionen säger.
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BILAGOR Bilaga 1

Nya nationella krav
1.1 Nya krav för folkbiblioteket

Svensk biblioteksförening hänvisar i ”Riksrapport 2016 – aktuell utveckling inom det svenska 
biblioteksväsendet” till användarnas enkätsvar på frågan vad ett attraktivt folkbibliotek är. På 
frågan vad de tycker är viktigast på ett bibliotek svarar användarna kunnig personal. 
Bibliotekarien och dennes kompetens att guida i informationslandskapet och inspirera till 
läsning spelar en avgörande roll för viljan att besöka biblioteket. Många svarar också ett bra 
utbud av nyutkomna böcker. Men lika viktigt är att biblioteken har ett bra utbud av böcker 
som annars är svåra att hitta. Många använder biblioteket för att läsa tidningar och tidskrifter. 
Framgångsrik biblioteksverksamhet kan definieras på många sätt och kraven förändras i takt 
med utvecklingen i samhället.

 

1.1.1 Demokratiutredningen

2014 års Demokratiutredning konstaterar i sitt betänkande från januari 2016 ”Låt fler forma 
framtiden” (SOU 2016:5) att demokratin i Sverige står stark, men att det politiska inflytandet 
inte är jämnt fördelat. Klyftan mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats. De 
som är aktiva inom civilsamhällsorganisationer och politiska partier är i huvudsak 
välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Tilltron till demokratin är betydligt 
starkare bland personer med hög utbildning och inkomst. Samma förhållande gäller när det 
rör upplevelsen av att kunna påverka politiska beslut. Valdeltagandet har ökat under senare 
år, men skillnaderna mellan resurssvaga och resursstarka grupper är alltjämt stora. 
Därutöver är skillnaderna mellan dessa grupper i allt större utsträckning rumsliga och 
geografiska. De demokratiskt aktiva och de passiva bor i skilda bostadsområden, går i olika 
skolor och utövar sina fritidsintressen på olika platser. Den demokratiska arenan, dvs. de 
platser där tankar, åsikter och intressen utbyts, är allt mer segregerad. 

Utredningen föreslår att en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt 
inflytande blir ett nytt mål för demokratipolitiken. För att uppnå målet föreslår utredningen att 
regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan de allmänna valen som syftar till att stärka 
individens möjligheter till inflytande över det politiska beslutsfattandet. Utredningen föreslår 
bland annat att en s.k. folkmotion införs till riksdagen och till kommun- och 
landstingsfullmäktige. Det innebär att en enskild individ kan väcka ett förslag och om detta 
får stöd av en procent av de röstberättigade till riksdagen eller av de folkbokförda i en 
kommun eller ett landsting ska det tas upp som en motion. Utredningen föreslår dessutom att 
en nationell demokratiportal upprättas där det ska vara möjligt att via nätet lämna och stödja 
folkmotioner och ta initiativ till lokala folkomröstningar.  

Utredningen anser även att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas. De flesta unga 
upplever att de saknar inflytande över det politiska beslutsfattandet. Var fjärde ung uppger att 
de knappt eller inte alls känner sig delaktiga i samhället. En stor andel unga vet inte heller 
vart de ska vända sig om de vill påverka något i sin kommun. Unga är därutöver 
underrepresenterade i de politiska partierna, i de politiska församlingarna och som 
medlemmar i föreningslivet. Samtidigt som ungas engagemang i partier och föreningar har 
minskat över tid, visar undersökningar att en stor andel unga är intresserade av att påverka 
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den lokala politiken och att de ungas förtroende för de politiska institutionerna, såsom 
riksdagen, regeringen, partierna och de lokala fullmäktigeförsamlingarna, generellt är högt.  
Enligt de mål för ungdomspolitiken som riksdagen har fastställt ska unga bl.a. ha makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.  

Ett jämlikt inflytande förutsätter att alla har samma möjligheter att delta och påverka den 
politiska maktutövningen oavsett kön, hudfärg, språklig, etnisk eller religiös tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk status.  

 

 

1.1.2 Digitaliseringskommissionen

Regeringen tillsatte 2012 en kommitté, Digitaliseringskommissionen, i syfte att främja 
digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter och i december 2016 lämnade kommissionen sitt 
slutbetänkande ”För digitalisering i tiden” (SOU 2016:89).

Där konstateras att utvecklingen av digital teknik sker med mycket hög hastighet, vilket 
ställer krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. I ett framtidsscenario om Sverige 2030 
ser kommissionen att en mångfald av möjligheter för den enskilde individen att kunna ta 
ansvar för sin kompetensutveckling, även medan man är yrkesverksam, är nödvändig. Det 
livslånga lärandet är nu i hög grad utformat efter individens förutsättningar, förmågor och 
intressen och möjligheterna att påverka både innehållet i sitt lärande och formerna för 
lärandet är stora. En stor del av lärandet har blivit upplevelsebaserat, bland annat genom 
ökad användning av virtuell verklighet (en tredimensionell och interaktiv verklighet skapad 
med datateknik) och förstärkt verklighet (komplement av t ex datorgenererade 
rekonstruktioner via sin smarta mobil). Genom kvalitetssäkrade ämnesföreläsningar som är 
tillgängliga för alla, har kunskapsnivåerna höjts och skillnader mellan geografiska områden 
jämnats ut. Eftersom tillgången till stora kunskapsmängder ökat och tekniken har blivit bättre 
på att läsa människors behov, känslor och tankar, har människors förmåga till kritiska 
tänkande blivit allt viktigare. Betydelsen av tid och plats har också förändrats. Det går att 
söka information, kommunicera, samarbeta och leverera tjänster när du vill och var du vill.

Kommissionen tror också att den tekniska utvecklingen under åren fram till 2030 på många 
sätt bidragit till en starkare demokrati. Genom säkrare digital teknik har fler individer fått 
möjlighet att rösta, genomföra transaktioner och på olika sätt engagera sig i samhället. 
Civilsamhället spelar en stor roll. Genom digitaliseringen har civilsamhället fått bättre 
förutsättningar och fler möjligheter att nå ut med information och kunskap. 
Sammanhållningen ökar och en större andel av befolkningen engagerar sig ideellt, vilket får 
till följd att föreningslivet och initiativ inom sport och kultur växer markant. Detta är även av 
stor betydelse för integrationen i samhället.  

Teknik för virtuell verklighet överlappar den fysiska verkligheten och bidrar till utvecklingen av 
nya kulturformer och högre nivåer av kulturellt medskapande. Dessutom kan kultur numera 
konsumeras från hela världen. Med hjälp av avatarer, hologram och avancerade 
telenärvarorobotar kan vi t ex närvara på fotbollsmatcher och konserter världen över och 
känna vibrationerna och trängseln från de andra besökarna. Samtidigt som nya kulturformer 
växer fram, finns också en stark rörelse för att bevara tidigare kulturformer för kommande 
generationer. Detta underlättas av att de flesta kulturformer går att digitalisera – såväl 
traditionella danser, ljud från instrument eller målartekniker går att uttrycka i digital form. 
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1.1.3 Medieutredningen

I november 2016 överlämnade en ett år tidigare tillsatt Medieutredning sitt slutbetänkande 
”En gränsöverskridande mediepolitik: för upplysning, engagemang och ansvar” (SOU 
2016:80). Utredningens direktiv var att utreda hur medborgarnas tillgång till allsidig 
nyhetsförmedling och kritisk granskning kan stärkas i en tid då desinformationen ökar och 
det blir allt svårare att skilja sant från falskt. I en tid då fler och fler attraheras av förenklade 
politiska budskap, halvsanningar och ibland rena lögner samtidigt som allt fler kommuner 
saknar journalistisk närvaro.

Smarta mobiler och sociala medier har sänkt trösklarna för medborgarna att föra fram olika 
perspektiv och gett dem en demokratisk möjlighet att själva producera innehåll samt sprida 
innehåll till andra. Samtidigt har nya, delvis dolda, hot mot yttrandefriheten uppstått. 
Utvecklingen går mot minskad användning av traditionella medier, journalistiken monteras 
ner. De traditionella medierna som bevakar demokratin och granskar den politiska makten 
kämpar med att försvara sitt värde.

Alltför få medier är tillgängliggjorda på ett sådant sätt att alla medborgare kan ta del av dem. 
Detta trots att teknikutvecklingen skapat en mängd nya möjligheter vad gäller automatisering, 
t.ex. olika tjänster som omvandlar text till tal eller tal till text. Samtidigt har tekniken skapat 
nya hinder när exempelvis den starka utvecklingen mot fler webbtv-sändningar inte åtföljts av 
en lika stor ökning när det gäller textning av programmen. Avsaknaden av standarder kan 
också skapa hinder, då olika tekniker inte alltid är kompatibla. Den största mediepolitiska 
satsningen på området, taltidningen, fungerar väl, men tillgängliggör enbart fysiska 
dagstidningar och användningen minskar.

Utredningen vill förorda en mediepolitik för framtiden som bidrar till en mångfald av 
oberoende medier, som värnar öppenhet och saklighet, som medverkar till att designa ett 
medielandskap och en demokrati med upplysning, engagemang och ansvarstagande. Men 
den enda egentliga garanten för medborgarnas tillgång till kvalitativ, oberoende information 
och nyhetsrapportering på lång sikt är deras egen förmåga att styra undan hoten och utnyttja 
möjligheterna. Denna förmåga främjas genom en nationell satsning på medie- och 
informationskunnighet och genom ett digitalt kompetenslyft. Det är om medborgarna förstår 
värdet i kvalitativa oberoende nyhetsmedier och väljer att investera i deras produkter och 
tjänster som en mångfald av oberoende, kommersiella medier kan bli långsiktigt hållbara. 
Det är bara genom uthållig kvalitativ nyhetsrapportering och kritisk granskning av makten 
som en hälsosam demokrati kan säkerställas.

 

     1.1.4 Hela Sverige läser med barnen

Mot bakgrund av regeringens proposition ”Läsa för livet” (Prop. 2013/14:3) har riksdagen 
beslutat om nationella mål för litteratur- och läsfrämjande och det övergripande målet är att 
alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda 
förutsättningar, ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av 
hög kvalitet. Regeringen menar att läsvanorna är stabila för den svenska befolkningen som 
helhet, men att det finns oroande tendenser som att andelen unga som läser regelbundet 
minskar och att god läsförmåga i hög grad bestäms av till exempel föräldrars utbildningsnivå. 
Regeringen vill förbättra läsförmågan och öka läsningen bland barn och ungdomar i hela 
landet och genomför därför en särskild lässatsning, Hela Sverige läser med barnen, med 
fokus på skola, kultur, idrott och föreningsliv. 
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Inom ramen för denna satsning har regeringen beslutat att stärka höstlovet som ett lov för 
läsning och kalla det läslov. Under läslovet kan samhället utanför skolan samlas för att stärka 
barns läsning. Det blir ett tillfälle då kulturinstitutioner får jobba mer för att nå fler barn, då 
fotbollsklubben kanske tar med barnen till biblioteket i slutet av en träning, då 
skolbibliotekarien jobbar lite extra med lärarna på fritidshemmet och folkbiblioteket tänker ut 
ett nytt sätt att nå föräldrar och barn som vanligen inte går dit.

Vidare har regeringen tillsatt en läsdelegation som har i uppdrag att samordna läsfrämjande 
insatser inom och utanför skolan. Det finns idag en rad bra initiativ och insatser inom skola, 
kulturliv, föreningsliv och idrott, och syftet med en samordning är att öka effekten av dem. 
Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod 
läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Uppdraget ska slutredovisas i mitten av 2018.

Regeringen kommer också att utvidga Kulturrådets pågående satsning Bokstart, som syftar 
till att tidigt stimulera små barns språk- och läsutveckling. Satsningen riktar sig till föräldrar 
med små barn och innebär att framför allt barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att 
nå dem med inspiration och information kring läsning. Delar av Bokstart riktas i dag till 
socioekonomiskt utsatta områden och regeringen vill utvidga satsningen till fler kommuner 
och regioner.

 

 

     1.1.5 En nationell biblioteksstrategi 

Regeringen genomför utöver insatserna inom Hela Sverige läser med barnen, ett flertal 
ytterligare reformer för att förstärka läsningen inom såväl Utbildningsdepartementets som 
Kulturdepartementets ansvarsområden. Det handlar bland annat om en nationell 
biblioteksstrategi. Regeringen överlämnade 2015 ett uppdrag till Kungliga biblioteket att 
lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och 
kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Sekretariatet lämnade hösten 2017 
en delrapport, ”Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, 
tillgänglighet och digitalisering” i syfte att belysa de utmaningar och möjligheter som 
biblioteken står inför. 

Sekretariatet poängterar i sin inledning att ”åsiktsfrihet är en av grunderna för en fungerande 
demokrati. Biblioteken förser dem som vill bilda sig en uppfattning med underlag och 
kunskap. Vi talar just om att bilda sig en åsikt. Biblioteken är oberoende och har ingen egen 
politisk agenda. Det är dags att se biblioteken för vad de är i detta statsbygge. Den femte 
statsmakten!” Detta vid sidan av den lagstiftande, den verkställande och den dömande 
makten samt den fria oberoende pressen. Utredningens ambition är att lämna ett utkast till 
nationell biblioteksstrategi våren 2018, som efter diskussion och analys kan leda till ett 
slutgiltigt förslag till Kulturdepartementet i mars 2019. 
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7.2 Nya krav för skolan  

7.2.1 Digitalisering

Digital läsförståelse och medie- och informationskunnighet är centrala punkter i den 
internationella debatten kring vilka förmågor som är nödvändiga i en alltmer digital 
medieekologi och i ett alltmer digitaliserat samhälle. Digital kompetens är en av EU:s 
nyckelkompetenser för det livslånga lärandet.

Digital läsförståelse innebär ett vidgat perspektiv på läsförståelsen som kompletterar den 
traditionella läsförmågan med de färdigheter och förmågor som krävs när informationen är 
digital: generella it-förmågor, navigation, multimodal läsförmåga samt förmågan att hantera 
information och att kunna förhålla sig kritiskt granskande.

Medie- och informationskunnighet är ett samlingsbegrepp och ett ramverk som tagits fram av 
Unesco för att fånga kunskaper och färdigheter som alla behöver för att kunna vara aktiva 
medborgare i dagens samhälle. Hit hör att kunna söka information, att bedöma den kritiskt, 
att förstå hur medier fungerar, att förstå journalistens roll, att inse censurens negativa kraft, 
att själv kunna publicera sig, att kunna delta i de demokratiska processerna och kunna ta 
plats i det offentliga rummet. Det inkluderar tidigare begrepp som digital kompetens och 
informationskompetens.

7.2.2 Nationella styrdokument

I styrdokument för skolverksamheterna finns skrivningar om skolbibliotek. Det ges dock inte 
någon närmare precisering i någon av lagarna av vad ett skolbibliotek är. I skollags-
propositionen sägs att med skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad 
resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som 
ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. Av 
bibliotekslagen framgår att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning och åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska.

På Skolverkets hemsida sammanfattas skrivningarna i de olika styrdokumenten: ”Ett väl 
fungerande skolbibliotek utmärks av att det är förankrat i skolans ledning och har en given 
pedagogisk roll i skolans organisation. Via skolbiblioteket får eleverna tillgång till databaser 
och ett brett utbud av texter i olika format och anpassade till åldersgrupp, ämne och 
individuella behov. I det läsfrämjande och lässtimulerande arbetet är skolbibliotekarien en 
tillgång för skolan och ett stöd för eleverna. Det gäller också arbetet med medie- och 
informationskunnighet, eftersom skolbibliotekarien har dokumenterade kunskaper i 
informationssökning och källkritik och kan hjälpa eleverna att navigera i och kritiskt granska 
informationsflödet. En förutsättning för att skolbiblioteksverksamheten ska fungera optimalt 
är att lärare och skolbibliotekarier samarbetar och respekterar varandras kompetens. När 
varje elev får en egen dator kommer skolbibliotekariens kunskaper till extra stor användning.”
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7.2.3 Nyanlända

Det stora antalet nyanlända ställer krav på mer media på andra språk. Ett verktyg för detta är 
Inläsningstjänst som har översatt läromedel till ett stort antal språk. 

7.2.3 Normkritik

Varje skola har en likabehandlingsplan där normkritiskt arbete är en viktig del. Biblioteket 
skall stödja detta med de medier som införskaffas. Att stimulera pojkars läsning är ett 
uppdrag som höjer måluppfyllelsen och bidrar till en mer jämställd skola.

7.3 Nya krav för förskolan                                            

7.3.1 Ny läroplan 

Regeringen har bestämt att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Bland annat ska 
gränsen mellan utbildning och undervisning bli tydligare. Förslaget på reviderad läroplan för 
förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.

Gränsen mellan undervisning och utbildning kommer att bli tydligare. Omsorg är en central 
del av förskolans uppdrag och i den reviderade läroplanen behöver det bli tydligare vad det 
begreppet betyder. Också begreppen undervisning och utbildning behöver bli tydligare: vad 
de innebär och vem som kan bedriva undervisning. Men leken kommer alltid vara central i 
förskolan. – Leken är grunden för de små barnens lärande och undervisningen i förskolan 
utgår ifrån leken, säger Magdalena Karlsson. 

Digital kompetens kommer att lyftas fram. Redan i december 2016 lämnade Skolverket ett 
förslag på hur digital kompetens skulle skrivas in i förskolans läroplan. Digital kompetens 
kommer att arbetas in i den reviderade läroplanen. Digital kompetens har lyfts in i den 
reviderade läroplanen.

7.3.2 Förskolans digitalisering

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Förskolan ska lägga grunden till 
att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt 
samhälle. 

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. Det övergripande 
målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från 
förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska 
uppnås till 2022. Fokusområdena är:

 Digital kompetens för alla i skolväsendet
 Likvärdig tillgång och användning
 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 
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7.3.3 Rätten till att utveckla sitt modersmål

Detta område är inget nytt krav i förskolan, utan något vi redan arbetar med här i Älmhult. 
Dock ser skolinspektionen både i Älmhult och i många andra kommuner att det är ett område 
vi behöver utveckla mer.  I Älmhult har vi kommit en bit på väg då vi har anställt 
modersmålsstödjare och de finns idag på tre av våra förskolor. 

Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt modersmål. Förskolan och förskoleklassen ska arbeta för att barn 
och elever med annat modersmål än svenska, får möjlighet att utveckla sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan ska 
medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen 
utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de 
vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa 
aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov. 

Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för 
förskolan i detta avseende. Det gäller i varje förskola där det finns barn som har annat 
modersmål än svenska. (Skolverket 2017)

7.3.4 Normkritik

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. De 
nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen och 
finns i diskrimineringslagen. 

Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För 
förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i 
diskrimineringslagen att skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att 
omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka 
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Nytt är 
också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande 
ramverk. Det har också införts en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i 
syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan 
har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. (Skolverket 2017)
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Bilaga 2 

Vision år 2030 – resultat av workshop
Hur vill vi ha det i Älmhults kommun år 2030? Hur vill vi att invånarna ska förhålla sig till 
bildning, kultur och demokrati? I en workshop med ett femtiotal tjänstemän och politiker har 
vi försökt flytta oss tretton år framåt och utifrån en mängd porträtt bygga upp personligheter 
och föreställa oss hur dessa personer skulle vilja använda sig av sitt bibliotek. Vi har försökt 
tänka oss in i vad dessa personer vill göra på eller med hjälp av sitt bibliotek och vad de då 
behöver. Detta är resultatet.

 

 Invånare 1 – 5 år

Några barn bor med båda sina föräldrar, andra varannan vecka hos sin mamma och 
varannan vecka hos sin pappa. Något barn har syskon, andra inte. De bor såväl i lägenhet i 
centrala Älmhult, som i villa och i radhus i Möckelns sjöstad. Alla barnen går i förskola eller 
förberedelseklass.

 

Intressen: De är som mycket små nyfikna och intresserade av allt mellan himmel och jord. 
Efterhand utkristalliserar sig ett intresse för att leka med lego, virtual reality-spel och att spela 
fotboll, men också för att lyssna på sagor och att läsa själv. De samtalar gärna med vänner 
över internet och behärskar flera språk.

 

Livsmål: De minsta har trygghet, omsorg och kärlek som främsta mål i livet, men så 
småningom växer andra livsmål fram som alla handlar om utbildning. Som vuxna vill de 
arbeta som veterinär och pilot eller forska med inriktning miljö och hållbarhet.

 

Bibliotek - göra: Biblioteket är en mötesplats där de kan träffa kompisar och de vill inte ha 
särskilt långt till sitt bibliotek. Där vill de gå på sagostund. De vill låna pekböcker och 
bilderböcker men lika självklart kunna använda surfplattor med utvalda appar. Det digitala 
tillhör den naturliga vardagen. Biblioteket är inte bara böcker utan en kreativ miljö med 
experiment för att inspirera till lärande. De vill kunna låna vr-glasögon och annan aktuell 
teknik. De vill uppleva riktad verksamhet till förskolorna som t ex temaaktiviteter och de vill 
kunna träffa personer som kan berätta om sina yrken.

Barnen vill också kunna föra digitala videosamtal med personalen hemifrån eller från 
förskolan och kunna beställa texter, filmer och ljud som levereras i fysisk eller digital form. 
Det handlar inte så mycket om allmän litteratur utan om mer ”nördig” information. Författare 
och experter nås med bibliotekets hjälp via tekniken för att inspirera och svara på frågor.

De vill att bibliotekets personal ofta besöker förskolorna för att inspirera och instruera. 
Biblioteket arbetar tillsammans med förskolepersonalen kring teman, vilket också kan ske 
digitalt. 
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Bibliotek - behov: Barnen behöver utrymme och en inredning med kuddar och sittplatser. 
Miljön är tillåtande och naturligt ljuddämpande. De behöver gratis tillgång till teknisk 
utrustning som är aktuell för tiden och kunskaper om hur man använder den och tillgång till 
kompetent personal med tekniska och pedagogiska kunskaper. 

De behöver kunna legitimera sig genom fingeravtryck. De behöver föreläsningar riktade till 
barn, eftersom de hellre vill få upplevelser och bilda sig än äga en massa saker. Familjer 
behöver ha tillgång till både skötbord och mikrovågsugn. 

Barnen har behov av personal som är tillgänglig och som behärskar olika sätt att 
kommunicera på, t ex tecken och AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). De 
behöver bli introducerade för de olika aktiviteterna på biblioteket av utbildad personal och 
omges av engagerade vuxna.

                      

 

 Invånare 6 – 10 år

Här har vi flerspråkiga barn som har en förälder med rötter i svensk kultur och en förälder 
med rötter i annan kultur och vi har barn som lever med två föräldrar av samma kön. Något 
av barnen har flera syskon. Barnen bor i lägenhet i centrala Älmhult, i bostadsrätt i Möckelns 
sjöstad och i villa i Diö. Ett av barnen bor i gemensamt boende med gemensamma sysslor 
och uppgifter. Alla barnen går i skolan och ett av barnen undervisas på distans.

 

Intressen: De flesta gillar fysiska aktiviteter som hockey, fotboll och skytte, men spelar 
också gärna trummor eller ägnar sig åt konst. De hänger med kompisar från olika kulturer i 
Älmhult och via internet. De spelar dataspel och läser.

 

Livsmål: Deras mål i livet är att bli hockeyproffs, tävla inom e-sport eller bli musiker. Någon 
drömmer om att få de i sin omgivning att känna sig som världsmedborgare.

 

Bibliotek - göra:  De vill ha högläsning av vuxna och hjälp att hitta både bra skönlitteratur 
och tillförlitlig fakta om sitt intresse från både böcker och digitala medier. De vill kunna titta på 
film, spela TV-spel, ha LAN-kvällar med vuxna och förutom kompisar också träffa 
mästerspelare. De vill virtuellt kunna förflytta sig till andra platser och under resan bli matad 
med information, ljud och dofter. De vill med teknikens hjälp kunna besöka en savann eller 
en symfoniorkester och utveckla sina intressen. Den virtuella världen ska kunna besökas av 
enskilda och av grupper för att lära av varandra. 

Men de vill också bara kunna träffas för att fika och mysa ihop.

Bibliotek - behov: Ett bibliotek som är en social miljö med personal som följer med i trender 
och kan erbjuda saker som passar deras intressen. Skolbibliotek med utbildad personal som 
är öppet hela dagen och ett samarbete mellan skol- och folkbibliotek är en tillgång för 
barnen. Barnen behöver tillgång till teknik och kunskaper från säkra källor som t ex NE, men 
också förståelse för hur allt är uppbyggt och hjälp med ett källkritiskt tänkande. De behöver 
tillgång till skolbiblioteket efter skoltid som då är bemannat med annan personal.
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 Invånare 18 – 25 år

Dessa ungdomar är alla singlar och bara en ungdom har ett syskon. De flesta bor fortfarande 
hemma hos sina föräldrar, men någon har separerade föräldrar och bor själv. Denna 
ungdom kommer från en mindre ort i glesbygden, men har nu flyttat in i en lägenhet i 
centrum av Älmhult. Övriga bor också i lägenhet eller villa i Älmhults centrum eller i Möckelns 
sjöstad. Någon går i gymnasiet och några studerar på distans. Någon har fast anställning på 
IKEA:s lager och någon är arbetslös men har ströjobb emellanåt.

 

Intressen: De flesta har musik som ett av sina intressen och någon är en riktig you-tuber. 
Några är intresserade av mode och tränar. Andra är gamer och intresserade av att 
programmera. Någon gillar att fiska och laga mat men har även blommor som ett stort 
intresse. Några hänger helst med kompisar, t ex på Brasseriet, medan en annan helst ägnar 
sig åt motorcyklar.

 

Livsmål: Ungdomarna har som mål att bli programmerare eller fånga andras intresse på you 
tube. De vill se världen och flytta runt, bli kända som t ex modedesigner eller få en 
utlandstjänst inom IKEA.

 

Bibliotek - göra: De vill se biblioteket som en social mötesplats där de fysiskt kan umgås 
med sina kompisar, spela de senaste spelen och kanske träffa fler med samma intressen. 
De vill ha fördjupade kunskaper om fritidsintressen som punkens historia och resor, både 
digitalt och som fysiska böcker. De vill ha böcker på olika språk. Som komplement vill de 
kunna nå biblioteket hemifrån och virtuellt få inspiration till olika livsexperiment, t ex från 
blomstermässa i London. Böcker vill de ladda ner i telefonen.

Men de besöker också biblioteket för sina studier. De vill läsa om samhället och om politik, 
gärna i tidskrifter eller via ljudböcker. De vill ha information om källkritik och kunna hitta en 
studieplats eftersom de bor trångt eller läser på distans. Personalen har för dem en 
vägvisande funktion som servar dem med information genom samarbete med olika 
organisationer. De får hjälp och stöd av personalen med olika söktekniker. 

 

Bibliotek - behov: Ungdomarna behöver ett fysiskt bibliotek som en social mötesplats att 
träffa likasinnade på, men behöver också kunna nå biblioteket utanför biblioteksbyggnaden 
med hjälp av t ex QR-koder kopplade till ljudböcker. De behöver hjälp med att hitta 
studielitteratur och information samt stöd i källkritiskt tänkande. De behöver tillgång till 
teknisk utrustning och utbildad personal med olika specialistkompetenser. Personal som 
behärskar den senaste tekniken och strategier för sökteknik. De behöver ett bibliotek som 
har kontakt med myndigheter och samarbetar med t ex vårdcentralen och som kan skicka dit 
dem för vaccinering inför resor.
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 Invånare 37 – 45 år

Invånarna i yngre medelåldern är antingen singel utan barn eller gifta och har två barn. 
Någon har inte längre sina föräldrar kvar i livet. De bor i lägenhet eller i villor i Västra Bökhult 
eller Eneryda. Någon är egenföretagare, andra arbetar inom media eller som lärare.

 

Intressen: Alla tränar på sin fritid och någon är också tränare i fotboll. Övriga intressen är 
inredning, ekologisk och vegetarisk mat, resor och kultur. Någon läser mycket. Någon annan 
går ut med hunden och plockar gärna svamp.

 

Livsmål: Singeln vill träffa en partner och vill ha barn, men inte nödvändigtvis egna. Övriga 
vill ha personlig utveckling och en trygg framtid för sina barn. Läraren vill bli rektor.

 

Bibliotek - göra: De vill kunna låna tidskrifter, böcker, ljudböcker, e-böcker och filmer, men 
också sitta och jobba på biblioteket. De vill gå på kulturevenemang som författarafton och 
föreläsningar och träffa andra i bokcirkel eller samtalscafé. De vill kunna träffa likasinnade 
med samma intressen.

De vill hitta bra och noga utvalt pedagogiskt studiematerial för sina barn även i 
pappersformat och utbildade skolbibliotekarier som kan vägleda. De vill ha ett bibliotek med 
aktuell och nyutgiven litteratur men också ett e-bibliotek. 

 

Bibliotek - behov: De behöver ett bibliotek med utvidgade öppettider och personal, men 
också tillgång till biblioteket på andra tider på dygnet utan personal. De behöver bra 
studieplatser och tillgång till fakta. De vill kunna köpa fika, frallor, sallad och frukt. De 
behöver personal som hjälper till med säker fakta och hänger med i teknikutvecklingen.  

De behöver ett bibliotek på rimligt avstånd med böcker och aktiviteter för barn och för vuxna 
samt rum för möten. De behöver en bra hemsida där de kan reservera böcker och lämna 
inköpsförslag. En hemsida med bra information om kulturevenemang
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 Invånare 52 – 61 år

Invånarna i medelåldern är gifta och har utflugna barn. En är helt ensamstående och har 
inga barn. En har en katt. Den som är ensamstående bor i lägenhet, övriga i villa i Paradiset, 
på en hästgård på landsbygden eller i ett hus utanför Virestad. En är arbetslös medan övriga 
arbetar som designer av katalogen på IKEA, föder upp hästar eller arbetar som frilansande 
översättare.

 

Intressen: Invånarna i medelåldern är naturmänniskor och gillar att plocka svamp, cykla på 
sin mountainbike, surfa och segla. De tycker om att laga mat och fotografera, men också att 
läsa och handarbeta och ta del av kulturaktiviteter.

 

Livsmål: Någon har som livsmål att få ett arbete medan en annan drömmer om att gå i tidig 
pension för att kunna resa. En vingård i Italien hägrar för någon, medan en annan hittar sitt 
mål i livet i hållbar utveckling och naturupplevelser.

Bibliotek - göra: De vill kunna se biblioteket som en mötesplats där de kan läsa 
dagstidningen, få hjälp med att använda datorn för att söka jobb m m och för upplevelser av 
konst, utställningar och kultur. De vill ha ett bibliotek som fungerar för barn och barnbarn och 
för dem själva. De vill låna fysiska böcker om t ex fotografering och resor (digitala) och kunna 
ställa ut egna foton på biblioteken. De vill kunna gå en studiecirkel på biblioteket, men också 
själva föreläsa på biblioteket om sitt svampintresse och om hållbar utveckling. De vill få 
inspiration till resor.

De vill gärna ha ett filialbibliotek i Virestad med tillgång till samma utbud som på 
huvudbiblioteket via beställningssystem.  

 

Bibliotek - behov: De behöver ett bibliotek som behållit en liten del av ytan som ett klassiskt 
bibliotek med ett bra bestånd av fysiska reseböcker och fotoböcker, men som också fått nya 
ytor för samordning och samhällsfunktioner. De behöver kunnig och rådgivande personal 
som kan guida till böckerna och databaserad information. De behöver personlig service. Ett 
bibliotek som är en social arena, en mötesplats. En plats där de kan dela med sig av sin 
kunskap. De vill ha tillgång till NE hemifrån.

De behöver ett lokalt filialbibliotek med lokal för fotoutställningar. 
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 Invånare 68 – 80 år

De lite äldre invånarna är numera ensamstående, men en manlig invånare lever med en 
annan man och har tre vuxna barn tillsammans med ett lesbiskt par. De bor i bostadsrätter i 
centrala Älmhult, någon i en 5-rummare med stora fönster och högt i tak. En person bor i villa 
i Klöxhult. De är alla pensionärer. Någon arbetade tidigare som mycket framgångsrik jurist 
och arbetar då och då som konsult. En annan arbetar ideellt. 

Intressen: De är intresserade av litteratur och läser mycket. Någon lyssnar på ljudböcker då 
synen försämrats och stickar samtidigt. De samlar på antikviteter, särskilt fickur, och är 
medlemmar i rotary och pensionärsföreningar. Någon älskar att berätta för barnbarnen om 
hur det var förr i tiden.

 

Livsmål: De vill dela med sig av sina livserfarenheter och ta hand om sina familjer. De vill 
hålla sig informerade, vara aktiva och hålla sig friska. De vill njuta av livet med resor, god 
mat och egen vinkällare.

 

Bibliotek - göra: De äldre invånarna är bokmal, men vill inte bläddra i sina egna fina 
förstautgåvor. De vill ha hjälp att söka efter sällsynta böcker och kunna ge expertförslag på 
inköp. De föredrar tryckta böcker även om de är digitalt kunniga och vill få hjälp med tekniken 
när det krånglar. De vill kunna läsa både tidningar och litteratur på olika sätt och få boktips. 
De vill kunna låna filmer.    

Att både ta del av föreläsningar och föreläsa själva är ett starkt önskemål. De vill ha den 
senaste tekniken och tillgång till biblioteket 24 timmar om dygnet. De vill ha personlig kontakt 
med personalen för att samtala och bolla idéer. De vill gärna ha kontakt med språklärare för 
att kunna uppdatera sig på modern spanska och få koll på nya spanska författare. De vill ha 
tillgång till lokalhistoria när släktingarna kommer på besök. Biblioteket ska fungera som en 
social mötesplats och de vill gå på aktiviteter som exempelvis bokcaféer. De vill förkovra sig 
och det ska vara gratis.

 

Bibliotek - behov: De behöver engagerad och kunnig personal som kan ge personlig 
service för bekräftelse, men också sätta gränser med en fast hand. De behöver såväl ett 
brett utbud som speciallitteratur och böcker på spanska av nya författare. De behöver tillgång 
till kommunens politiska protokoll.

De behöver digitala hjälpmedel och hjälp med den tekniska biten. De behöver ett bibliotek 
som är tillgängligt och har välplanerade lokaler med utrymme för social samvaro och ett bra 
utbud av programverksamhet.
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Tjänsteskrivelse

2018-09-20 1(2)

Förvaltning
Anette Ekström 
Anette.ekstrom@almhult.se

Utbildningsnämnden

Biblioteksplan för Älmhults kommun
Ärendenummer UN 2017/150

Sammanfattning av ärendet
Älmhults folkbibliotek har tillsammans med kommunens skolor och förskolor 
tagit fram en gemensam plan som med utgångspunkt i rådande nuläge och en 
framtida vision, beskriver de utmaningar biblioteksverksamheterna står inför.
Syftet med planen är att verksamheterna ska bidra till att kommunens invånare 
stimuleras till att utveckla sitt språk, sitt läsande och sitt lärande och därmed 
också öka sin självkänsla och sina möjligheter att delta och påverka samhället.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-06-05 till kultur- och 
fritidsnämnden och utbildningsnämnden med motiveringen att nämnderna ska 
presentera en kostnadsanalys, tydliggöra förändringar mellan nuvarande 
biblioteksplan och förslag till biblioteksplan 2018-2021 samt att 
biblioteksplanens omfattning ska sammanfattas. Detta är nu åtgärdat.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Biblioteksplan för Älmhults kommun, daterad 2018-09-20

 Dokument Biblioteksplan – plan för utveckling av biblioteksverksamheterna i 
Älmhults kommun 2018-2021

 Sammanställning av kostnadsberäkningar i Biblioteksplan 2018-2021

Ärendebeskrivning
Bibliotekslagen fick den 1 januari 2005 ett tillägg som säger att kommuner ska 
anta en plan för kommunens biblioteksverksamheter.
Med anledning härav gav kommunstyrelsen år 2008 kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till en plan för folkbiblioteksverksamheten i Älmhults 
kommun för beslut i kommunfullmäktige. Denna första version antogs för åren 
2009–2012. Därefter skrevs en ny plan för åren 2014–2017. Det har nu blivit 
dags att planera för fyra nya år och denna gång ta fram en gemensam plan för 
samtliga biblioteksverksamheter i kommunen, dvs både folk- och skolbibliotek. 
Inom utbildningsförvaltningen har vi också en förskoleverksamhet som 
visserligen inte har några egna lokaler som kallas bibliotek, men som i sitt arbete 
med att främja barnens lust att lära använder sig av folkbibliotekets resurser. 
Biblioteksplan – plan för utveckling av biblioteksverksamheterna i Älmhults 
kommun 2018–2021 är således en plan för folkbibliotek, skola och förskola. 
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2018-09-20 2(2)

Syftet med föreliggande plan är att tillmötesgå förskolebarnens, skolelevernas 
och de övriga invånarnas behov av biblioteksservice och skapa beredskap för 
framtida krav. Syftet är tillika att stimulera till utveckling av ett livslångt 
lärande, social och kulturell välfärd och därmed regional tillväxt och utveckling. 

Bibliotek är inga isolerade verksamheter utan verksamheter som tjänar 
kommunens syften. En biblioteksplan ska underlätta viljan att föra en offensiv 
bibliotekspolitik. Biblioteksplanen är ett styrdokument som synliggör den 
politiska viljeinriktningen vad gäller utvecklingen av kommunens samlade 
biblioteksverksamhet

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan – 

plan för utveckling av biblioteksverksamheterna i Älmhults kommun 2018–
2021.

Anette Ekström Roger Johansson
bibliotekschef Tf. förvaltningschef

Beslutet skickas till
Utbildningsnämndens beslut:
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut:
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningschef
Bibliotekschef
Gymnasiechef
Grundskolechef
Verksamhetschef förskola
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Sammanställning av kostnadsberäkningar för kultur- och fritidsnämndens och
utbildningsnämndens verksamheter i Biblioteksplan 2018-2021, utöver det som ligger inom
beslutad ram.

Insatserna är prioriterade 1-3
1= mycket prioriterat 2= prioriterat 3=önskvärt

8.1 Folkbibliotekets utmaningar
Driftskostnad,
tkr/år Avser Prioritering

Investerings-
kostnad, tkr Avser Prioritering

8.1.1 Utbud 60 Utökning av e-medier

8.1.2 Tjänster 100
Personalförstärkning 8
veckotimmar

8.1.3 Aktiviteter 50
Personalförstärkning 4
veckotimmar

8.1.4 Teknik 100
Licenskostnader och
personalförstärkning 300 Framtida digital teknik. VR

8.1.5 Lokaler 100 Bokbuss, drift och garage

100 Nyförvärv medier till bokbuss

600
Personalförstärkning till
bokbuss och lärotek

50 Hyra för konsthallen

8.1.6 Marknadsföring 25
Personalförstärkning 2
veckotimmar

8.1.7 Samarbete 100
Personalförstärkning 8
veckotimmar

Summa 1 285
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8.2 Skolbibliotekens utmaningar

Driftskostnad,
tkr/år Avser Prioritering

Investerings-
kostnad, tkr Avser Prioritering

8.2.1 Digitalisering 150 Licenskostnader, databas 2 500
Interaktivt mediacenter på
Haganässkolans skolbibliotek 2

250
Personalkostnader IKT-
kunnig skolbibliotekarie 3

8.2.2 Nyanlända 45 Medier på andra språk 2 0
8.2.3 Normkritik 55 Författarbesök, utställningar 2 0
summa 500 500

8.3 Förskolans utmaningar

Driftskostnad,
tkr/år Avser Prioritering

Investerings-
kostnad, tkr Avser Prioritering

8.3.2 Digitalisering 100

ett digitalt lärverktyg som
stödjer modersmålsträning
och språkutveckling 1 0

8.3.3 Modersmål 15 bilderböcker 3 0
summa 115 0
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Sammanträdesprotokoll

2018-10-31 Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 135 Biblioteksplan 2018-2021
Ärendenummer UN 2017/150

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Biblioteksplan – 

plan för utveckling av biblioteksverksamheterna i Älmhults kommun 2018-
2021”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults folkbibliotek har tillsammans med kommunens skolor och förskolor 
tagit fram en gemensam plan som med utgångspunkt i rådande nuläge och en 
framtida vision, beskriver de utmaningar biblioteksverksamheterna står inför.
Syftet med planen är att verksamheterna ska bidra till att kommunens invånare 
stimuleras till att utveckla sitt språk, sitt läsande och sitt lärande och därmed 
också öka sin självkänsla och sina möjligheter att delta och påverka samhället.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-06-05 till kultur- och 
fritidsnämnden och utbildningsnämnden med motiveringen att nämnderna ska 
presentera en kostnadsanalys, tydliggöra förändringar mellan nuvarande 
biblioteksplan och förslag till biblioteksplan 2018-2021 samt att 
biblioteksplanens omfattning ska sammanfattas. Detta är nu åtgärdat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Biblioteksplan för Älmhults kommun, daterad 2018-09-20

 Dokument Biblioteksplan – plan för utveckling av biblioteksverksamheterna i 
Älmhults kommun 2018-2021

 Sammanställning av kostnadsberäkningar i Biblioteksplan 2018-2021.

 Utbildningsnämndens utskottsbeslut 2018-10-17, § 114.
_____
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Sammanträdesprotokoll

2018-10-31 Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Utbildningsnämndens beslut:
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut:
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningschef, Roger Johansson
Bibliotekschef, Anette Ekström
Gymnasiechef, Samuel Svensson
Grundskolechef, Roger Johansson
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
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Sammanträdesprotokoll

2018-06-05 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 117 Biblioteksplan 2018-2021
Ärendenummer KS 2018/80

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden och 

utbildningsnämnden med följande motivering: 
Nämnderna ska presentera en kostnadsanalys av biblioteksplanen, tydliggöra 
förändringar mellan nuvarande biblioteksplan och förslag till biblioteksplan 
2018-2021. Därtill ska biblioteksplanens omfattning sammanfattas.  

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet inom biblioteksområdet. 
Älmhults folkbibliotek har tillsammans med kommunens skolor och förskolor 
tagit fram en gemensam plan som med utgångspunkt i rådande nuläge och en 
framtida vision samt beskriver de utmaningar biblioteksverksamheterna står 
inför.
Syftet med planen är att verksamheterna ska bidra till att kommunens invånare 
stimuleras till att utveckla sitt språk, sitt läsande och sitt lärande och därmed 
också öka sin självkänsla och sina möjligheter att delta och påverka samhället.
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden den 26 april 2018 och av 
utbildningsnämnden den 25 april 2018. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22 § 74

 Protokollsutdrag kultur- och utbildningsförvaltningen 2018-04-26 § 38

 Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-04-25 § 56

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-12
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Sammanträdesprotokoll

2018-06-05 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

  Förslag till Biblioteksplan – plan för utveckling av biblioteksverksamheterna 
i Älmhults kommun 2018-2021

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att ärendet återremitteras till kultur- och 
fritidsnämnden och utbildningsnämnden med följande motivering: Nämnderna 
ska presentera en kostnadsanalys av biblioteksplanen, tydliggöra förändringar 
mellan nuvarande biblioteksplan och förslag till biblioteksplan 2018-2021. 
Därtill ska biblioteksplanens omfattning sammanfattas.  
Bo Mazetti-Nissen (M) föreslår att Peltolas förslag bifalls. 

Beslutsgång
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om ärendet avgörs idag eller om det 
återremitteras och finner att det återremitteras enligt Peltolas motivering. 

_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 176 Redovisning av socialförvaltningens och 
utbildningsförvaltningens arbete för att öka den 
frivilliga sektorns engagemang
Ärendenummer KS 2014/194

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens 

redovisning. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge socialförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa till kommunfullmäktige vad 
förvaltningarna gör för att öka den frivilliga sektorns engagemang i respektive 
verksamhet. 
Socialnämnden och utbildningsnämnden lämnade den 27 juni 2018 respektive 
den 26 september 2018 en redovisning av uppdraget. Av socialnämndens 
redovisning framgår bl.a. att förvaltningen samarbetar med föreningar och 
organisationer kring ”Kompiskorter”, sittjympa, ledning till och från aktiviteter 
samt promenader. Därtill har kommunens demenssjuksköterska utvecklat ett 
samarbete med Röda korset avseende stödpersoner. 
Av utbildningsnämndens redovisning framgår bland annat att nämnden antagit 
en policy för frivilligarbete inom skolverksamheten. Vidare kommer 
förvaltningen att publicera information på hemsidan som syftar till att underlätta 
samarbete mellan verksamheterna och frivilligsektorn. I dagsläget förekommer 
samarbeten med den frivilliga sektorn inom grundskolans och gymnasiets 
verksamheter. Inom förskolans verksamhet bedöms frivilligarbete i det direkta 
arbetet med barn som olämpligt med hänvisning till offentligs- och 
sekretesslagens bestämmelser.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Socialnämndens beslut 2018-06-27, § 69

 Utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 116

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 156

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10
_____
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Tjänsteskrivelse

2018-11-05 1(2)

Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson 
daniel.nilsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av socialnämndens och 
utbildningsnämndens arbete för att ta tillvara den 
frivilliga sektorns engagemang
Ärendenummer KS 2014/194

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge socialförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa till kommunfullmäktige vad 
förvaltningarna gör för att öka den frivilliga sektorns engagemang i respektive 
verksamhet. 
Socialnämnden och utbildningsnämnden lämnade den 27 juni 2018 respektive 
den 26 september 2018 en redovisning av uppdraget. Av socialnämndens 
redovisning framgår bl.a. att förvaltningen samarbetar med föreningar och 
organisationer kring ”Kompiskorter”, sittjympa, ledning till och från aktiviteter 
samt promenader. Därtill har kommunens demenssjuksköterska utvecklat ett 
samarbete med Röda korset avseende stödpersoner. Av utbildningsnämndens 
redovisning framgår bl.a. nämnden antagit en policy för frivilligarbete inom 
skolverksamheten. Vidare framgår det av redovisningen att förvaltningen 
kommer publicera information på hemsidan som syftar till att underlätta 
samarbete mellan verksamheterna och frivilligsektorn. I dagsläget förekommer 
samarbeten med den frivilliga sektorn inom grundskolans och gymnasiets 
verksamheter. Inom förskolans verksamhet bedöms frivilligarbete i det direkta 
arbetet med barn som olämpligt med hänvisning till offentligs- och 
sekretesslagens bestämmelser. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-06-27 § 69
 Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-09-26 § 116
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-11-28

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens 

redovisning. 
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Tjänsteskrivelse

2018-11-05 2(2)

Daniel Nilsson Roland Eiman
Kommunsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

133



Tjänsteskrivelse

2018-05-23 1(2)

Socialförvaltningen
Maria Söderstedt 
maria.soderstedt@almhult.se

Socialnämnden

Redovisning av socialförvaltningens arbete med 
att öka den frivilliga sektorns engagemang
Ärendenummer SOC Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) inkom med en motion om hur kommunen bättre kunde ta vara på 
den frivilliga sektorn. Socialnämnden gav ett yttrande på motionen 2016-04-27, 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gjorde det samma. När 
yttrandena sedan behandlades i kommunfullmäktige 2016-11-28 beslutade man 
att ge förvaltningarna i uppdrag att återkomma 2017-12-01 med hur man har 
arbetat med detta i de så kallade kärnverksamheten.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-23

 Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 156

 Socialnämnden 2016-04-27 § 63

 Tjänsteskrivelse 2016-04-04

 Motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn”, 2014-11-20

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen skrev i sitt yttrande 2016-04-04 att förvaltningen hade 
tillsammans med fritidsenheten på tekniska förvaltningen ett samarbete med 
olika föreningar och organisationer kring ”Kompiskortet” och man inom 
äldreomsorgen hade personer som kom till de särskilda boendena och hade 
högläsning. 
Dessa två samarbeten och aktiviteter pågår fortfarande. 
Inom äldreomsorgen har man utvecklat samarbetet med frivilligorganisationer 
vad gäller att erbjuda tex sittjympa, ledsagning till och från aktiviteter och för 
promenader.
Förvaltningens demenssjuksköterska har utvecklat ett samarbete med Röda 
korset vid bland annat anhöriggrupper då frivilliga agerar stödperson.
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har Fotbollsakademin 
startat där förvaltningen lånar ut buss och bistår med personal vid evenemang.
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Tjänsteskrivelse

2018-05-23 2(2)

I tjänsteskrivelsen från 2016-04-04 beskriver områdescheferna att till exempel 
att agera stödperson vid olika aktiviteter, nattvandring, ordna aktiviteter t.ex. 
högläsning på särskilda boenden är några aktiviteter som kunde vara aktuella att 
samarbeta med frivilligorganisationer kring. Förvaltningen har utökat samarbetet 
med studieförbunden bland annat vad gäller till exempel högläsning då fler 
boenden numera får besök. Även hjälp med ledsagning har utvecklats.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Maria Söderstedt Jenny Smedberg
Utvecklingsledare tf socialchef

Beslutet skickas till
kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

2018-06-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 69 Motion om att ta till vara på den frivilliga 
sektorn - Bo Bergsjö (FP)
Ärendenummer SOC 2015/26

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) inkom med en motion om hur kommunen bättre kunde ta vara på 
den frivilliga sektorn. Socialnämnden gav ett yttrande på motionen 2016-04-27, 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gjorde det samma. När 
yttrandena sedan behandlades i kommunfullmäktige 2016-11-28 beslutade man 
att ge förvaltningarna i uppdrag att återkomma 2017-12-01 med hur man har 
arbetat med detta i de så kallade kärnverksamheten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-23

 Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 156

 Socialnämnden 2016-04-27 § 63

 Tjänsteskrivelse 2016-04-04

 Motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn”, 2014-11-20
_____

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

2018-09-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 116 Att ta vara på den frivilliga sektorn
Ärendenummer UN 2016/22

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tar del av 

redovisningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) inkom 2014-11-14 med en motion om hur kommunen kunde 
utveckla samarbetet med frivilliga sektorn. Utbildningsnämnden lämnade 2016-
04-20 sitt yttrande på motionen, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
gjorde detsamma. När dessa yttranden behandlades i kommunfullmäktige 2016-
11-28 beslutades att ge förvaltningarna i uppdrag att återkomma 2017-12-01 
med en redovisning av vad de gjort för att öka den frivilliga sektorns 
engagemang i sin verksamhet.

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens redovisning, tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10.

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 §156

 Utbildningsnämndens beslut 2016-04-13 §31

 Utbildningsnämndens yttrande 2016-03-16

 Motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn” 2014-11-20

 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2018-09-19, § 94 
_____

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse

2018-09-10 1(2)

Utbildningsförvaltningen
Anna Rix-Grönvall  
anna.rix-gronvall@almhult.se

Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer UN 2016/22

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) inkom 2014-11-14 med en motion om hur kommunen kunde 
utveckla samarbetet med frivilliga sektorn. Utbildningsnämnden lämnade 2016-
04-20 sitt yttrande på motionen, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
gjorde detsamma. När dessa yttranden behandlades i kommunfullmäktige 2016-
11-28 beslutades att ge förvaltningarna i uppdrag att återkomma 2017-12-01 
med en redovisning av vad de gjort för att öka den frivilliga sektorns 
engagemang i sin verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens redovisning, tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10.

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 §156

 Utbildningsnämndens beslut 2016-04-13 §31

 Utbildningsnämndens yttrande 2016-03-16

 Motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn” 2014-11-20 

Ärendebeskrivning
För att underlätta för verksamheterna har utbildningsnämnden antagit en policy 
för frivilligarbetare inom skolverksamhet., som finns tillgänglig för 
utbildningsförvaltningens verksamheter på kommunens intranät ”Hemma”. De 
som arbetar frivilligt måste vara införstådda med att sekretess och tystnadsplikt 
råder och att de måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret. 
För att underlätta samarbeten mellan verksamheterna och frivilligsektorn 
kommer information att publiceras på kommunens webbplats.
Inom förskolans verksamhet är det med rådande sekretessbestämmelser inte 
lämpligt att ta emot frivilligarbete i det direkta arbetet med barnen. Inom 
grundskolans verksamheter finns det idag på ett par av skolorna frivilliga ”extra 
vuxna”, rastfaddrar och läxhjälp.
Inom gymnasiets verksamhet har lärare medverkat i föreningskontakter för att 
möjliggöra fritidsskola för nyanlända. Fritidsskolan ansvarar kultur-och 
fritidsnämnden för. 
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Tjänsteskrivelse

2018-09-10 2(2)

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tar del av 

redovisningen.

Anna Rix-Grönvall PO Johansson
Administrativ chef Utbildningschef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 170 Slamtaxa 2019 för Älmhult, Lessebo och 
Tingsryd
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer slamtaxa för 2019 enligt förslag i skrivelse 

daterad 2018-11-08. Taxan ersätter punkt 4 i renhållningstaxa 2019 för 
Lessebo, Tingsryd och Älmhult kommuner i enlighet med bilaga till 
skrivelsen. 

2. Taxan gäller från och med 2019-03-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) övertar ansvaret för 
slamtömning i Älmhults kommun från 2019-03-01. Styrelsen för SSAM föreslår 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta reviderad slamtaxa enligt 
bifogat underlag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04

 Skrivelse från Södra Smålands Avfall och miljö AB daterad 2018-11-08, med 
bilagor

_____
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Södra Smålands avfall och miljö                                                                                 ÄRENDE: 2018:19
                                                                                                                                                  2018-11-08

Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Reviderad slamtaxa 2019 för Lessebo, Tingsryd, Älmhult kommuner

Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till 
reviderad slamtaxa som ersätter punkt 4 i  renhållningstaxa 2019 för Lessebo, Tingsryd och 
Älmhult kommuner. 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Lessebo, Tingsryd och Älmhults kommuner att anta reviderad slamtaxa som ersätter punkt 4 i  
renhållningstaxa 2019 enligt bilagda förslag. Reviderad slamtaxa föreslås gälla from 2019-03-
01

Bakgrund
Under hösten 2018 har upphandling av slamtömningen för Lessebo, Tingsryd och Älmhults 
kommuner genomförts. Utifrån priserna i upphandlingen har förslag till reviderad slamtaxa 
tagits fram. Taxerevideringen bygger på samma grunddokument, där tex extratömningar 
hanteras på samma sätt för samtliga kommuner. I förslaget finns också avgifter för tömning av 
fettavskiljare

Förslaget
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna enligt följande:

Älmhult Lessebo Tingsryd
Taxa Obligatorisk tömning 2018 1051 1015 650
Taxa Obligatorisk tömning 2019 940 940 940

Taxa Bud 2018 1548 1758 1300
Taxa Bud 2019 1875 1875 1875

Samtliga priser inklusive moms

Jessica Cedervall Per Gunnarsson
VD Utredare

Bilagor

- Förslag till reviderad slamtaxa för Lessebo kommun
- Förslag till reviderad slamtaxa för Tingsryds kommun
- Förslag till reviderad slamtaxa för Älmhults kommun
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LESSEBO KOMMUN 2019

Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2019-03-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 
motsvarande grad.

4. SLAMAVSKILJARE

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

Volym upp till 3 m3 940 kr 
Volym 3-4 m3 1530 kr
Volym 4-6 m3 1960 kr
Volym upp till 12 m3 3230 kr

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

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

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

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

Volym upp till 3 m3 1875 kr
Volym 3-4 m3 2470 kr
Volym 4-6 m3 2900 kr
Volym upp till 12 m3 4050 kr

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

Volym upp till 3 m3 1875 kr
Volym 3-4 m3 2470 kr
Volym 4-6 m3 2900 kr
Volym upp till 12 m3 4050 kr

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

Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande: 
Över 30 m slang 100 kr
Över 40 m slang 200 kr 
Avgift för slanglängd införs from 2020-01-01

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

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

Tömning av fettavskiljare

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

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

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

För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och 
miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym.
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR TINGSRYDS KOMMUN 2019

Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2019-03-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 
motsvarande grad.

4. SLAMAVSKILJARE

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

Volym upp till 3 m3 940 kr 
Volym 3-4 m3 1530 kr
Volym 4-6 m3 1960 kr
Volym upp till 12 m3 3230 kr

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

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

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

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

Volym upp till 3 m3 1875 kr
Volym 3-4 m3 2470 kr
Volym 4-6 m3 2900 kr
Volym upp till 12 m3 4050 kr

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

Volym upp till 3 m3 1875 kr
Volym 3-4 m3 2470 kr
Volym 4-6 m3 2900 kr
Volym upp till 12 m3 4050 kr

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

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

Avgift för slanglängd införs from 2020-01-01

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

För tömning av kemtoa utgår avgift motsvarande budningstömning av tät tank med volym upp 
till 3 m3

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

Tömning av fettavskiljare

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

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

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

För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och 
miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym.
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2019
Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2019-03-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 
motsvarande grad.

4. SLAMAVSKILJARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömning av fettavskiljare

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

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

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

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

2018-12-04 1(1)

Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg 
anders.nyberg2@almhult.se

Kommunstyrelsen

Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) förslag till 
Reviderad slamtaxa 2019 för Älmhults kommun

Ärendenummer KS 2018/67

Sammanfattning av ärendet
Bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) övertar ansvaret för 
slamtömning i Älmhults kommun från 2019-03-01. Styrelsen för SSAM föreslår 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta reviderad slamtaxa enligt 
bifogat underlag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04

 Skrivelse från SSAM AB daterad 2018-11-08 med bilagor

Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt 
förslag till reviderad slamtaxa som ersätter punkt 4 i renhållningstaxa 2019 för 
Lessebo, Tingsryd och Älmhult kommuner. 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd och Älmhults kommuner att anta 
reviderad slamtaxa som ersätter punkt 4. i renhållningstaxa 2019 enligt bilagda 
förslag. Reviderad slamtaxa föreslås gälla from 2019-02-01

Anders Nyberg
Teknisk chef

Beslutet skickas till
Södra Smålands avfall och miljö
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 166 Ny skola i Västra Bökhult (Majtorp 1:1) – 
styrgrupp 
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen inrättar en styrgrupp för det 

fortsatta arbetet med ny skola i Växtra Bökhult (Majtorp 1:1).
2. Tekniska nämnden och utbildningsnämnden uppmanas att utse två ledamöter 

vardera till styrgruppen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-12-04, § 230 åt kommunledningsförvaltningen 
och tekniska förvaltningen att ta fram ett markanvisningsavtal med extern part 
för Majtorp 1:1 i syfte att uppföra F-6 skola. Markanvisningsavtal ska vara klart 
under december månad 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och berörda tjänstemän diskuterar det fortsatta 
arbetet med ny skola i Västra Bökhult (Majtorp 1:1) och identifierar ett behov av 
en styrgrupp för det fortsatta arbetet.
_____

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 167 Förvärv av del av fastigheten Linderås 1:4 – 
uppdrag
Ärendenummer KS 2017/118

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen ger tekniske chefen i uppdrag att förvärva del av 

fastigheten Linderås 1:4.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-26, § 142 tekniska förvaltningen i 
uppdrag att förvärva del av fastigheten Linderås 1:4.
Tekniska förvaltningen begär i tjänsteskrivelse 2018-12-05 kommunstyrelsen 
om ett nytt uppdrag att förvärva samma fastighet. 

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-05

 Karta daterad 2018-12-05

 Fastighetsrapport daterad 2018-12-05
_____

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Planeringsenheten
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Tjänsteskrivelse

2018-12-05 1(2)

Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg 
anders.nyberg2@almhult.se

Kommunstyrelsen

Komplettering till strategiskt fastighetsförvärv 
Linderås 1:4
Ärendenummer KS 2017/118

Sammanfattning av ärendet
Kommunen står i ett expansivt skede vilket taktar behovet av att se över det 
strategiska fastighetsinnehavet. Kommunen har en möjlighet att förvärva en 
skogsfastighet vid Boastad, del av Linderås 1:4 som ligger i kommunens 
exploateringsområde.
Tekniska förvaltningen föreslår därav att Älmhults kommun genomför förvärv 
av fastigheten del av Linderås 1:4.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2018-12-05

 Karta enligt bilaga.

 Fastighetsrapport enligt bilaga.

 Fastighetsvärdering enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Kommunen står i ett expansivt skede vilket taktar behovet av att se över det 
strategiska fastighetsinnehavet. Kommunen har en möjlighet att förvärva en 
skogsfastighet vid Boastad, Linderås 1:4 som ligger i kommunens 
exploateringsområde.
Syftet med förvärvet är att säkerställa mark för strategisk infrastruktur, 
möjliggöra bebyggelse alternativt för byte av annan mark i kommunens intresse.
Tekniska förvaltningen föreslår därav förvärv av fastigheten del av Linderås 1:4.
Beskrivning av fastigheterna:
- Linderås 1:4 – bebyggd skogsfastighet om ca 45 ha.
Preliminär prisindikation är ca 6 mkr. Ärendet kommer att kompletteras med en 
opartisk fastighetsvärdering av Linderås 1:4.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska chefen i 
uppdrag att förvärva fastigheten Linderås 1:4.

Anders Nyberg
Teknisk chef

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunlednings förvaltningen, Planavdelningen

154



155



156



157



158



159



Sammanträdesprotokoll

2018-10-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 141 Utvärdering av projektledning inom 
arbetsformen partnering
Ärendenummer KS 2017/132

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att använda sig av 

rapporten i det fortsatta utvecklingsarbetet, särskilt vad gäller 
utvecklingsförslag punkt 2. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inarbeta 
utvecklingsförslag 4, 5 och 6 i lokalförsörjningsprocess och 
samhällsbyggnadsplan 12:3

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att genomföra en extern 
utvärdering av projektledning inom arbetsformen partnering.
Föreligger rapport från SVEFA, daterad 2018-09-04 med utvärdering av 
projektledning inom arbetsformen ”partnering” Älmhults kommun.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11
 Rapport från SVEFA, Utvärdering av projektledning inom arbetsformen 

”partnering” Älmhults kommun, 2018-09-04
 Kommunstyrelsens beslut KS 2017/132 § 191 daterad 2017-11-07

_____
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Tjänsteskrivelse

2018-05-31 1(3)

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

Kommunstyrelsen

Utvärdering av projektledning inom arbetsformen 
partnering
Ärendenummer KS 2017/132

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att genomföra en extern 
utvärdering av projektledning inom arbetsformen partnering.
Föreligger rapport från SVEFA, daterad 2018-09-04 med utvärdering av 
projektledning inom arbetsformen ”partnering” Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11
 Rapport från SVEFA, Utvärdering av projektledning inom arbetsformen 

”partnering” Älmhults kommun, 2018-09-04
 Kommunstyrelsens beslut KS 2017/132 § 191 daterad 2017-11-07

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att genomföra en extern 
utvärdering av projektledning inom arbetsformen partnering.
Föreligger rapport från SVEFA, daterad 2018-09-04 med utvärdering av 
projektledning inom arbetsformen ”partnering” Älmhults kommun.

Sammanfattning SVEFA rapport
Av rapporten framgår att genomförandet av Elmeskolan bedöms övergripande 
ha genomförts på ett effektivt sätt och att projektets kostnader ligger väl i nivå 
med, eller till och med under kostnaderna för andra jämförbara genomförda 
projekt. 
Oavsett projektresultatet har ett antal utvecklingsmöjligheter identifierats inom 
den kommunala lokalförsörjningen för att säkerställa att framtida projekt kan 
genomföras effektivt:
1) Upprätta en entreprenadstrategi för kommunen omfattande när vilka 

entreprenadformer skall användas, vilka ersättnings- och arbetsmodeller som 
skall tillämpas
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2) Renodla framtida totalentreprenader och inkludera hela detaljprojekteringen i 
dessa

3) Tydliggöra hur den valda ersättningsmodellen fungerar i beslutsunderlag 
inför upphandling av entreprenader och redovisa varför den specifika 
modellen har valts

4) Alltid inkludera en totalbudget för projekt i beslutsunderlaget inför 
upphandlingar

5) Årligen upprätta en lokalförsörjningsplan avseende kommunens framtida 
lokalbehov

6) Upprätta generella funktionsprogram och övriga specifikationer för 
lokalbehov av mer frekvent karaktär

Hur kan vi arbeta vidare med utvecklingsförslagen?
Kommunstyrelsen har ansvar för lokalförsörjningsprocessen. 
Lokalförsörjningsprocessen är en strategisk process som syftar till att säkerställa 
att kommunen har kostnadseffektiva och ändamålsenliga verksamhetslokaler. I 
arbetet med reviderad styrmodell framkom ett behov av en 
Samhällsbyggnadsplan 12:3. Samhällsbyggnadsplanen är 12-årig och påverkar 
kontinuerligt kommunens 3-åriga budget, därav namnet. Samhällsbyggnadsplan 
12:3 ska vara ett viktigt strategiskt dokument i lokalförsörjningsprocessen. I 
samhällsbyggnadsplan 12:3 ska de samlade lokalbehoven finnas. 
Samhällsbyggnadsplan 12:3 ska innehålla olika lösningar för behoven, som kan 
vara genom befintliga lokaler, förhyrningar, externa lösningar och ibland förslag 
till investeringar. Utvecklingsförslagen i Svefas rapport, punkt 4, 5 och 6, kan 
därför med fördel inarbetas i kommunens reviderade lokalförsörjningsprocess 
som är en del i utarbetandet av samhällsbyggnadsplan 12:3.
Samhällsbyggnadsplan 12:3 ska omfatta:

 Lokalförsörjning
 Bostadsförsörjning
 Infrastruktur
 Attraktivitet
Kommunstyrelsen beslutar kring vilka lokalbehov som föreligger utifrån dialog 
med verksamheterna och lägger vid behov fram ett förslag till beslut till 
kommunfullmäktige. Tillsammans med förslag till beslut ska alltid bifogas en 
underliggande analys för ett rättssäkert beslut utifrån:

 Nyttovärdering: Kan någon annan utföra samma verksamhet avses? Har vi 
kostnadseffektiv verksamhet?

 Befintligt lokalbehov: Kan vi använda oss av befintliga lokaler?
 Kommunens ekonomiska situation:
- Hyra
- Bygga själv
Efter att fullmäktige beslutat om investeringen så tillförs beslutet 
investeringsbudgeten, framtida tekniska nämnden, för genomförande. Därefter 
kan entreprenadform väljas och upphandling genomföras. 
Punkt 1,2 och 3 kan med fördel tillställas tekniska förvaltningen som inspel i 
förvaltningens pågående utvecklingsarbete. I avsnitt 10 redogör rapporten tydligt 
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för identifierade utvecklingsmöjligheter avseende genomförande av framtida 
större byggprojekt i Älmhults kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
Att uppdra till tekniska förvaltningen att använda sig av rapporten i fortsatta 

utvecklingsarbetet, särskilt vad gäller utvecklingsförslag punkt 2.
Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att inarbeta utvecklingsförslag 4,5 

och 6 i lokalförsörjningsprocess och samhällsbyggnadsplan 12:3

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

163



Utvärdering av projektledning inom arbetsformen ”partnering”

Älmhults kommun

Stockholm 2018-09-04

Bo Magnus Persson
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1. Sammanfattning

Genomförandet av Elmeskolan bedöms övergripande ha genomförts på ett för  Älmhults 

Kommun effektivt sett. Projektets kostnader ligger väl i nivå med, eller tom under 

kostnaderna för andra jämförbara genomförda projekt. Skollokalerna bedöms i princip ha 

tagits i bruk  i enlighet med projektets initiala tidplan, detta till trots att projektet utökats efter 

projektstart och en jämförelsevis kort genomförandetid. Baserat på genomförda intervjuer 

och genomgångna protokoll från såväl projektering som byggnation bedöms vidare den 

avsedda funktionen i skolan uppnåtts. Det råder en rörande samstämmighet bland samtliga 

intervjuade om att Elmeskolan har blivit fantastisk anläggning för undervisning.  

Baserat på ovanstående bedöms den valda arbetsformen ”partnering” varit ändamålsenlig 

och ha bidragit och kanske tom varit en förutsättning för projektets lyckade genomförande. 

Oavsett projektresultatet har ett antal utvecklingsmöjligheter identifierats inom den 

kommunala lokalförsörjningen för att säkerställa att framtida projekt kan genomföras 

effektivt, vilka är:

1. Upprätta en entreprenadstrategi för kommunen omfattande när vilka entreprenadformer 

skall användas, vilka ersättnings- och arbetsmodeller som skall tillämpas

2. Renodla framtida totalentreprenader och inkludera hela detaljprojekteringen i dessa

3. Tydliggöra hur den valda ersättningsmodellen fungerar i beslutsunderlag inför 

upphandling av entreprenader och redovisa varför den specifika modellen har valts

4. Alltid  inkludera en totalbudget för projekt i beslutsunderlaget inför upphandlingar 

5. Årligen upprätta en lokalförsörjningsplan avseende kommunens framtida lokalbehov

6. Upprätta generella funktionsprogram och övriga specifikationer för lokalbehov av mer 

frekvent karaktär
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2. Innehållsförteckning

1. Sammanfattning

2. Innehållsförteckning

3. Inledning

4. Uppdraget

5. Projektet - Elmeskolan

6. Projektresultat

a) Ekonomi

b) Tidplan

c) Funktion

d) Sammanfattning av effektiviteten i projektet 

7. Partnering - generell beskrivning

8. Partnering – analys Elmeskolan 

9. Övriga projektförutsättningar

10. Utvecklingsmöjligheter
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3. Inledning

Många kommuner står idag inför avsevärda investeringsbehov beroende 

av den demografiska utvecklingen såväl som eftersatt underhåll 

avseende byggnader och annan infrastruktur. Detta betyder att det är av 

stor betydelse att beslutade investeringar i byggnadsprojekt genomförs 

så effektivt som möjligt. Detta betyder att kommunens kostnader bör 

vara så låga som möjligt både vid byggnationen som i den framtida 

driften. Och att funktionerna i byggnaderna över tiden skall möjliggöra att 

den avsedda verksamheterna kan bedrivas effektivt. Vidare är det 

naturligtvis av största betydelse att framtida byggnationer färdigställs i tid 

för att säkra försörjningen av lokaler för de avsedda ändamålen.

Hur effektivt ett byggprojekt kan genomföras är i huvudsak beroende av i 

vilken mån kommunen kan utarbeta, upphandla och genomföra 

byggnadsprojekten. Men förutsättningarna för att byggprojekt är också 

beroende av i vilken mån kommunens planering och beslut fattas på 

utvecklade underlag och sker vid rätt tillfälle.

Lokalresursplanering och utvärdering av alternativa lokallösningars 

effekter på den kommunala ekonomin  har därför fått en ökad betydelse. 

Ur ett lokalförsörjningsperspektiv innebär den nya situationen ett behov 

av att jobba mer aktivt med att förutse verksamheternas behov för att på 

ett så effektivt sätt som möjligt kunna erbjuda funktionella lokaler till 

lägsta möjliga kostnad över tiden. Samtidigt visar erfarenheten att 

många kommuner fortfarande saknar en tydlig process för hur 

lokalförsörjningen ska planeras och genomföras vilket innebär att 

lokalinnehavet ofta inte är i samklang med det behov som föreligger. 

Fastigheter utgör normalt den totalt dominerande posten i kommunens 

balansräkning och 15-20 % av kostnaderna i resultaträkningen är 

relaterade till fastigheter och lokaler. Väl fungerande lokaler är dessutom 

en viktig förutsättning för att kommunens verksamheter ska kunna 

bedrivas på ett effektivt sätt. Därav följer att effektiviteten i 

lokalförsörjningen och tillhörande investeringar kan komma att få stor 

påverkan på kommunens verksamhet och framtida utvecklingsförmåga.

Med utgångspunkt från ovanstående har det övergripande syftet i denna 

utredning varit att analysera det genomförda projektet för Elmeskolan  

men också analysera i vilken mån övriga kommunala processer skapat 

bästa möjliga  förutsättningar för projektets genomförande.

Stockholm 2018-09-04

Bo Magnus Persson

SVEFA
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4. Uppdraget

Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har beslutat att genomföra en extern utvärdering av 

projektledning inom arbetsformen ”partnering”. Utvärderingen har avsett granska om 

kommunens projektledning och arbetsform i ett specifikt byggprojekt i kommunen med 

arbetsformen ”partnering” varit ändamålsenlig. Utvärderingen ska också innefatta eventuella 

förslag till förbättringar för framtida projektformer med arbetsformen ”partnering”.

Utvärderingen har genomförts baserat på en anpassad effektivitetsanalys. Vilken beskriver i 

vilken mån genomförandet av projektet har varit effektivt. Effektiviteten bedöms med 

utgångspunkt från i vilken mån de initiala målen för projektet har uppnåtts samt i möjligaste 

mån mot alternativa genomförandeformer.

Som utgångspunkt för utvärderingen  har nedanstående parametrar analyserats som de  

övergripande måtten för effektiviteten i projektet:

a) Ekonomiskt utfall

b) Genomförd tidplan

c) Uppnådd funktion

Utvärderingen har genomförts baserat på intervjuer med den politiska ledningen, 

kommunala tjänstemän och externa parter samt tillgängliggjord dokumentation från 

kommunen. Vidare har en workshop genomförts tillsammans med kommunens styrgrupp 

och berörda kommunala tjänstemän.
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5. Projektet - Elmeskolan

2015-02-02 gav Kommunstyrelsen den tekniska förvaltningen i uppdrag 

att i samarbete med utbildningsförvaltningen omgående starta 

processen med att etablera en ny grundskola på Hagaboområdet. Detta 

arbete pågick tom 2015-12-15 och utmynnade i ett förfrågningsunderlag 

för upphandling färdigställdes. Upphandlingen annonserades och 2016-

03-01 antogs ett anbud från Dynacon AB. 

Projekteringen påbörjades 2016-03 och byggnationen startade 2016-08, 

inflyttning i skolan  påbörjades 2017-07 och slutbesiktning av skolan 

genomfördes 2017-12.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad, vilket betyder att såväl 

projektering som produktion ingick i entreprenaden och utfördes i 

arbetsformen partnering.

Projektet omfattade ca 40 000m2 och utformades som ett passivhus för 

att reducera byggnadens miljöpåverkan och totala kostnader under 

byggnadens livslängd (LCC). Skolan har kapacitet för ca 800 elever.

Under 2017 framkom att det ursprungliga beloppet i beslutet om  

upphandling hade överskridits  varför effektiviteten i projektet och 

genomförandeformen partnering ifrågasattes. 
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6.a Projekt resultat - Ekonomiskt utfall

I den sammanställning av projektet som redovisades av Tekniska förvaltningen 2018-10-09  anges att 

kommunens kostnader för projektet uppgår till 248 500 MSEK, vilket benämns som ett ”riktpris”. Begreppet 

riktpris användes också när KS beslutar om att godkänna upphandlingen av byggentreprenaden till ett 

”riktpris” om 214 563 MSEK, dvs inte kommunens totala kostnad utan endast byggentreprenaden.

Denna otydliga användning av begreppet ”riktpris” bedöms ha bidragit till att skapa uppfattningen att 

kostnaderna för Elmeskolan ökat med 34 MSEK vilket i sin tur indikerat att projektet inte genomförts effektivt.

I kommunens totala kostnad för Elmeskolan, 248,3 MSEK ingår förutom byggentreprenaden även s.k.. 

byggherrekostnader, under projektet tillkommande krav och önskemål från kommunen samt oförutsedda 

kostnader, enligt nedan:

1. Byggentreprenad 214,5 MSEK

2. Byggherrekostnader 10,0 MSEK

3. Tillkommande önskemål 5,0 MSEK

4. Oförutsedda kostnader 18,8 MSEK

För att bedöma i vilken mån projektet genomförts effektivt och därmed kunna analysera bedöma i vilken mån 

arbetsmodellen Partnering fungerat vid projektets genomförande analyseras de ingående posterna vidare i 

följande avsnitt.

Vidare bedöms de totala kostnaderna för projektets genomförande genom att dessa jämförs i relation med 

andra genomförda relevanta projekt.
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6.a Projekt resultat - Ekonomiskt utfall

1. Byggentreprenad:

För att säkerställa en kostnadseffektiv lösning för beställaren dvs Kommunen genomförs normalt 

upphandlingar enligt LOU vilket avses säkerställa en konkurrenskraftig lösning inklusive kostnadseffektivitet. 

Då endast ett anbud inkom, förmodligen beroende på en redan hög beläggning inom 

entreprenadbranscherna, så kan inga slutsatser dras avseende i vilken mån det inkomna anbudet var 

konkurrenskraftigt. 

Innan en upphandling genomförs brukar normalt en eller flera förkalkyler genomföras vilka avses indikera 

inom vilket spann priserna i de kommande anbuden sannolikt kommer att ligga. Initialt i processen förelåg en 

beräkning till att byggentreprenaden troligen skulle kunna upphandlas för ca 200 MSEK. Det är osäkert om 

förkalkylen genomfördes baserat på att byggnaden skulle uppföras som en passivbyggnad vilket annars 

erfarenhetsmässigt påverkar projektkostnaderna uppåt. 

Då entreprenaden de facto kunde upphandlas för 214,5 MSEK i den rådande marknadssituationen med hög 

beläggning hos möjliga anbudsgivare bedöms ökningen med ca 7% vara acceptabel i förhållande till 

förkalkylen

8
171



6.a Projekt resultat - Ekonomiskt utfall

2. Byggherrekostnader:

Byggherrekostnaderna omfattar de kostnader kommunen har utöver byggnation samt projektering och 

påverkas i stor utsträckning av vilken entreprenadform som tillämpas vid projektets genomförande. Observera 

att Partnering inte är en entreprenadform utan en arbetsmodell för att genomföra ett projekt i samverkan.

Byggherrekostnaderna i projektet uppgick till 10 MSEK och fördelade sig enligt nedan:

Arkitekt 5,5 MSEK

Besiktning, byggledning 2,0 MSEK

Bygglov 0,5 MSEK

Certifiering 0,5 MSEK

IT-system 1,5 MSEK

Erfarenhetsmässigt bedöms byggherrekostnaderna uppgå till 5-10% av projektkostnaden och då den uppgått 

till ca 4% i Elmeskolan bedöms den inte indikera någon kostnadsmässig ineffektivitet. Dock bör det 

observeras att i byggherrekostnaden redovisas 5,5 MSEK avseende arkitektkostnader vilka normalt till 

absolut största delen redovisas som projekteringskostnader. Då projektering normalt inkluderas i 

produktionskostnaden i en total entreprenad som i Elmeskolan utförs inga fortsatta analyser.
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6.a Projekt resultat - Ekonomiskt utfall

3. Tillkommande önskemål:

Tillkommande önskemål omfattar förändrade eller tillkommande önskemål från beställaren dvs kommunen 

som direkt och/eller indirekt påverkar projektkostnaden. Kostnaderna för tillkommande önskemål är generellt 

beroende av hur väl förfrågningsunderlaget verkligen speglar kommunens behov och kostnaderna ökar 

generellt ju fler och större förändringar som sker gentemot det ursprungliga underlaget.

De tillkommande önskemålen i projektet uppgick till 5 MSEK och fördelade sig enligt nedan:

Belysta skyltar, utökade larmfunktioner,

reglering solavskärmning, uppgradering 

kablage, ökat antal kortläsare etc. 2,6 MSEK

Standardhöjning, storkök 0,5 MSEK

Utökade ljudabsorbenter 0,1 MSEK

Konst 1,8 MSEK

Då som nämnts tidigare kostnaderna för tillkommande önskemål generellt är beroende av hur väl 

förfrågningsunderlaget verkligen speglar kommunens behov och då Elmeskolan såväl måste bedömas som 

ett komplext projekt vilket detaljprojekterats och producerats under en relativt kort och pressad tidsperiod 

bedöms de tillkommande önskemålen från Kommunen vara acceptabla vid en bedömning av effektiviteten i 

projektet. 
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6.a Projekt resultat - Ekonomiskt utfall

4. Oförutsedda kostnader:

Oförutsedda kostnader är sådana kostnader som uppstår i ett projekt pga. att oförutsägbara parametrar 

förändras och leder ofta till diskussioner mellan beställaren och entreprenören i vilken mån kostnaderna 

uppstått pga. misstag från endera parten. Omfattningen av dessa diskussioner är till stor del beroende på vald 

entreprenadform och ersättningsmodell och kan generellt sett sägas vara mindre vid totalentreprenader än 

andra entreprenader och mindre vid fast pris än rörlig ersättning. 

De oförutsedda kostnaderna i projektet uppgick till 18,8 MSEK och fördelade sig enligt nedan:

Mark 6,0 MSEK

VS 3,0 MSEK

Ventilation 4,8 MSEK

Bygg 5,0 MSEK

Av ovanstående kostnader är den tillkommande markkostnaden inte förvånande då grundförutsättningar inför 

en byggnation normalt inte kan göras så att kostnadspåverkande överraskningar helt kan undvikas. I detta fall 

var djupet till fast grund större än vad man kunnat förvänta och kostnaden bedöms vara rimlig. 

Av de övriga kostnaderna bedöms 7,5 MSEK avseende VS, ventilation och bygg främst vara beroende av att 

projektet i ett relativt sent skede beslutades genomföras som ett passivhus varför detaljprojekteringen bla¨. 

ledde till att antalet borrhål och kylbatterier utökades, isoleringen utökades och förändring av konstruktionens 

lufttäthet. Då ett passivhus normalt innebär att energiförbrukningen minskar bedöms dessa oförutsedda
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6.a Projekt resultat - Ekonomiskt utfall

kostnader kunna sparas under byggnadens livslängd varför dessa kostnader i princip alternativt skulle kunna 

betraktas som tillkommande önskemål.

De resterande oförutsedda kostnaderna är till största delen hänförbara till kostnader relaterade till projektering 

och åtgärder avseende brandsäkerheten i byggnaden och kan förmodligen härledas till valet av att uppföra 

byggnaden som ett passivhus. 

Erfarenhetsmässigt uppgår de oförutsedda kostnaderna till 5-10% av projektkostnaden och avseende 

Elmeskolan till 6%. Detta bedöms vara acceptabelt även om en totalentreprenad normalt borde vara lägre. 

Dock har projektet utförts som en styrd totalentreprenad med ett till stor del rörlig ersättning vilket innebär att 

ett större ansvar för oförutsedda kostnader åligger beställaren varför sammantaget de oförutsedda 

kostnaderna i projektet entreprenadformen till trots bedöms vara acceptabla.. 

Jämförelse med andra genomförda projekt:

Denna analys omfattar hela anskaffningsprocessen dvs förutom den genomförda totalentreprenaden också 

den projektering som skedde innan upphandlingen genomfördes och även själva upphandlingens 

genomförande. 

Jämförelsen har gjorts avseende nedanstående två nyckeltal:

1. Projektkostnader per m2 BRA

2. Projektkostnad per barn

Projektkostnaden avser samtliga beställarens kostnader inklusive, byggherrekostnader, tillkommande och 

oförutsedda kostnader dock inkluderas inte kostnader för möbler och konst.
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6.a Projekt resultat - Ekonomiskt utfall

Projektkostnader kr per m2 BRA

Elmeskolan Medelvärde jmf Diff

projekt

Per m2 BRA 23 480 26 800 - 12 %

Per barn 308 000 325 000 - 5 %

Av ovanstående jämförelse framgår att projektkostnaden för Elmeskolan väl understiger medelvärdet för 

andra jämförbara projekt såväl avseende kostnaden per m2 som per barn.

Baserat på nyckeltalet per m2 BRA bedöms projektet i sin helhet ha genomförts kostnadseffektivt avseende 

utförandet av projektet enligt förfrågningsunderlaget.

Baserat på nyckeltalet per barn bedöms projektet övergripande ha genomförts kostnadseffektivt avseende 

utförandet och projektering genomförd innan förfrågningsunderlaget fastslogs.

Att skillnaden  mellan nyckeltalen varierar beror på att ytan per barn är 8% högre än 9 andra jämförbara 

skolor. Men då denna del av kommunens lokalförsörjningsprocess genomförts innan upphandlingen 

genomförts inkluderas inte detta i den samlade bedömningen av projektets genomförande.
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6.b & c Projekt resultat - Genomförd tidplan & uppnådd funktion 

Genomförd tidplan

Enligt tillgänglig dokumentation och genomförda intervjuer bedöms byggprojektet i princip ha genomförts i 

enlighet med överenskommen tidplan. Den totala tiden från det att projektet initierades till inflyttning bedöms 

inte ha utnyttjats effektivt vilket har inneburit att den tid som varit tillgänglig för byggentreprenadens 

genomförande har blivit onödig kort. Detta beskrivs vidare på sidan 22. Då tiden för detaljprojektering och 

produktion bedöms ha varit begränsad stärks uppfattningen ytterligare att projektet tidsmässigt genomförts 

effektivt.

Viss kritik har dock framförts avseende val och upphandling samt hanteringen av möbler vid inflyttningen men 

då dessa inte ingått i byggprojektet bedöms denna del av anskaffningsprocessen inte vidare.

Uppnådd funktion:

Enligt tillgänglig dokumentation och genomförda intervjuer bedöms funktionen i byggnaden mycket väl ha 

uppnåtts i byggprojektet. 
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6.d Sammanfattning effektiviteten i projektet 

Då såväl ekonomiskt utfall, genomförd tidplan som uppnådd funktion bedöms indikera på ett  effektivt 

genomförande bedöms genomförandet av byggprojektet i sin helhet som effektivt.
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7. Partnering – generell beskrivning

Syftet med partnering som arbetsform i byggprojekt är att i största möjliga mån genomföra ett projekt i ett 

effektivt samarbete mellan parterna och därigenom undvika de friktioner och konflikter som många gånger 

kan uppstå mellan parterna i kommersiella projekt. För att detta skall lyckas är det en förutsättning att 

parterna har gemensamma mål, arbetsformer som är transparenta förtroendefulla samt att en kontinuerlig 

frekvent uppföljning tillämpas. 

Gemensamma mål.

De gemensamma målen bör omfatta ekonomi, tidplaner och hur den byggnad som skall uppföras skall vara 

beskaffad. 

1. Ekonomi

De gemensamma ekonomiska målet uppnås normalt genom att entreprenörens vinst, administration etc. 

fastslås i ett tidigt skede för att denne inte skall ha några incitament för att öka projektets omsättning och 

därigenom öka sina intäkter via påslag. 

För att skapa incitament för entreprenören att minimera kostnaderna i projektet brukar denne få del av 

besparingar som kan uppnås i projektet men även delvis ansvara för eventuella kostnadsökningar. 

Utgångspunkten för dessa ekonomiska incitament är oftast att parterna kommer överens om någon form av 

riktpris för projektets genomförande vilket sedan utgör riktvärdet för fördelningen av besparingar och 

tillkommande kostnader mellan parterna.

2. Tidplan:

För att skapa incitament för att beställarens tidplan skall upprätthållas eller tom underskridas kan snarlika 

incitament utformas och prissättas. Normalt utgår ett vite vid förseningar vilkets primära syfte är att skapa ett 

starkt incitament för entreprenören att hålla tidplanen och därför kan komma att uppgå till betydande belopp. 

Om beställaren har mervärde av att projektet färdigställs innan vad tidplanen anger kan likaledes en bonus för 

detta inkluderas i modellen.
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7. Partnering – generell beskrivning

3. Funktion

Partnering utförs företrädesvis i form en totalentreprenad där entreprenören i princip ansvarar för såväl 

projektering som produktion. Detta innebär att beställaren inför upphandlingen av entreprenaden i princip skall 

formulera de funktionskrav man har på den kommande byggnationen. Dessa funktionskrav kan utföras på 

varierande detaljnivå men oavsett vilken nivå som väljs är det i princip entreprenörens ansvar att de 

formulerade kraven uppnås. 

Generellt innebär en hög detaljnivå att beställaren begränsar entreprenörens möjligheter att lägsta möjliga 

kostnader och att beställaren tar ett större ansvar för vilka lösningar som kommer att utnyttjas. En hög 

detaljnivå innebär å andra sidan att beställaren vet vad den får och inte tvingas till att acceptera några 

lösningar man inte önskar och kunnat förutse.

En lägre detaljnivå i funktionskraven innebär följaktligen att entreprenörens ansvar ökar och att denne får 

större möjligheter att agera kostnadseffektivt.  Dock innebär en låg detaljnivå att beställaren kan tvingas 

acceptera lösningar som man inte hade tänkt sig.

Vid avtalsutformningen i partnering formuleras de gemensamma målen primärt med utgångspunkt från det 

specifika projektets karaktär, avseende beställarens tillgängliga budget, beslutad tidplan, eventuella önskemål 

om detaljutformning. 

4. Arbetsformer

Partnering bygger ytterst på att parterna lyckas etablera och upprätthålla ett förtroendefullt samarbete i 

projektarbetet. För att uppnå detta krävs det att alla inblandade är fullt införstådda med avsikten och att 

villkoren uppfattas som ärliga och rättvisa. Förutsättningarna för att uppnå detta tillstånd är ytterst beroende 

av individerna .i projektet och de rådande kulturerna i respektive organisation och kan vara komplicerat att 

uppnå. Trots det goda syftet med partnering är det betydelsefullt att avtalet mellan parterna inkluderar 

skrivningar som styr mot öppenhet, strukturerade möten och tydlig kommunikation. Vidare bör metoder för 

samverkan och konfliktlösning finnas i avtalet. Paradoxalt nog så kräver partnering om möjligt tydligare regler 

än traditionella arbetsmodeller för ett lyckat genomförande.
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7. Partnering – generell beskrivning

5. Uppföljning

Då arbetsformen partnering i princip genomförs i totalentreprenad med helt eller delvis rörlig ersättning och att 

detaljprojektering ofta sker parallellt med produktionen är inte minst den ekonomiska uppföljningen och 

prognostiseringen mycket betydelsefull. 

Om dessutom beställaren förändrar sina initiala funktionskrav eller nya behov tillkommer är uppföljningen 

direkt avgörande för att ersättningsmodellen som helhet kontinuerligt uppdateras för att ett gott 

samarbetsklimat skall kunna upprätthållas. 

Vidare är det av betydelse för att beställaren skall ha tillgång till relevanta underlag för att kunna fatta de 

eventuella beslut som krävs pga. förändringar eller alternativa möjligheter. Även om all uppföljning och alla 

prognoser sammanställs och utförs av entreprenören är det vidare väsentligt att beställaren också har full 

tillgång till all relevant information och dokumentation från entreprenörens avseende projektets 

genomförande, vilket oftast benämns ”öppna böcker”.
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8. Partnering – analys Elmeskolan

Projektet Elmeskolan bedöms övergripande ha genomförts effektivt enlig sammanställningen på sidan 15 och 

här bedöms i vilken mån valet av partnering som arbetsmodell har påverkat detta utfall. I denna analys 

bedöms i vilken mån arbetsmodellen  partnering har tillämpats i projektet avseende de generella 

förutsättningar som beskrivits i föregående avsnitt.

Gemensamma mål:

1. Ekonomi

Gemensamma ekonomiska mål har delvis förlegat då entreprenörens vinst, administration etc. varit fastslagen 

i ett tidigt skede. Dock har inga incitament för entreprenören funnits för att minimera de rörliga kostnaderna i 

projektet eller för att eventuella kostnadsökningar skall undvikas.

Baserat på den övergripande bedömningen av effektiviteten i projektet bedöms inte den ovan beskrivna 

bristen på incitament ha påverkat utfallet. Baserat på detta kan man inte dra slutsatsen att fler incitament inte 

bör tillämpas i eventuellt framtida projekt utan möjligheten att skapa ökad motivation för entreprenören bör 

alltid övervägas. Eventuellt kan ökade incitament för entreprenören innebära att riktpriset kan komma att stiga 

vid en upphandling men om en konkurrenssituation på en väl fungerande marknad kan uppnås bedöms 

denna risk som försumbar.

2. Tidplan

Incitament för att beställarens tidplan skall upprätthållas har funnits då ett vite vid försening utgått med 50 

KSEK/vecka vid förseningar. Detta belopp bedöms dock vara relativt lågt då avsikten är att sätta en stark 

press på entreprenören men kan bedömas som rimligt för att upprätthålla ett gott samarbete mellan parterna.

3. Funktion:

Elmeskolan har uppförts i form av en totalentreprenad där entreprenören i princip ansvarat för såväl 

projektering som produktion. Dock ingick i förfrågningsunderlaget relativt detaljerade beskrivningar av
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8. Partnering – analys Elmeskolan

byggnadens gestaltning mm. Detta innebär generellt att beställaren begränsat entreprenörens möjligheter till 

att uppnå lägsta möjliga kostnader och också att beställaren får ett större ansvar för vilka lösningar som 

kommer att utnyttjas och därmed slutresultatet. För beställaren betyder dock en detaljerad beskrivning att 

man har en tydligare bild av hur resultatet kommer att gestalta sig och att den fortsatta projekteringen inom 

ramen för entreprenaden krävt en kortare genomförandetid.

I den genomförda entreprenaden ingick inte arkitekttjänsten utan kommunen bibehöll rollen som beställare 

igenom hel projektet. Denna ansvarsfördelning i projekteringen bedöms inte vara den normala och kan leda 

till otydlighet i ansvarsfördelningen vid projektets genomförande och därmed lägre effektivitet. Ur prokollen för 

byggmöten i entreprenaden framgår det att det har orsakat vissa friktioner mellan aktörerna varför en sådan 

ansvarsfördelning bör undvikas i framtida projekt.

4. Arbetsformer

Partnerna bedöms ha etablerat och upprätthållet ett förtroendefullt samarbete i projektarbetet varför alla 

inblandade tycks ha varit fullt införstådda med avsikten med projektet och att villkoren uppfattats som ärliga 

och rättvisa. Dock bedöms inte det fungerande samarbetet innebära att en utveckling av de ovan nämnda 

ekonomiska incitamenten inte bör ske i framtida projekt och inte att arkitekttjänsterna bör exkluderas från 

entreprenaden.

5. Uppföljning

Uppföljningen mellan beställaren och entreprenören bedöms ha fungerat väl och kunskapen om hur projektet 

utveckla bedöms har varit stor hos beställaren även när det gäller den rörliga ersättningen i projektet. 

Dock bedöms uppföljningen mellan kommunens byggherre dvs den tekniska förvaltningen och kommunens 

politiska ledning inte ha fungerat tillfredsställande. Denna situation bedöms delvis ha uppstått pga. 

missuppfattningar om hur ersättningsmodellen avsågs fungera och delvis pga. att beslutet avseende 

upphandlingen endast omfattade entreprenadersättningen och inte kommunens egna kostnader dvs 

byggherrekostnaderna. Då ersättningen för entreprenaden dessutom till stora delar

20
183



8. Partnering – analys Elmeskolan

var rörlig borde också oförutsedda kostnader uppskattats och inkluderats i beslutet. Även om man enligt 

kommunens budgetmodell inte avser att dessa tillkommande kostnader skall inkluderas i 

upphandlingsbeslutet har frånvaron av dessa inneburit att prognosen för projektets genomförande uppvisat 

onödigt betydande avvikelser.

Bedömning av om kommunens projektledning och arbetsform varit ändamålsenlig vid 

partnering

Då projektet Elmeskolan bedöms har genomförts effektivt och detta skett under kommunens 

projektledning och i dess arbetsformer bedöms dessa till största delen varit ändamålsenliga i 

samband med partnering.

Dock bedöms kommunens arbetsform med dåvarande budgetmodell tillsammans med missförstånd om hur 

ersättningen för entreprenaden var uppbyggd ha skapat förutsättningarna för att projektet i vissa avseende 

uppfattats vara utom kontroll och genomförandet ineffektivt

Projektledningen bedöms till största delen varit ändamålsenlig och  endast  uppvisa brister avseende  

uppföljningen och kommunikationen med kommunens politiska ledning. Även om detta behov enligt ovan 

bedöms ha uppstått pga. missförstånd och otydligheter avseende kommunens budgetmodell och 

ersättningsformen för entreprenaden bör den tekniska förvaltningen utveckla såväl kommunikationen med 

den politiska ledningen som utformningen av beslutsunderlag inför upphandlingen av framtida större projekt. 

Dels måste kommunikationen vara väldigt tydlig och de fackuttryck som används måste tydligt förklaras och 

beskrivas tillsammans med eventuella alternativa lösningar. Vidare bör en totalbudget inkluderande även 

byggherrekostnader och bedömda oförutsedda kostnader presenteras vid ett beslutstillfälle för att undvika 

framtida missförstånd. 

21
184



9. Övriga projektförutsättningar

Anskaffningsprocessen i sin helhet

Totalt omfattade anskaffningsprocessen för Elmeskolan 30 månader från 

det att behovet identifierats till inflyttning påbörjades i byggnaden. Av 

dessa åtgick 13 månader för att definiera kommunens behov, utforma 

förfrågningsunderlag och genomföra upphandlingen och 17 månader 

återstod för att detaljprojektera och uppföra byggnaden. Då detta 

bedöms ha inneburit att entreprenaden kom att drivas under stark 

tidspress bedöms hela anskaffnings-eller lokalförsörjningsprocessen 

behöva utvecklas för att i görligaste mån undvika onödig tidspress inför 

beslut och i utförande skedet. Detta kan tex uppnås  genom:

1. Att kommunens framtida lokalbehov och förslag till lösningar 

definieras i en årlig lokalförsörjningsplan vilken utgör ett underlag för 

kommunens investeringsbudget. Lokalförsörjningsplanen baseras 

på demografiska behov, identifierade i en årlig befolkningsprognos, 

befintliga lokalers kapacitet och beräknade framtida behov baserat 

på i förväg definierade funktionsprogram. Genom detta 

planeringsinstrument är avsikten att kommunen som huvudprincip 

alltid skall kunna starta anskaffningsprocessen minst 36 månader 

innan inflyttning att jämföra med 30 månader som var fallet med 

Elmeskolan.
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9. Övriga projektförutsättningar

2. Att reducera tiden mellan att behovet av en specifik lokal har 

identifierats, ett beslut om att anskaffningen skall påbörjas och 

upphandlats kan uppnås tex. genom att:

a) En entreprenadstrategi etableras inom kommunen omfattande 

när vilka entreprenadformer skall användas, vilka ersättnings-

och arbetsmodeller som skall tillämpas. Förutom att möjliggöra 

en tidsmässig förkortning av processen mellan beslut om 

anskaffning och genomförd upphandling skapar också 

utarbetandet av en sådan strategi ett tillfälle att förklara olika 

formers och modellers innebörd och fördelar och nackdelar.

b) Generella funktionsprogram och övriga specifikationer i förväg 

utformas tillsammans med berörda kommunala verksamheter för 

lokalbehov av mer frekvent karaktär, tex förskolor, skolor, 

omsorgsboende etc. I den mån detta kan åstadkommas är 

avsikten förutom att förkorta upphandlingsprocessen också att i 

största möjliga mån under projektets genomförande undvika 

förändringar gentemot förfrågningsunderlaget och därmed 

tillkommande kostnader för kommunen.
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10. Utvecklingsmöjligheter

Sammantaget har följande utvecklingsmöjligheter identifierats avseende genomförandet av framtida större 

byggprojekt inom Älmhults kommun.

1. Partnering

a) Vid totalentreprenader Införa ytterligare ekonomiska incitament för entreprenören avseende rörlig 

ersättning, sid 19

b) Höja vitet vid förseningar i projekt med kritiska tidpunkter, tex färdigställande , sid 19

c) Minska detaljeringsgraden i beskrivningar vid upphandling av totalentreprenader, sid 20

d) Inkludera arkitekttjänsterna i totalentreprenader, sid 20

2. Kommunala processer

a) Tydliggöra hur den valda ersättningsmodellen fungerar i beslutsunderlag inför upphandling av 

entreprenad och redovisa varför den specifika modellen har valts, sid 20

b) Oavsett entreprenadform och kommunens budgetmodell  inkludera en totalbudget för projekt i 

beslutsunderlaget inför upphandlingar och i denna inkludera byggherrekostnader och en bedömning 

av oförutsedda kostnader, sid 21

c) Den tekniska förvaltningen utveckla såväl kommunikationen med den politiska ledningen som 

utformningen av beslutsunderlag, sid 21

d) Årligen inför kommunens budgetprocess upprätta en lokalförsörjningsplan avseende kommunens 

framtida lokalbehov, sid 22

e) Upprätta en entreprenadstrategi för kommunen omfattande när vilka entreprenadformer skall 

användas, vilka ersättnings- och arbetsmodeller som skall tillämpas, sid 23

f) Upprätta generella funktionsprogram och övriga specifikationer för lokalbehov av mer frekvent 

karaktär, tex förskolor, skolor, omsorgsboende etc., sid 23
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bo.magnus.persson@svefa.se

010 - 603 87 71 
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Bilaga 1. Entreprenadformer och ersättningsmodeller, summarisk bedömning

Projektering Samordning Total kostnad Tidplan Funktion
Kostnadsnivå (lägst 

riskpremie)

Delad entreprenad B B PL, T & BH 4 4 4 4

Generalentreprenad B E PL, T & BH 3 3 3 3

Total entreprenad E E BH 2 2 2 3

Partnering E E BH 1 1 1 1

Entreprenadform Risk B (1-4)Ansvar Kompetensbehov B

Total kostnad Tidplan Funktion

Rörligt pris 4 4 1

Incitament 1 2 2

Fast pris 2 1 1

Kombination 1 1 1

Ersättningsmodell Risk B (1-4)

B: beställare

PL: projektledning T: teknikkompetens BH: byggherrekompetens
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 174 Förordnande av säkerhetsskyddschef
Ärendenummer KS 2018/127

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen utser Håkan Helgesson, Kris- & Beredskapsstrateg, till 

säkerhetskyddschef enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 6 §. 
2. Kommunstyrelsen utser Lars Nilsson, Räddningschef, till ersättare för 

säkerhetsskyddschefen enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 6 §. 
3. Kommunstyrelsen ger säkerhetsskyddschefen och ersättaren mandat att 

besluta om registerkontroll hos Säkerhetspolisen. 
4. I frågor rörande kommunens säkerhetsskydd är säkerhetsskyddschefen och 

dennes ersättare direkt underställda kommunchefen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 6§ ska Älmhults kommun utse 
en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Vidare ska 
ersättare för säkerhetsskyddschefen utses. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt 
underställd kommunchefen i frågor rörande säkerhetsskyddet.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31
_____
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Tekniska förvaltningen
Håkan Helgesson 
hakan.helgesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - utse säkerhetsskyddschef
Ärendenummer KS 2018/127

Sammanfattning av ärendet
Enligt Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 6§ skall Älmhults kommun utse 
en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Vidare skall 
ersättare för säkerhetsskyddschefen utses. Säkerhetsskyddschefen skall vara 
direkt underställd kommunchefen i frågor rörande säkerhetsskyddet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31

Ärendebeskrivning
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020 ska planeringen för 
civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera 
vid höjd beredskap och krig i Sverige. En förutsättning för ett återtagande av 
civilt försvar och en totalförsvarsplanering är kommunernas säkerhetsskydd. 
Säkerhetsskydd innebär att myndigheter och andra som säkerhetsskydds-
lagstiftningen gäller för ska vidta förebyggande åtgärder för skydd mot brott som 
kan hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage. 
Hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet ska också skyddas. Eftersom 
offentlighets- och sekretesslagen inte ger anvisningar om hur hemliga uppgifter 
som rör rikets säkerhet ska hanteras, regleras detta i säkerhetsskydds-
lagstiftningen.  
Säkerhetsskyddet omfattar också skydd mot terrorism. I vissa fall utgör 
terroristbrott ett hot mot rikets säkerhet, i andra fall inte. Kännetecknande för 
alla terroristbrott är att de innebär ett angrepp mot de demokratiska spelreglerna 
i samhället. Ett skydd mot terroristbrott ligger därför under alla förhållanden 
nära värnet om rikets säkerhet.
Enligt Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 6§ skall Älmhults kommun utse 
en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Vidare skall 
ersättare för säkerhetsskyddschefen utses. Säkerhetsskyddschefen skall vara 
direkt underställd kommunchefen i frågor rörande säkerhetsskyddet.
Funktionen bedöms omfatta ca 160 tim/per år för att upprätthålla lagens 
intention. 2019 finansieras funktionen dels ur statligamedel för civilt försvar och 
dels genom kommunala skattemedel. Framtida finansiering av kommunens kris 
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och säkerhetsfunktion kommer att beredas och redovisat inom ramen för 
budgetprocess 2020.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser Håkan Helgesson, Kris- & Beredskapsstrateg, till 

säkerhetskyddschef enligt Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) §6. 
2. Kommunstyrelsen utser Lars Nilsson, Räddningschef, till ersättare för 

säkerhetsskyddschefen enligt Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) §6. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att Säkerhetsskyddschefen och dennes ersättare 

ges mandat att besluta om registerkontroll hos Säkerhetspolisen. 
4. Kommunstyrelsen beslutar att i frågor rörande kommunens säkerhetsskydd är 

säkerhetsskyddschefen och dennes ersättare direkt underställda 
Kommunchefen.

Håkan Helgesson Anders Nyberg
Krisberedskapssamordnare Teknisk chef

Beslutet skickas till
Anders Nyberg, Teknisk chef 
Håkan Helgesson, Kris- & Beredskapsstrateg 
Lars Nilsson, Räddningschef
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 179 Tillgänglighetspris 2018
Ärendenummer KS 2018/135

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen delar inte ut något tillgänglighetspris för 2018.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 45 att instifta ett tillgänglig-
hetspris för lovvärda insatser när det gäller att öka tillgängligheten för människor 
med funktionshinder.
Priset har delats ut sex gånger, senast 2017. Tidigare pristagare
2009 – Älmhultsbostäder AB
2010 – Ove Varland
2011 – Ingela Thulander
2012 – Ica Maxi
2016 – ÄIF Akademin
2017 – Marianna och Anders Agetorp
Kommunala tillgänglighetsrådet och kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
gemensamt ta fram ett förslag på pristagare till kommunstyrelsen, som i sin tur 
utser pristagare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-04-12, § 95 förtydligat att priset ska 
delas ut när det utförts lovvärda insatser och att detta inte nödvändigtvis innebär 
att priset delas ut varje år.
Kommunala tillgänglighetsrådet föreslår 2018-11-13, § 26 att kommunstyrelsen 
inte delar ut något pris för 2018.

Beslutsunderlag
 Kommunala tillgänglighetsrådets förslag 2018-11-23, § 26

 Kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30, § 45 
_____
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 178 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 år 2018
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av ej 

verkställda beslut inom tre månader för kvartal 1 år 2018. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och revisorerna rapportera

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

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

 när ett gynnande beslut som har rapporterats som har rapporterats som ej 
verkställt har verkställts, samt datum för verkställighet.

Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport med 
följande uppgifter:

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

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

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut
Socialnämnden rapporterar 13 ej verkställda beslut för kvartal 3 (1 juli–30 
september 2018). 
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Sammanträdesprotokoll

2018-12-18 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-14 § 158

 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-05-23 § 49

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07 

 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018
_____
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Socialförvaltningen
Maria Söderstedt 
maria.soderstedt@almhult.se

Socialnämnden

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 3 2018
Ärendenummer SOC 2018/48

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

alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet. 
alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts.
anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges. 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter:

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

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2018 (1 juli 
– 30 september). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i 
oktober 2018.

Beslutsnivå
Socialnämnd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-18

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2018, daterad 2018-10-17
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Förslag till beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2018 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige.

Maria Söderstedt Charlotte Nygren-Bonnier

Utvecklingsledare Socialchef

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige
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2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 177 Svar på motion (SD) om att använda skolor 
på landsbygden
Ärendenummer KS 2018/101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun anordnar 
lovskolor på landsbygden samt utreda vilka skolor som ska tas i bruk först. 
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Av 
utbildningsnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden erbjuder lovskolor för 
elever som inte når eller riskerar att inte nå minst godkänt betyg. År 2018 
anordnades lovskolan på Haganässkolan där 13 elever deltog i den obligatoriska 
delen av undervisningen. Utbildningsnämnden framför att en central placering 
av lovskolan har flera fördelar som omfattar närhet till simhall och elevhälsa. 
Därtill framför nämnden att en centralt placerad lovskola underlättar vid 
rekrytering av personal. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12

 Utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 118

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24

 Motion (SD) om sommarskola på landsbygden, inkommen 2018-06-18 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 167
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson 
daniel.nilsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (SD) om sommarskola på 
landsbygden
Ärendenummer KS 2018/101

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun anordnar 
lovskolor på landsbygden samt utreda vilka skolor som ska tas i bruk först. 
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Av 
utbildningsnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden erbjuder lovskolor för 
elever som inte når eller riskerar att inte nå minst godkänt betyg. År 2018 
anordnades lovskolan på Haganässkolan där 13 elever deltog i den obligatoriska 
delen av undervisningen. Utbildningsnämnden framför att en central placering 
av lovskolan har flera fördelar som omfattar närhet till simhall och elevhälsa. 
Därtill framför nämnden att en centralt placerad lovskola underlättar vid 
rekrytering av personal. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12

 Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-09-26 § 118

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24

 Motion (SD) om sommarskola på landsbygden 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-25 § 167

Överväganden
Nämnders behov av verksamhetslokaler kommer årligen redovisas och 
prioriteras i lokalförsörjningsplaner enligt ny styrmodell och budgetprocess. 
Eventuella behov av lokaler för lovskolor kommer därmed behandlas i samband 
med kommande lokalförsörjningsprocess. Mot bakgrund av detta samt av vad 
som framgår av utbildningsnämndens yttrande föreslås motionen avslås i sin 
helhet. 

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet. 
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Daniel Nilsson Roland Eiman
Kommunsekreterare Kommunchef
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Utbildningsförvaltning
Roger Johansson 
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Motion om sommarskola på landsbygdsskolor - 
yttrande
Ärendenummer UN 2018/138

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär in yttrande kring Börje Tranviks motion (SD), 
Sommarskola att använda landsbygdsskolor i Älmhults kommun. Sista svarsdag 
är 2018-10-15.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24

 Motion från Börje Tranvik (SD) 2018-06-17

Överväganden
Förslag till yttrande:
Utbildningsförvaltningen anordnar lovskola för de elever som inte når eller 
riskerar att inte nå minst godkänt betyg. Lovskolan är obligatorisk att anordna 
för huvudmannen för elever i åk 8 och i åk 9.
I juni anordnades lovskolan på Haganässkolan. 13 elever deltog i den 
obligatoriska delen av undervisningen.
Älmhults kommun har även anordnat ej obligatorisk lovskola, för elever i åk 6 
och 7, samt gymnasiet. I anslutning till skoldagens slut har även simskola 
anordnats för att ge elever möjlighet att nå målen i idrott och hälsa.
Det finns ett antal organisatoriska skäl till varför det är bättre att anordna 
lovskolan i centralorten.
Eftersom lovskolan kolliderar med skolans kompetensutvecklingsdagar, har man 
valt att inte använda den ordinarie personalen. Den personal som har anställts för 
att bedriva lovskola är t ex pensionerade lärare, som kommer in några timmar 
om dagen och också av lärarkandidater, som haft sin praktik i Älmhult. Dessa 
kommer med tåg från Växjö. Förvaltningens bedömning är att det skulle bli 
svårare att rekrytera lämpliga lärare om undervisningen förläggs i någon av våra 
landsbygdsskolor.
   Eleverna som går på lovskolan har olika ämnen, som de inte är godkända i. 
Några elever läser bara matematik på förmiddagen, någon svenska på 
eftermiddagen och ytterligare några går hela dagen. Detta innebär att det kan 
behövas flera turer under en skoldag. Ordinarie regler för skolskjuts gäller även 

213



Tjänsteskrivelse

2018-08-24 2(2)

under lovskola. Det är troligt att det skulle bli högre kostnader för skolskjuts om 
lovskolan förläggs till en landsbygdsskola. Den exakta kostnaden är beroende av 
var eleverna, som går i lovskolan, bor och går därför inte med säkerhet att 
beräkna.
   En annan faktor som talar för att ha lovskolan centralt placerad är kravet på 
elevhälsa. Precis som under övriga skolåret ska eleverna ha tillgång till 
skolsköterska och kurator. Detta underlättas av att elevhälsan finns tillgänglig på 
skolan, även om de deltar i kompetensutvecklingsinsatser.
   Även möjligheten att utnyttja simhallen i anslutning till lovskolan, för att 
uppnå betygskravet för simkunnighet, förenklas av att lovskolan är placerad i 
Älmhult.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag daterat 

2018-08-24.

Roger Johansson PO Johansson
Grundskolechef Utbildningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-09-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 118 Motion om att använda skolorna på 
landsbygden- yttrande
Ärendenummer UN 2018/138

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag daterat 

2018-08-24.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär in yttrande kring Börje Tranviks (SD) motion, 
Sommarskola att använda landsbygdsskolor i Älmhults kommun. Sista svarsdag 
är 2018-10-15.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24.

 Motion från Börje Tranvik (SD) 2018-06-17.

 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2018-09-19, § 96
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-06-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 167 Nya motioner

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde:

 Motion från Börje Tranvik (SD) om att använda skolor på landsbygden, dnr 
2018/101. 

_____
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2018-10-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 142 Svar på motion (C) om att ersätta en del av 
hemtjänstens bilar med elfordon
Ärendenummer KS 2017/141

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Vidar Lundbäck (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun ska utreda 
möjligheten att ersätta en del av hemtjänstens bilar med eldrivna fordon. 
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Av socialnämndens 
yttrande framgår att fordon kommer upphandlas under 2018 i Älmhults 
kommun. Inför upphandlingen har socialnämnden undersökt hur exempelvis 
eldrivna fordon skulle kunna fungera i samtliga kommundelar. Därtill följer 
nämnden kommunens trafiksäkerhets- och miljöpolicy för fordon i Älmhults 
kommun. Motionen föreslås därför anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15

 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-18 § 34

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12

 Motion (C) om att utreda möjligheten att delvis ersätta hemtjänstens bilar 
med eldrivna fordon 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30

_____
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Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson 
daniel.nilsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (C) om att delvis ersätta 
hemtjänstens bilar med eldrivna fordon 
Ärendenummer KS 2017/141

Sammanfattning av ärendet
Vidar Lundbäck (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun ska utreda 
möjligheten att ersätta en del av hemtjänstens bilar med eldrivna fordon. 
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Av socialnämndens 
yttrande framgår att fordon kommer upphandlas under 2018 i Älmhults 
kommun. Inför upphandlingen har socialnämnden undersökt hur exempelvis 
eldrivna fordon skulle kunna fungera i samtliga kommundelar. Därtill följer 
nämnden kommunens trafiksäkerhets- och miljöpolicy för fordon i Älmhults 
kommun. Motionen föreslås därför anses vara besvarad. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15

 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-18 § 34

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12

 Motion (C) om att utreda möjligheten att delvis ersätta hemtjänstens bilar 
med eldrivna fordon 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Daniel Nilsson Roland Eiman
Kommunsekreterare Kommunchef
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Kommunstyrelsen Sändlista
Socialförvaltningen
Utvecklingsenheten

Motion om att ersätta en del av hemtjänstens bilar 
med elfordon – begäran om yttrande
Ärendenummer KS 2017/141

Kommunstyrelsen begär med denna remiss synpunkter i ovanstående ärende, i 
enlighet med bifogat underlag.

Besvaras senast
2018-03-01

Svar skickas till
Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
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Sammanträdesprotokoll

2018-11-14 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 126 Organisation Ryfors skola
Ärendenummer UN 2018/116

Utbildningsnämndens utskotts förslag

1. Utbildningsnämnden beslutar att från och med läsåret 2019/2020 utökas 
organisationen på Ryfors skola till att omfatta även årskurs 4 och från läsåret 
2020/2021 omfattas även åk 5. Beslutet gäller fram till att en ny grundskola 
är klar i centralorten.

2. Utbildningsnämnden ger rektor i uppdrag att kommunicera förändringen med 
berörda vårdnadshavare.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Skolan är i behov av nya lokaler på grund av kraftigt ökat elevantal. 
Kommunstyrelsen har beslutat § 174/2018 att behovet av skollokaler ska 
tillgodoses fram till att den nya skolan i Västra Bökhult är klar genom:

Optimering av nuvarande lokaler i Älmhults tätort
Utnyttjande av tillgängliga lokaler vid Ryfors skola
Förhyrning av lokalen ”Tornett” eller annan lämplig lokal

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08

_____
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Utbildningsförvaltning
Roger Johansson 
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Organisation Ryfors skola
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning av ärendet
Skolan är i behov av nya lokaler på grund av kraftigt ökat elevantal. 
Kommunstyrelsen har beslutat § 174/2018 att behovet av skollokaler ska 
tillgodoses fram till att den nya skolan i Västra Bökhult är klar genom:

Optimering av nuvarande lokaler i Älmhults tätort
Utnyttjande av tillgängliga lokaler vid Ryfors skola
Förhyrning av lokalen ”Tornett” eller annan lämplig lokal

Beslutsnivå
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08

Ärendebeskrivning
På Ryfors skola finns lediga lokaler. Eftersom skolorna i centralorten har 
lokalbrist föreslås att eleverna i Ryfors skola går kvar på skolan i årskurs 4 
läsåret 2019/2020 och att även årskurs 5 går kvar läsåret 2020/2021, fram till att 
en ny grundskola i tätorten är klar. Eleverna fortsätter vanligtvis på 
Klöxhultsskolan i årskurs 4. 

Elevantal Ryfors skola

årskurs elevantal
förskoleklass 14
1 10
2 8
3 11
Totalt 43
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att från och med läsåret 2019/2020 utökas 

organisationen på Ryfors skola till att omfatta även årskurs 4 och från läsåret 
2020/2021 omfattas även åk 5. Beslutet gäller fram till att en ny grundskola 
är klar i centralorten.

2. Utbildningsnämnden ger rektor i uppdrag att kommunicera förändringen med 
berörda vårdnadshavare.

Roger Johansson Underskrift

Grundskolechef Titel

Beslutet skickas till
Tf förvaltningschef Roger Johansson

Rektor Andreas Burander

Skolskjutshandläggare Eva-Marie Andersson

Kommunstyrelsen
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BESLUT
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2018-12-14
 

Dnr 204-27668-2018
 

   

Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Fredrik Östensson, 010-224 17 17
Ida Persson, 010-224 17 28
Telefontid 09.00-12.00
skane@lansstyrelsen.se

Enligt sändlista

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Förordnande av begravningsombud för kommunerna i 
Blekinge, Kronobergs och Skåne län

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att förordna följande personer som begravningsombud för 
tiden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022:

Blekinge län

Församlingar inom Karlshamns kommun
Vakant

Församlingar inom Karlskrona kommun
Ann-Charlotte Svensson
Kungsmarksvägen 9 B
371 44 Karlskrona
ann_charlotte.svensson@comhem.se
Församlingar inom Olofströms kommun
Sivert Eklundh
Norratorp
360 24 Linneryd
sivertrseklundh@hotmail.com

Församlingar inom Ronneby kommun
Teopoula Zickbauer 
Hjortronvägen 12
372 38 Ronneby
teo.zickbauer@ronneby.se
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Församlingar inom Sölvesborgs kommun
Lena Wilson-Ericsson
Slottsallén 5
294 31 Sölvesborg
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Kronobergs län
Församlingar inom Alvesta kommun
Bertil Olsson
Movägen 31
342 50 Vislanda
olssonbertil1939@gmail.com

Församlingar inom Lessebo kommun
Per-Gunnar Åkesson 
Badstrandsvägen 1
360 50 Lessebo
pg.akesson@gmail.com

Församlingar inom Ljungby kommun
Ingemar Karlsson
Vårgatan 5
341 70 Ljungby
saik@telia.com

Församlingar inom Markaryds kommun
Lennart Nyström
Berg pl 1270
285 91 Markaryd
mole.nystrom@gmail.com

Församlingar inom Tingsryds kommun
Sivert Eklundh
Norratorp
360 24 Linneryd
sivertrseklundh@hotmail.com

244

mailto:lena.wilson-ericsson@solvesborg.se
mailto:olssonbertil1939@gmail.com
mailto:pg.akesson@gmail.com
mailto:saik@telia.com
mailto:mole.nystrom@gmail.com
mailto:sivertrseklundh@hotmail.com


BESLUT
 

3(10)

2018-12-14
 

Dnr 204-27668-2018
 
 

Församlingar inom Uppvidinge kommun
Ingemar Petersson
Vasavägen 19
352 61 Växjö
ingemar.p@hotmail.com

Församlingar inom Växjö kommun
Torbjörn Hedhammer
Domherrevägen 21
352 42 Växjö
torbjorn@hedco.se

Församlingar inom Älmhults kommun
Bo Mazetti-Nissen
Nils Petters väg 9
343 96 Hallaryd
bo.mazetti-nissen@almhult.se

Skåne län
Församlingar inom Bjuvs kommun
Urban Berglund 
Astergatan 10
267 34 Bjuv
ur.berglund@telia.com

Församlingar inom Bromölla kommun
Lena Wilson-Ericsson
Slottsallén 5
294 31 Sölvesborg
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Församlingar inom Burlövs kommun
Vakant

Församlingar inom Båstads kommun
Bo Wendt
Allévägen 9
269 36 Båstad
bo.wendt@bahnhof.se
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Församlingar inom Eslövs kommun 
Dan Hansson
Blåklintsgatan 7
268 72 Teckomatorp
danhansson51@gmail.com

Församlingar inom Helsingborgs kommun 
Omfattar Helsingborgs pastorat, Allerums pastorat, Kropps församling och 
Kvistofta församling däremot inte Landskrona församling
Sivert Friberg
Skrombergagården
267 75 Ekeby
sivert.friberg@hotmail.se

Församlingar inom Hässleholms kommun
Ernst Herslow
Vivarp 2033
280 23 Hästveda
Ernst.herslow@hassleholm.se

Församlingar inom Höganäs kommun
Tommy Lindvall
Lerbergsvägen 63
263 32 Höganäs
tommy.lindvall@telia.com

Församlingar inom Hörby kommun
Cornelis Hermus
Grangatan 2
275 62 Blentarp
cees@sjobo.nu

Församlingar inom Höör kommun
Suad Korlat
Lagmansvägen 3
243 33 Höör
suadkorlat@hotmail.com suad.korlat@hoor.se
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Församlingar inom Klippans kommun
Paul Gustafsson
Ängelholmsgatan 80
264 31 Klippan
paulgustaf@telia.com

Församlingar inom Kristianstads kommun
Peter Isacson
Spånvägen 3
291 66 Kristianstad
peter.isacson75@gmail.com

Församlingar inom Kävlinge kommun
Ulf Nordström
Blåeldsvägen 31
246 51 Löddeköpinge
nordstrom1945@gmail.com

Församlingar inom Landskrona kommun
Omfattar Landskrona församling och Häljarps församling
Annbritt Andersson
Ulrikas väg 6
261 94 Annelöv
annbritt.andersson@htemballage.se

Församlingar inom Lomma kommun
Bengt Persson
Nobelvägen 147 I, lgh 1503
212 15 Malmö
bengt.persson@bredband2.com
Församlingar inom Lunds kommun
Dan Hansson
Blåklintsgatan 7
268 72 Teckomatorp
danhansson51@gmail.com

Församlingar inom Malmö kommun
Bengt Persson
Nobelvägen 147 I, lgh 1503
212 15 Malmö
bengt.persson@bredband2.com
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Församlingar inom Osby kommun
Maria Owiredu
Björnstigen 5
283 76 Killeberg
maria.owiredu@osby.se

Församlingar inom Perstorps kommun
Ulla-Britt Brandin
Stråkvägen 6
284 37 Perstorp
ulla-britt.brandin@perstorp.se

Församlingar inom Simrishamns kommun
Ingela Bröndel
Fridhemsvägen 9
272 95 Simrishamn
ingela.brondel@gmail.com

Församlingar inom Sjöbo kommun
Cornelis Hermus
Grangatan 2
275 62 Blentarp
cees@sjobo.nu

Församlingar inom Skurups kommun
Yvonne Jandréus
Dybäck 42:60
274 54 Skivarp
orkide46@gmail.com

Församlingar inom Staffanstorps kommun
Vakant

Församlingar inom Svalövs kommun
Katarina Lundgren
Gesällgatan 9
268 72 Teckomatorp
katarinaL4@hotmail.com
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Församlingar inom Svedala kommun
Bengt Nilsson
Idunvägen 18
216 19 Malmö
bengtga.nilsson@telia.com

Församlingar inom Tomelilla kommun
Anders Larsson
Box 25
273 21 Tomelilla
anders.tretom@gmail.com

Församlingar inom Trelleborgs kommun
Ben Benrabah
Gränsgatan 13
231 38 Trelleborg
benrabah@msn.com   

Församlingar inom Vellinge kommun
Magnus Bergström 
Maskinistgången 1
239 31 Skanör
begravningsombud@cormab.se

Församlingar inom Ystads kommun
Michael Michaelsen 
Oskarsgatan 22 B
271 40 Ystad
michmich1962@gmail.com

Församlingar inom Åstorps kommun
Lena Johansson
Vitsippan 4 A
265 31 Åstorp
lena.cilie@hotmail.com

Församlingar inom Ängelholms kommun
BrittMarie Hansson
Storgatan 81 A 
262 35 Ängelholm
bm.hansson75@gmail.com

249

mailto:bengtga.nilsson@telia.com
mailto:anders.tretom@gmail.com
mailto:benrabah@msn.com
mailto:michmich1962@gmail.com
mailto:lena.cilie@hotmail.com
mailto:bm.hansson75@gmail.com


BESLUT
 

8(10)

2018-12-14
 

Dnr 204-27668-2018
 
 

Församlingar inom Örkelljunga kommun
Ulla-Britt Brandin
Stråkvägen 6
284 37 Perstorp
ulla-britt.brandin@perstorp.se

Församlingar inom Östra Göinge kommun
Erling Emsfors
Bronsringen 19
289 32 Knislinge
Erling.emsfors@hkr.se

Redogörelse för ärendet
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen 
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara 
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett sådant förordnande får 
inte överklagas. Se 10 kap 2 § och 11 kap 8 § begravningslagen (1990:1144).

Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom en 
kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat verksamhetsområde om det finns 
skäl för det. Ett begravningsombud ska utses för en tid av fyra kalenderår, räknat 
från och med den 1 januari året efter det år det hållits val till kommunfullmäktige. 
Se 50-51 §§ begravningsförordningen (1990:1147). 

Kommunerna i Blekinge-, Kronobergs- och Skåne län samt andra
trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma
inom respektive kommun, har lämnats möjlighet att föreslå lämpliga personer.

Ida Persson Fredrik Östensson
Länsassessor Länsassessor

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter.

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Information 
På Länsstyrelsens hemsida, under information om begravningsombud, publiceras 
kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) till samtliga begravningsombud. 
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Sändlista:
Till ombuden enligt ovan.

Kopia till:
Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se 
SKKF, katarina.ahlman@skkf.se
Huvudmän inom Blekinge, Kronoberg och Skåne län
Kommunerna inom Blekinge, Kronoberg och Skåne län
Alevitiska Riksförbundet alevitiskariksforbundet@alevi.se
Anglikanska kyrkan i Sverige chaplain@standrews.se
Antiokiska ortodoxa kyrkan moris@gardenfood.se
Armeniska apostoliska kyrkan i Sverige info@armeniskakyrkan.se
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) kontakt@izb.se
Danska kyrkan i Sverige danskkirke@dkig.se
ELM-Bibeltrogna vänner expeditionen@elmbv.se
Equmeniakyrkan info@equmeniakyrkan.se
Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan aman@kth.se
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige estniska.forsamling@telia.com
Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan debereselammedhanealem@gmail.com
EFS - Evangeliska fosterlandstiftelsen efs@efs.nu
Evangeliska frikyrkan info@efk.se
Finska ortodoxa församlingen i Sverige info@ortodox-finsk.se
Frälsningsarmén info@fralsningsarmen.se
Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) info@fifs.se
Grekisk ortodoxa Metropolitdömet metropolitancleopas@gmail.com
metropolisofsweden@gmail.com
Islamiska Fatwabyrån i Sverige info@ifbs.se
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS) info@ikus.nu
Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS) info@shiasamfund.se
Isländska kyrkan i Sverige kirkjan@telia.com
Judiska centralrådet info@jfst.se
Koptisk-ortodoxa kyrkan tinay_77@hotmail.com
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige kristine@abc.se
kristine.bergholcs@gmail.com
Makedonsk-ortodoxa kyrkan mpco@mpc-malmo.org
Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige arhimat@hotmail.com
Norska kyrkan i Sverige stockholm@sjomannskirken.no
Pingströrelsen info@pingst.se
Romersk-katolska kyrkan i Sverige info@katolskakyrkan.se
Rumänsk-ortodoxa kyrkan bors.td@hotmail.com
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) rusortswed@hotmail.com
Ryska ortodoxa kyrkan, (ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel) 
angel.velitchkov@yahoo.se
Serbisk-ortodoxa kyrkan vladika.dositej@gmail.com
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Sjundedags adventistsamfundet info@adventist.se
Svenska alliansmissionen info@alliansmissionen.se
Svenska islamiska församlingarna (SIF) sifkansli@gmail.com
Svenska ortodoxa prosteriet arkim.gabriel@hotmail.com
Sveriges buddhistiska samarbetsråd kontakt@buddhism-sbs.se
Sveriges muslimska förbund (SMF) smfsverige@hotmail.se
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap kansli@syriskortodoxakyrkan.se
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien info@soa-s.se
Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige gabor.sebestyen@yahoo.com
Österns assyriska kyrka youel_yacoub@hotmail.com
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