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Utbildningsnämnden

Meddelanden 2020-12-16
Miljö- och byggförvaltningens inspektionsrapport av Pjätteryds förskola, daterad
2020-11-23. UN 2020/44
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23 att godkänna policy för intraprenad. KS
2020/86
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23 att revidera policyn för delegering. KS
2020/117
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23 att utse Catarina Claesson (KD) som
ersättare i utbildningsnämnden efter Hans Cedergren (KD). KS 2020/127
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23 att godkänna delårsrapport 2. KS
2020/41.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23 att tillsätta en beredning med uppdrag
att se över den politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför
mandatperioden 2022-2026. KS 2020/134
Kommunfullmäktiges fastställande 2020-11-23, KS 2020/55:









budget och verksamhetsplan för år 2021 med plan för åren 2022-2023
lokalresursplan för år 2021 och plan 2022-2032
exploateringsbudget för år 2021 och plan 2022-2032
investeringsbudget för år 2021 och plan 2022-2032
fastställa resultatmål med indikatorer för nämnderna för år 2021
fastställa indikatorer till nämnderna för år 2020
nämndernas taxor och avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna
låneram, skattesats med mera

Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-23 till kommunstyrelsen, KS 2020/55:
 Utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte att
långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska utrymmet
motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.
 Initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med hänsyn till de
resurser som finns tillgängliga.
 Utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet med syfte
att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.
Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-23 till tekniska nämnden att påbörja
upphandling av Skola 7 - 9 Linné etapp 1A + 1B, Skola Diö utbyggnad 4 klassrum
samt Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) samt återkomma till
kommunfullmäktige om budgetbehov och tilldelning av anslag. KS 2020/55
Miljö- och byggförvaltningens inspektionsrapport av Norregårds förskola,
daterad 2020-11-11. UN 2020/41
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Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 att tilldela kommunens medarbetare extra
julklapp, vilken finansieras av kommunstyrelsens strategiska. KS 2020/147
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta
fram svar till utredning om utmaning att tillaga mat till äldre och i förskolan. KS
2020/142
Skolinspektionens beslut 2020-12-11 att avsluta tillsynen vid Elmeskolan. Det
har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 169 Revidering av policy för delegering
Ärendenummer KS 2020/117

Kommunfullmäktiges beslut
 Fastställa policy för delegering enligt Förslag till revidering av policy för
delegering daterad 2020-10-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 199, att fastställa policy för
delegering i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 201909-16. Policyn blev gällande från och med 2019-12-01.
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen.
Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall har nämnderna, efter att
policyn fastställts, tagit fram nya delegeringsordningar.
Behov av revidering av policyn har dock uppmärksammats avseende avsnitt sex,
”Delegering av beslut – delegeringsordning”. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att policyn revideras gällande detta avsnitt enligt förslag.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020 och beslutade
föreslå kommunfullmäktige att fastställa policyn för delegering.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 239
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 141
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01
Förslag till revidering av policy för delegering, daterad 2020-10-01
Policy för delegering, daterad 2019-09-16

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Styrande dokument

Policy för delegering
Ärendenummer KS 2019/116

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med 2019-12-01
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Ersätter kap 6 i Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults
kommun, fastställt av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 91
Framtaget av Kommunledningsförvaltingen

12

Styrande dokument
2019-09-16

2(8)

Innehåll
1. Om policyn .....................................................................................................3
2. När beslutsrätt kan delegeras ..........................................................................3
3. Till vem beslutsrätt kan delegeras...................................................................3
4. Beslut som inte får delegeras ..........................................................................3
5. Delegeringsbeslut och ren verkställighet ........................................................4
6. Delegering av beslut – delegeringsordning.....................................................4
7. Beslutsfattande................................................................................................5
8. Brådskande ärenden ........................................................................................6
9. Anmälan och anslag av beslut ........................................................................6
10. Dokumentering av delegeringsbeslut............................................................6
11. Ersättare för delegat ......................................................................................7
12. Principer för delegering ................................................................................7
13. Undertecknande av handlingar .....................................................................7
14. Mall för delegeringsordning .........................................................................8

13

Styrande dokument
2019-09-16

3(8)

1. Om policyn
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet,
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda.
Denna policy utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast
övergripande principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att
underlätta för en enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen.
Nämnderna ska utgå ifrån policyn när de delegerar beslutsrätt utifrån sina
respektive reglementen.

2. När beslutsrätt kan delegeras
För att möjliggöra en effektiv förvaltning ska kommunstyrelsen och nämnderna
delegera beslutanderätt när det är lämpligt.

3. Till vem beslutsrätt kan delegeras
Kommunstyrelsen och nämnder får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot,
ersättare eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden.
Det är inte tillåtet att delegera beslutsrätt till grupper anställda eller
förtroendevalda som inte utgör ett utskott eller nämndens presidium1. Det är inte
heller tillåtet att delegera beslutsrätt till en person som inte tillhör nämnden eller
inte är anställd av kommunen2.

4. Beslut som inte får delegeras
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. omdisponeringar av nämndens budget,
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Det är däremot möjligt att delegera samma beslutsrätt till flera delegater, men beslut ska då
fattas av varje delegat självständigt; flera delegater får inte fatta beslut i samma ärende.
2 Kommunallagen 9 kap. 37 § tillåter dock delegering till anställd i annan kommun eller
landsting, inom ramen för avtalssamverkan. Undantag kan även förekomma i speciallagstiftning.
1
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5. Delegeringsbeslut och ren verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan delegeringsbeslut och ren verkställighet. Ett
delegeringsbeslut är likvärdigt med ett nämndbeslut och kan till skillnad från ren
verkställighet överklagas.
Med beslut avses att det finns utrymme för alternativa lösningar och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar som till exempel
vid tillämpning av en taxa eller riktlinjer.
Ren verkställighet ska inte tas upp i delegeringsordningen. Beslutanderätt som
delegeras till specifik funktion eller anställd i speciallagstiftning ska inte heller
tas upp i delegeringsordningen.
I praktiken är gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren
verkställighet inte helt tydlig, men åtgärder som gäller den inre driften av en
verksamhet och normalt ligger inom anställds dagliga arbete och ansvarsområde
räknas oftast som ren verkställighet.

6. Delegering av beslut – delegeringsordning
När kommunstyrelsen eller en nämnd vill delegera beslutanderätt görs detta
genom kommunstyrelsens eller nämndens delegeringsordning eller, i
undantagsfall, genom särskilt beslut. Alla ändringar av delegeringsordningen ska
fattas genom beslut i kommunstyrelsen eller den aktuella nämnden.
Av delegeringsordningen ska det tydligt framgå vilket ärende eller grupp av
ärenden som omfattas av delegationen och vem som utses till delegat.
Delegering sker normalt till en funktion med en given titel, och inte en
namngiven person.
Vidaredelegering av beslutsrätt från kommunstyrelse eller nämnd bör i princip
inte tillåtas. Förvaltningschef har enligt kommunallagen rätt att till annan
anställd vidaredelegera beslutsrätt som delegerats från nämnd. Detta bör dock
undvikas, då redovisningen av sådana beslut skapar onödig administration och
riskerar att försvåra allmänhetens insyn i fattade beslut.
Nämnderna bör därför vara tydliga med i vilka ärenden vidaredelegering från
förvaltningschef ska vara tillåten. I de eventuella undantagsfall där
vidaredelegering ska vara tillåten ska vidaredelegeringen i sig dokumenteras
som ett delegeringsbeslut och bifogas delegeringsordningen.
En delegeringsordning bör bland annat ta upp följande punkter:
 Allmänna ärenden
o brådskande ärenden
o skriftligt beslut att inte lämna ut en allmän handling
o vara eller utse ombud att företräda nämnden i mål och ärenden
inför domstol och andra myndigheter
o beslut att avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit för sent,
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o beslut om rättelse av skrivfel
o omprövning av beslut som fattats med stöd av delegering
o beslut att överklaga beslut och domar
o lämna yttrande och besvara remisser
o framställningar, skrivelser mm,
o upprätta attestordning och ändring av attestordning,
o underteckna personuppgiftsbiträdesavtal,
o besluta om deltagande i kurser för nämndens ledamöter där
inbjudan kommer så sent att den inte kan redovisas på nämndens
sammanträde.
 Personalärenden
o inrättande av ny tjänst inom budgetram,
o anställning av förvaltningschef eller motsvarande, annan chef och
övrig personal
o ekonomiska uppgörelser i samband med entledigande eller
uppsägning på egen begäran.
 Taxor
o beror på nämndens ansvarsområde – debitering enligt taxa är
verkställighet men taxor kan innehålla befrielsegrunder eller
liknande som måste tolkas.
 Upphandling och avtal
o tilldelningsbeslut
o nyteckning av avtal (beloppsgränser kan vara aktuella)
o förlängning av avtal
 Förvaltningsbeslut
o beror på nämndens ansvarsområde.
Ändring av delegeringsordning ska alltid göras genom att nämnden beslutar om
ny delegeringsordning i sin helhet.

7. Beslutsfattande
En allmän förutsättning för den som får utöva delegerad beslutanderätt är alltid
att riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas. Delegaten ska
utifrån dessa förutsättningar fatta beslutet självständigt – nämnden eller enskilda
ledamöter får inte ge specifika instruktioner om hur delegat ska fatta beslut i ett
visst ärende. Nämnden kan dock genom eget handlande föregripa ett
delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
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Delegat ska överlämna delegerat ärende till nämnden för avgörande om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.
Utskotten ska hänskjuta delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande,
om minst två av utskottets ledamöter begär det.
Delegaten företräder nämnden och delegatens beslut ses som nämndens beslut.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla
delegeringsuppdraget.

8. Brådskande ärenden
Kommunstyrelsen och nämnderna bör uppdra åt ordföranden, eller en annan
ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

9. Anmälan och anslag av beslut
Beslut som fattats med stöd av delegeringsordning eller särskilt
delegeringsbeslut och som kan överklagas genom laglighetsprövning ska
anmälas till den nämnd som har delegerat beslutsrätten. Anmälan protokollförs i
nämndens protokoll och anslås tillsammans med detta på kommunens
anslagstavla.
Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning
delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls till nämnd
ska protokollföras och anslås separat. Huvudregeln bör dock, för att undvika
onödig administration, vara att alla delegeringsbeslut som kan överklagas genom
laglighetsprövning ska anmälas till nämnden.
Brådskande beslut som fattas av ordföranden eller annan ledamot ska alltid
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

10. Dokumentering av delegeringsbeslut
Delegat som fattar beslut ansvarar för att beslutet dokumenteras i särskilt
protokoll och anmäls eller anslås i enlighet med delegeringsordningen.
Följande ska framgå av det särskilda protokollet:
 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll
 beslutsmening som beskriver beslutets innebörd
 diarienummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör
återsökning
 vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut.
 vem som har fattat beslut med stöd av delegering
 datum för beslut
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Vid protokollets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka
personuppgifter som kan framgå av protokollet utan att strida mot EU:s
dataskyddsförordning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive
system.

11. Ersättare för delegat
Beslut i ärenden som delegerats till ordföranden i kommunstyrelse eller nämnd
handläggs vid förhinder för denne av vice ordförande3. Beslut i ärenden som
delegerats till tjänsteman handläggs vid förhinder för denne i första hand av den
som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av närmast
överordnad chef. Den överordnade får dock inte ändra i beslut som ordinarie
delegat redan har fattat.

12. Principer för delegering
Kommunstyrelsens och nämndernas delegering till olika typer av delegater ska
ta hänsyn till följande riktlinjer
Eftersom delegeringens syfte är att åstadkomma en effektiv förvaltning bör
delegering huvudsakligen göras till anställda. Delegater ska givetvis ha den
kompetens som krävs för att fatta beslut inom respektive område för att
delegeringen ska bli effektiv.
I vissa fall finns dock anledning att frångå huvudregeln att delegera till anställda.
Utskott bör vara delegat i ärenden som inte är av större eller principiell vikt,
men som ändå kräver politiskt övervägande. Myndighetsutövning som inte får
delegeras till anställd, men som inte är av principiell vikt kan också delegeras till
utskott.
Generell delegering till presidium bör undvikas. Ett presidium saknar ersättare,
och då ett presidium ofta måste vara fulltaligt för att vara beslutsmässigt kan det
vara svårt att samla det för beslut med kort varsel.
Delegering till nämndens ordförande kan vara aktuell i frågor som är av mindre
vikt, men som inte bör fattas av anställd. Det kan vara frågor som till exempel
berör de förtroendevalda eller förvaltningschefen.
Nämnden bör inte delegera beslutsrätt generellt till en ledamot eller ersättare
som inte är ordförande, om det inte finns särskilda skäl för detta.

Om det finns mer än en vice ordförande övergår beslutsrätten i första hand till 1:e vice, därefter
2:e vice och så vidare.
3
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13. Undertecknande av handlingar
Rätten att underteckna handlingar för nämndens räkning ska framgå i
delegeringsordningen, även för de fall där handlingen inte är ett
delegeringsbeslut. Detta gäller även fall där någon har rätt att godkänna handling
eller motsvarande med digital signatur.
Enskild delegat har rätt att för nämndens räkning underteckna beslut i de
ärenden eller grupper av ärenden som nämnden har delegerat åt delegaten.
Nämnden ska även besluta om vem som har rätt att vid behov underteckna
handlingar beslutade av nämnd, presidium eller utskott. Detta bör normalt sett
vara nämndens eller utskottets ordförande. Nämnden kan även besluta att
handlingar ska kontrasigneras och av vem.

14. Mall för delegeringsordning
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en mall för delegeringsordning
utifrån de principer som fastställs i denna policy. Nämnderna ska använda
mallen som grund i arbetet med att ta fram sina respektive delegeringsordningar.
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Kommunfullmäktige

§ 166 Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden efter Hans Cedergren (KD)
Ärendenummer KS 2020/127

Kommunfullmäktiges beslut


Catarina Claesson (KD) väljs som ersätter i utbildningsnämnden efter Hans
Cedergren (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har valt Hans Cedergren (KD) till ledamot i
utbildningsnämnden och Hans är därmed inte längre ersättare (§ 133).
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i utbildningsnämnden efter Hans
Cedergren (KD).

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 133

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gun-Britt Cedergren (KD) nominerar Catarina Claesson (KD) som ersättare i
utbildningsnämnden efter Hans Cedergren (KD).
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gun-Britt
Cedergrens (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kansliet
För kännedom
Catarina Claesson (KD)
Utbildningsnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 172 Redovisning av delårsrapport 2 Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunens delårsrapport 2 godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 2. Delårsrapport 2 syftar till att, genom en förenklad
rapport, informera om förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och
ekonomi.
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. Kommunens
samlade prognos per augusti månad 2020 påvisar ett förväntat negativt resultat
om 9,4 mnkr, vilket innebär att kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning inte kommer att uppnås under året.
Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt uppdragit till samtliga nämnder med
negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för budget i balans samt utöver
detta initierat ytterligare uppföljning av de nämnderna med störst
budgetavvikelser. Samtliga nämnder har tagit fram åtgärdsplaner för budget i
balans förutom överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 232, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 232
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 132
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Delårsrapport 2, daterad 2020-10-02
 Bilaga 1 investeringsprojekt
 Bilaga 2 exploateringsprojekt
 Gemensamma nämnden 2020-09-14, § 23
 Socialnämnden 2020-09-23, § 100
 Utbildningsnämnden 2020-09-30, § 123
 Tekniska nämnden 2020-09-29, § 98
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 200
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 199
 Miljö- och byggnämnden 2020-09-28 § 97

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S), Michael Öberg (M) och Predrag Jankovic (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsen i
december återkomma med förslag på hur resultatmålen för utbildning och
arbetsmarknadsprocessen ska uppnås.
2. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att göra en analys på varför
behovet av försörjningsstöd har ökat.
3. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att göra en analys av
kommunens stödenhet och ta fram förslag på hur förebyggande arbete med
placeringar, missbruk och misshandel i hemmet kan utformas.
4. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten
till samverkan med andra kommuner gällande skyddsplaceringar med syfte
att få ner kostnaderna samtidigt som vi behåller tryggheten för personen i
behov.
5. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att aktualisera
genomlysningen av äldreomsorgen som gjordes 2015-16 och utarbeta en
långsiktig plan för framtidens äldreomsorg.
6. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att återkomma i januari 2021
med ett förslag på en budget i balans för 2021 innehållande konkreta förslag
att ta ställning till.
7. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram förslag på
förebyggande åtgärder kopplat till långtidssjukskrivningar inom alla
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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förvaltningar, men med fokus på utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
8. Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att
i december återrapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits
gällande de beslut som togs i nämnderna i samband med delårsrapport 1
kopplat till att uppnå ekonomiska mål och resultatmål.
Vidar Lundbäck (C) och Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag till Eva Ballovarres
(S) yrkande.
Gusten Mårtensson (C), Marie Rosenquist (M), Elizabeth Peltola (C), Sonja
Emilsson (M), Jacob Willborg (M) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige avslagit Eva
Ballovarres (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Eva Ballovarres (S)
yrkande och NEJ för avslag till Eva Ballovarres (S) yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)

JA

NEJ

AVSTÅR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövquist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16

1
21

2

16 ledamöter röstade JA, 21 ledamöter röstade NEJ och två ledamöter avstod.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 171 Inrättande av parlamentarisk beredning inför
mandatperioden 2022-2026
Ärendenummer KS 2020/134

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att se över den
politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför mandatperioden
2022–2026. I uppdraget ingår att behandla följande:
o Allmän översyn nämnd- och förvaltningsorganisation
o Utvärdering av förändringar inför mandatperioden
o Översyn av nämndernas reglementen
o Översyn av arbetsordning för nämnder och kommunstyrelse
o Översyn revisorernas reglemente och antalet revisorer
o Översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
o Översyn av antal ledamöter i fullmäktige
2. Principer för förtroendevaldas uppdrag (vad som förväntas av de
förtroendevalda, samt vilka krav på verktyg och stöd som är rimliga)
3. Principer för utbildning av förtroendevalda (vem ansvarar för vad?)
4. Principer för bolag och bolagens roll i kommunkoncernen
5. Beredningen ska vara parlamentariskt sammansatt och alltså bestå av åtta
ledamöter med lika många ersättare.
6. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare vid sammanträdet i
december 2020. Varje parti med mandat i fullmäktige ska till
kommunfullmäktige nominera en ledamot och en ersättare inför detta
sammanträde. Kommunfullmäktige ska också välja ordförande och vice
ordförande i beredningen.
7. Beredningen ska lämna förslag inom givna uppdragsområden så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022. En delrapportering av
beredningens arbete ska lämnas till fullmäktige i september 2021.
8. Kommunfullmäktige anvisar 100 000 kronor ur anslaget för
kommunfullmäktiges oförutsedda (75 000 kr 2021 och 25 000 kr 2022) till
beredningens arbete.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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9. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) ska ställa sekreterare till
beredningens förfogande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Inför varje mandatperiod är det brukligt att kommunfullmäktige tillsätter en
parlamentarisk beredning för att utreda den politiska organisationen och
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.
Den politiska organisationen och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
tar tid att utreda och därför bör den parlamentariska beredningen tillsättas i god
tid innan nästkommande mandatperiod.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige inrättar en
parlamentarisk beredning med två representanter från respektive parti som är
representerat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Presidieskrivelse daterad 2020-11-04

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med presidiets
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 175 Fastställande av budget och
verksamhetsplan för år 2021 med plan för åren
2022-2023
Ärendenummer KS 2020/55

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa lokalresursplan för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt framlagt
förslag från C, M och KD.
2. Fastställa exploateringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
3. Fastställa investeringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
4. Upphäva beslut 2020-06-22 KS 2018/136 § 79 samt 2019-05-27 KS
2018/136 § 88 motsvarande anslag till tekniska nämnden om 302,5 mnkr
avseende Paradiset, projekt 17481.
5. Tilldela tekniska nämnden ett anslag om 252,5 mkr fördelat 20 mnkr år 2020,
175 mnkr år 2021 samt 57,5 mnkr år 2022 för att uppföra Paradiset, projekt
17481.
6. Uppdra till tekniska nämnden att påbörja upphandling av Skola 7 - 9 Linné
etapp 1A + 1B, Skola Diö utbyggnad 4 klassrum samt Förskola Norregård
utbyggnad (om 2 avd) samt återkomma till kommunfullmäktige om
budgetbehov och tilldelning av anslag.
7. Utöka låneramen från 1 335 miljoner kronor till 1 549 miljoner kronor.
8. Fastställa driftsbudget och verksamhetsplan för år 2021 och plan 2022 - 2023
enligt framlagt förslag från C, M och KD.
9. Fastställa resultatmål med indikatorer till nämnderna för år 2021 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
10. Fastställa indikatorer till nämnderna för år 2020 enligt framlagt förslag från
C, M och KD.
11. Fastställa skattesatsen till 20,96 kronor för år 2021.
12. Använda resultatutjämningsreserv (RUR) enligt liggande förslag från C, M
och KD.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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13. Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och landsting,
till 1,25% för år 2021.
14. Fastställa nämndernas taxor och avgifter enligt framlagt förslag från
nämnderna.
15. Fastställa finansiella mål för ekonomin som är av god ekonomisk
hushållning, budget 2021 – 2023 enligt förslag från C, M och KD.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att:
o Utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte
att långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska
utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.
o Initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med
hänsyn till de resurser som finns tillgängliga.
o Utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet
med syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Eva Ballovarre (S), Patricia Schooner (S), Stefan Jönsson (S), Lars Ingvert (S),
Helen Bengtsson (S), Kristina Spjuth Sahlberg (S), Petra Karlsson (S), Kent
Ballovarre (S), Birgitta Bengtsson (S), Tommy Lövquist (S), Ann Johansson (S),
Håkan Pettersson (S), Predrag Jankovic (V) och Ulla-Britt Andreasson (V)
reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas budgetförslag.
Bo Bergsjö (L) och Lina Yosefi (L) reserverar sig mot Alliansens budget
eftersom den saknar balans och finansiering. Budgeten bygger på framtida
skattehöjning och ökad belåning som belastar framtida generationer.
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år upprätta en budget senast i november månad.
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska
också innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Beslutet ska också innehålla en plan för de kommande tre åren.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 250, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla Nya alliansens budgetförslag
med inkluderande uppdrag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 250
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 145
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med Centerpartiet,
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till budget daterad 2020-10-12
 Budgetförslag ”Budget 2021, plan 2022 – 2023” upprättat av Centerpartiet
(C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD)
 Bilaga Lokalresursplan 2021–2031
 Bilaga Investeringsbudget 2021–2032
 Bilaga Exploateringsbudget 2021–2032
 Bilaga Taxor och Avgifter 2021
 Presidieskrivelse om förslag till budget för kommunrevisionen år 2021
daterad 2020-09-28
 Budget i balans utan skattehöjning, Liberalerna 2020-10-21
 Budgetförslag "Budget 2021, plan 2022–2023", Liberalerna
 Budget 2021 för Älmhults kommun, Socialdemokraterna
 Budgetförslag från Sverigedemokraterna
 Yrkande till budget 2021 från Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD), KarlHenrik Wallerstein (KD), Gusten Mårtensson (C), Tomas Harrysson (C), Pontus
Haglund (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Rosenquist (M), Marie Olofsson
(C), Tomas Simonsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Eva Ballovarre (S), Stefan Jönsson (S), Lars Ingvert (S), Ann Johansson (S),
Predrag Jankovic (V), Kent Ballovarre (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas
budgetförslag.
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Eva Ballovarre (S) och Stefan Jönsson (S) yrkar avslag till Nya alliansens
budgetförslag, Sverigedemokraternas budgetförslag och Liberalernas
budgetförslag.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till miljöpartiets uppdrag i miljöpartiets
budgetförslag.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Socialdemokraternas budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Liberalernas budgetyrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Socialdemokraternas förslag
som motförslag till huvudförslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Liberalernas förslag som
motförslag till huvudförslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Sverigedemokraternas
förslag som motförslag till huvudförslaget.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ordförande finner att kommunfullmäktige utsett Socialdemokraternas förslag till
motförslag.
Propositionsordning 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael
Öbergs (MP) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat avslå Michael Öbergs (MP)
yrkande.
Omröstningsresultat
Propositionsordning 1
Ordföranden instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut och rösta NEJ för bifall till Eva Ballovarre (S) med fleras
yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)

JA

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövqvist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
19

14

6

19 ledamöter röstade JA, 14 ledamöter röstade NEJ och sex ledamöter avstod
från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Budget 2021 Centerpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna
Inledning
Älmhults kommuns ekonomi påverkas starkt av växtvärk, lågkonjunktur och Covid-19pandemin. Vår analys är att det finns ett stort behov av att få kontroll över
kostnadsökningarna och för detta är hårdare prioritering av kommunens investeringar och
förbättringar av arbetssätt nödvändiga åtgärder. Vi kommer att bli tvungna att fatta
obekväma men nödvändiga beslut för att använda de resurser vi har på bästa sätt.
Budgetförslaget för 2021 präglas av nödvändigheten att ha kontroll över ekonomin, växa
hållbart och fortsätta vara en attraktiv kommun.
Växtvärk, lågkonjunktur och Covid-19
Älmhults kommun är en kommun med stora utvecklingsmöjligheter men samtidigt också
stora utmaningar.
Befolkningstillväxten har inneburit att vi blivit fler i kommunen. Befolkningstalet har ökat
varje år sedan 2006 och de senaste 8 åren har vi ökat med ca 2000 invånare. Det skapar
också utmaningar då behoven ökar i vård, skola och omsorg. Likaså förväntningar på
kommunens åtaganden med fler bostäder, fritidsaktiviteter och gröna områden. Kort sagt –
växtvärk.
Investeringarna har skjutit i höjden under dessa 8 år, med ökad låneskuld som effekt. Från
en låneskuld 2011 på 190 miljoner till 1. 1 miljard 2019.
2020 har inneburit att vi gått in i en lågkonjunktur med försämrade skatteintäkter, ökade
kostnader kopplat till ökad arbetslöshet och en osäkerhet inför framtiden.
Covid-19 har påverkat oss i stor utsträckning under 2020 och det kommer sannolikt att
påverka även 2021, såväl i verksamheterna som ekonomiskt.
Det innebär att vi som växande kommun måste arbeta med att fortsätta växa men samtidigt
ha kontroll över ekonomin. Budgetförslaget för 2021 präglas av nödvändigheten att ha
kontroll över ekonomin, växa hållbart och fortsätta vara en attraktiv kommun.
Ekonomiska läget
År 2020 har varit ett mycket märkligt år. Prognoserna under året har varit mycket osäkra och
förändrats löpande under året. En lågkonjunktur är alltid svårplanerad men
konjunktursvängningen kom mycket snabbt och oväntat p g a pandemin. Till skillnad från
den ekonomiska krisen 2008-2009 har denna kris direkt påverkat vår verksamhet i hög grad.
Omställning till andra former för undervisning, hantering av ökad sjukfrånvaro och inte minst
direkt påverkan i omsorg/äldreomsorg har satt organisationen på prov. Detta samtidigt som
de ekonomiska utmaningarna p g a växtvärk och eftersläpningar i ekonomin ska hanteras.
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Läget inför 2021 innebär att det fortfarande är en oklar situation med effekterna av
pandemin.
För C, M och KD är det viktigt att ha en kostnadsutveckling i verksamheten som går i takt
med vilka intäkter man har och vilken målsättning som finns.
Glädjande nog kan vi se att vi under 2020 har brutit en uppåtgående trend med ökande
kostnadsutveckling i förhållande till intäkterna. Från tidigare 11% ökning av
nettokostnaderna till (i senaste prognosen) 8,3%. Men mer återstår att göra.
Långsiktiga strukturella förändringar och resultatutjämningsreserv
Med tanke på det ekonomiska läget och Älmhults kommuns utmaningar finns ett behov av
att hitta långsiktiga lösningar och strukturella förändringar i kommunens verksamhet för att
få en ekonomi i balans. En ekonomi som också klarar tillväxt och investeringar. Älmhults
kommuns näringsliv fortsätter att växa och det finns fortsatt behov av bostadsbyggande och
arbete kring attraktivitet för att matcha näringslivets behov av kompetensförsörjning. Vi har
under mandatperioden påbörjat ett långsiktigt arbete för att förbättra servicen och dialogen
med näringslivet för att ge företagen möjlighet att utvecklas. Satsningen heter ”Förenkla helt
enkelt” och en viktig del är uppstarten av ett servicecenter (se nedan).
De strukturella förändringarna är delvis påbörjade genom åtgärdsprogram som antagits i
framförallt Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Det blir fortsatt viktigt att följa
effekterna av åtgärdsprogrammen. Andra exempel på påbörjat arbete för strukturella
förändringar är beslutet om att starta Servicecenter för att ge snabbare och effektivare
service till invånare och företagare. Servicecenter gör det också möjligt att ställa om
arbetssätt för att t ex använda fler e-tjänster, effektivisera information, rådgivning och
service till kommuninvånare, företagare och besökare.
En viktig arbetsmetod är igångsatt genom att Älmhults kommun nu, via politiska beslut om
styrdokument, styr sitt arbete i processer. På så vis används resurserna bättre och vi
undviker stuprör i organisationen.
Men det kommer att kräva mer omställningar för att få en kommunorganisation på plats
som är rustad för framtidens tuffare krav.
Några exempel är att utöka användningen av IT i den kommunala verksamheten (både som
e-tjänster eller motsvarande men även direkt i verksamheten som stöd inom t ex
biståndsbedömning, äldreomsorg).
Vi behöver också se över våra arbetssätt och metoder. Vi vill uppmuntra till nytänkande i
organisationen och uppmuntra mer intraprenader och självstyrande grupper. Vi tror att de
bästa och effektivaste lösningarna ofta finns hos de som bäst kan verksamheten.
Vi har också anlitat SKR:s analysgrupp för externt stöd i arbetet. Rapporten förväntas vara
klar i början på 2021.
Arbete har också genomförts för att skapa ordning, reda och struktur i stora beslut om markoch exploatering samt lokalresursbehov. I budgeten för 2021 antas för första gången
strukturerade dokument som ger bra beslutsunderlag för väl övervägda beslut. Till
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nästkommande års budget ska även processen kring investeringar ses över och förbättras på
liknande sätt.
För att skapa förutsättningar för denna långsiktiga kursändring och strukturförändringar
kommer vi därför att använda tidigare avsatta överskott i den s k Resultatutjämningsreserven (RUR) under 2021 och 2022.
Resultatutjämningsreserv finns reglerat i Kommunlagen 11 kap 14§ och får användas för att
utjämna intäkter under en konjunkturcykel. Enligt Älmhults kommuns riktlinjer för
Resultatutjämningsreserven (kommunfullmäktige 2018-12-17 §270) får medel endast
disponeras under lågkonjunktur, vilket definieras som att skatteunderlagsutvecklingen i riket
är lägre än genomsnittet de senaste 10 åren, vilket är fallet inför budget 2021.
Beslut om att använda medel från RUR ska fattas i samband med kommunfullmäktiges
beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med bokslut.
C, M och KDs föreslår Kommunfullmäktige besluta att resultatutjämningsreserv ska
disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och max 13 366 tkr år 2022 under förutsättning att
lågkonjunktur kvarstår enligt kommunens policy ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”.
Det innebär att resultatutjämningsreserv ska disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och
max 13 366 tkr år 2022 och att balanskrav respektive år därmed blir ”0”. Under år 2023
kommer kommunen återigen ha ett positivt balanskravsresultat om 7,3 mkr.

Lokalresursplan
Det har under en längre tid funnits behov av en bättre struktur för planeringen av framtida
lokalbehov. Det har under 2020 pågått ett intensivt arbete för att ta fram såväl ett förslag till
arbetssätt som en plan för kommunens egna lokalbehov.
Dokumentet ska nu för första gången fastställas i samband med budget 2021 men
dokumentet kommer sedan att uppdateras årligen. Under kommande arbete med
lokalresursplanen kommer nämnderna att involveras i högre grad, i enlighet med det
föreslagna arbetssättet, när man ska definiera framtida lokalbehov.
Med den nya lokalresursplanen skapas en bättre framförhållning, där vi kan undvika ad-hoclösningar. Lokalresursplanen skapar långsiktighet, kontroll över användning av befintliga
lokaler och god framförhållning vid planering av ev nyproduktion av lokaler.
Värt att notera är att planen är en långsiktig planering av lokalbehovet men det som blir
formellt beslutat i anslutning till budgeten gäller för 2021, med plan för kommande år.
Långsiktig planering kräver också att politiken ständigt prövar och omprövar
ställningstagande, utifrån förändringar av behov och förändringar i omvärlden. En sådan
omprövning kommer att ske årligen, i samband med budget.
C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Lokalresursplanen.
Mark-och exploateringsbudget
Även när det gäller mark-och exploateringsbudgeten har det funnits behov av en förbättrad
struktur för planering och framtagande av kalkyler kopplat till mark-och exploatering. Med
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den föreslagna exploateringsbudgeten och redovisning av planerade projekt skapas en
betydligt bättre förutsättning för politiken att kunna besluta och följa upp projekten.
Den tydliga ambitionen är att vi ska ha en god beredskap för de intressenter som vill bygga i
Älmhult och att se till att verksamheten minst går +/-0 totalt.
Värt att notera är att planen är en långsiktig planering av mark-och
exploateringsverksamheten men det som blir formellt beslutat i anslutning till budgeten
gäller för 2021 med plan för kommande år. Långsiktig planering kräver också att politiken
ständigt prövar och omprövar ställningstagande, utifrån förändringar av behov och
förändringar i omvärlden. En sådan omprövning kommer att ske årligen, i samband med
budget.
C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Mark-och exploateringsbudgeten.
Investeringsbudget
Investeringsbehovet är även under 2021 omfattande, främst med tanke på den pågående
byggnationen av ny grundskola.
Det finns ett behov av att skapa mer ordning och reda även kring investeringsbesluten för att
ge förbättrat underlag för politiken att kunna göra prioriteringar. Den nuvarande
investeringstakten (med ökande lån som effekt) är problematiskt ur ett långsiktigt
perspektiv. Det kommer att krävas hårda prioriteringar av investeringar för att vi inte ska
lägga över en alltför stor låneskuld till framtida generationer.
C, M och KD föreslår att investeringsbudget beslutas i enlighet med förslaget.
C, M och KD föreslår vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en förbättrad
process kring investeringsbudgeten, i syfte att långsiktigt anpassa investeringstakten till det
ekonomiska utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.

Att vara en attraktiv kommun och växa hållbart
Kommunen är en fantastisk plats att bo och verka i! Vi vill gärna att fler ska upptäcka det och
har under många år arbetat för att få fler att vilja flytta till kommunen och att de som redan
bor här ska vara stolta över sin kommun. Det handlar om allt från bostäder, arbetstillfällen
till en attraktiv fritid och nära till naturen. Allt detta kan vi erbjuda.
Det vill vi även i fortsättningen, tillsammans med kommuninvånarna, fortsätta att utveckla.
Men vi ser samtidigt att en alltför snabb tillväxt gör att vi drabbas av växtvärk. Det påverkar
ekonomin (genom ökat behov i verksamheterna och av investeringar) men också våra
möjligheter att vara den attraktiva kommunen om det sker för snabbt.
Samtidigt vill vi gärna fånga det intresse som t ex finns från externa aktörer att bygga
bostäder i kommunen – men vi behöver växa hållbart.
Eller som Gro Harlem Brundtland uttrycker det i Brundtlandrapporten ”Hållbar utveckling är
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
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C, M och KD ger därför kommunstyrelsen i uppdrag att initiera arbetet med en planering för
en hållbar tillväxt, med hänsyn till de resurser som finns tillgängliga.

Att växa socialt hållbart
I takt med att samhället förändras och att kommunen växer kraftigt ökar också behovet av
en socialt hållbar tillväxt. Hur kan vi se till att barn får en trygg uppväxt i Älmhult, där barnen
får goda förutsättningar i förskolan/skolan/fritids och möjligheter till ett arbete efter
studierna? Hur ser vi till att familjerna får goda förutsättningar till inkomst och kan skapa
trygga familjesituationer för barnen? Hur skapar vi ett samhälle som känns välkomnande och
tryggt i den offentliga miljön? Hur undanröjer vi grogrund för brott och kriminalitet?
Kort sagt – hur skapar vi ett gott och tryggt samhälle?
Vi vet att det inom kommunen pågår ett antal olika insatser för att skapa trygghet och
förutsättningar för människor att bli självförsörjande men vi ser också behovet av
övergripande samordning och ytterligare förbättrad dialog med externa intressenter, som t
ex polis, civilsamhället.
C, M och KD ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta modell för samordning av arbetet
kring social hållbarhet med syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.

Budgetbeslut
Nämnderna tillförs, utöver lönerevision, följande summa inför budget 2021
Belopp i tkr

Nämnderna Varav
Nämndernas
tillförs
Omföring
ramar 2021
Politisk
verksamhet

Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam
överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt
Ofördelad lönekompensation*

-5 609
861
819
0
3 741
2 700

-5 609
861
819
0
3 929
0

0
1 925
819
20
59 950
80 578

550
1 376
88
22 144
15 752
198
23 000

0
0
0
0
0
0
0

2 115
11 900
40 300
506 000
362 000
1 405
0

Tillskott

65 620

0

1 067 012

*Till detta kommer 27 mkr för lönerevision som ännu inte är fördelat 2020 p g a av försenad
avtalsrörelse.
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Budget 2020 plan 2021 - 2022
Omvärld
En skarp konjunkturnedgång har skett samtidigt i flertalet av världens länder.
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i Sverige.
Sällan syns så stora revideringar som nu, vad gäller den makroekonomiska prognosen,
statens budget eller de offentliga finanserna i stort. Allt detta sammantaget innebär just nu
en mycket stor prognososäkerhet. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur.
SKR (Sveriges kommuner och regioner) förtydligar att den senaste skatteprognosen är ett
scenario med mycket stor prognososäkerhet. För Älmhults kommuns del kommer det att
påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad gäller finansiering av verksamhet
och vad gäller uppdraget i stort med de utmaningar som följer.
Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge. Skälet till detta är att det
demografiska trycket nu är högt. Nationellt ökar barn, unga och äldre snabbare än gruppen
som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020 gick in i en lågkonjunktur.
Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på
dagens nivå snabbare än skatteintäkterna.
För att klara större verksamhetsvolymer med resurser som ökar långsammare än
verksamhetsvolymen och utan att kvaliteten försämras krävs att kommunerna arbetar med
effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta
långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt omställning till metoder som
ny teknik och digitalisering möjliggör.
För att lyckas med förnyelse i en allt mer snabbföränderlig värld där framväxande
teknologier påverkar alla aspekter av samhället; behov, risker, möjligheter och invånarnas
förväntningar på välfärdsleveranser, måste också organisationers förmåga att balansera
effektivitet och innovation stärkas.
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Enligt SKR:s nuvarande prognos och Älmhults
kommuns finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning är det vara möjligt åren 2020–
2023.

Ekonomiska förutsättningar i Älmhults kommun
Befolkningsprognos
Kommunens befolkningsprognos använd som underlag för planering av verksamhet, budget
2021 plan 2021 - 2022. Nedan prognos visar på en befolkning om 18 066 personer år 2020.
Samma prognos visar även att Älmhults kommun år 2021 ska ha en befolkning om 18 432
personer. Älmhults kommun är en kommun i stark tillväxt!
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Källa. Statisticon Tabell 1A

Skatteprognos
Skatteprognosen (skatter och generella statsbidrag) i budget 2021 plan 2022 - 2023, utgår
ifrån 1,4 % befolkningsökning utifrån SCB:s faktiska befolkningsprognos per november 20191.
Det innebär att befolkningen i Älmhults kommun ska vara 17 883 invånare per den 1
november 2020. Den befolkning som Älmhults kommun har folkbokförd den 1/11 - 2020 är
den befolkning som ligger till grund för skatteprognos år 2021.
Skattesatsen är oförändrat 20,96 procent.

Finansiering
Lån
Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår per 2020-08-20 till 1 160 mkr. Om räntan skulle gå
upp med 1% motsvarar det ca 12 mkr/år i räntor för befintliga lån.
SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2021 beräknas till 1,25 procent. Den är
förändrad jämfört med internräntan år 2020. Den föreslagna internräntan bygger på
kommunsektorns egna upplåningskostnader. Internräntan 2020 i Älmhults kommun var 1,5
procent. Med liggande investerings- och exploateringsbudget behöver låneramen utökas
från 1 335 miljoner kronor till 1 549 miljoner kronor.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner ska senast i samband med budgetbeslutet2 ange finansiella mål för ekonomin
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning
och i delårsbokslut. Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning3. Ekonomin ska visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att
förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av
investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning
och förmögenhet ska beslutas och utgöra ett strategiskt underlag i budgetdialogen.
Den 1/11 - 2019 uppgick invånarantalet i Älmhult till 17 643 invånare enligt SCB. Med 1,4% ökning blir
befolkningen 17 883
2 Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 §
3 KF Beslut 2018-12-17 § 270, KS 2018/125
1
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Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet
negativt måste det regleras inom tre år.
Resultatutjämningsreserv - RUR
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Enligt SKR:s nuvarande prognos och Älmhults
kommuns finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning skulle det vara möjligt åren
2020–2023.
Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Förändring i
procent per år

2020

2021

2022

2023

Snitt 10 år

4,0

3,9

3,8

3,7

Årlig ökning

1,3

3,3

3,5

3,6

Differens

-2,8

–0,6

–0,3

–0,1

Källa: Skatteverket och SKR.

Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med
bokslut. I liggande budget anförs behov av strukturella förändringar som skäl att disponera
resultatutjämningsreserven under år 2021 och 2022. Det innebär att
resultatutjämningsreserv ska disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och max 13 366 tkr år
2022 och att balanskrav respektive år därmed blir ”0”. Under år 2023 kommer kommunen
återigen ha ett positivt balanskravsresultat om 7,3 mkr.
Bokslut Budget Budget Budget Budget
Procent och miljoner k ronor (mk r)
2019
2020
2021
2022
2023
Resultatmål i % av sk atter och statsbidrag
1,5
0,4
-0,97
-1,15
0,62
Skatteintäkter
-850,8 -852,4 -869,9 -898,5 -938,4
Generella statsbidrag
-177,1 -227,0 -261,8 -260,1 -250,3
Årets Resultat
10,1
4,3
11,0
13,4
-7,3
Avsatt till RUR
36,2
36,2
36,2
25,2
11,9
Årets avsättning till RUR
0
0
0,0
0,0
0,0
Ianspråk tagande av RUR
0
0
-11,0
-13,4
0,0
Balanskravsresultat
5,8
4,3
0
0
-7,3
Summa RUR
36,2
36,2
36,2
25,2
11,9

Älmhults kommun har avsatt 36,2 mkr i resultatutjämningsreserv år 2020. Avsättningen till
RUR har skett under år då kommunens bokslut har visat på ett överskott, överstigande minst
2%.
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RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att
balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i
årsredovisningen. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda för att få använda RUR:
1) Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det genomsnittliga
utfallet för de senaste 10 åren, vilket inträffar 2020 till och med 2023.
2) Balanskravsresultatet ska vara negativt om RUR ska användas för att nå upp till ett
nollresultat (eller så långt som reserven räcker). Klarar kommunen balanskravet, ska RUR
inte användas.
Finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning år 2021 - 2023.
 Resultatet ska uppgå till minst -0,1 % av skatteintäkter, generella bidrag och
utjämning år 2021, -1,15 % år 2022 och 0,62 % år 2023
 Nettoinvesteringar skall vara högst 23,7 % i förhållande till skatter och statsbidrag år
2021, 17,6% år 2022 och 11,4% år 2023
 Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 22,7% år 2021, 29,6% år 2022 och
65,4% år 2023
 Soliditeten ska senast 2023 uppgå till minst 18 % inklusive pensionsåtagandet
Känslighetsanalys
1 kronas förändring i skattesats4

+/- 41,6 mkr

Förändrat invånarantal med 10 personer5

+/- 0,6 mkr

Ränteförändring med 1 %-enhet6

+/- 13,3 mkr

PO-pålägget följer SKR:s beräkningar och uppgår år 2021 till 40,15 procent totalt för
kommuner.
Medel avsatt för lönerevision motsvarar den kompensation som ska gå ut till nämnderna
inklusive PO-pålägg. De poster som hanteras i budget är beräknade utifrån SKR:s prognos7
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 3,2% för 2021 för månadslön, ob-tillägg,
jour och beredskap.

Taxor och avgifter
Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige
för beslut. Älmhults kommun har rätt att ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller enligt kommunallagen. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Inom
socialtjänsten och barnomsorg finns det något som kallas maxtaxor för att begränsa
avgiftsuttag till gagn för den enskilda. Det innebär att kommuner har rätt att generellt
debitera självkostnad inom maxtaxa för de insatser det avser.
SKR:s skatteprognos cirkulär 2020:32.
SKR:s skatteprognos cirkulär 2020:32.
6 1% ökning på totala lånetaket om 1 332 tkr
7 SKR:s löpande prisindex
4
5
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Älmhults kommuns system för ledning och styrning Resultatstyrning
Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom resultatmål
som är av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin
både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv och att varje generation bär sina egna
kostnader. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Ledningsprocesserna
styr och koordinerar huvudprocesserna och stödprocesserna. Stödprocesserna underlättar
utförandet av huvudprocesserna och till viss del ledningsprocesserna. Kommunfullmäktige
beslutar vision, huvudprocesser och resultatmål till nämnderna.

Vision – Huvudprocesser, Resultatmål och Indikatorer

Visionen talar om hur kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en
gemensam färdriktning för hela kommunen.
Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med verksamheten) som
riktar sig direkt till medborgaren. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom
resultatmål som ska vara av god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från
Älmhults kommuns vision.
Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive styrelse
eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och
ska framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att
styra huvudprocesserna mot resultatmålet.
Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisningen. Vid
delårsrapport 1 och delårsrapport 2 följs resultatmålen upp genom ”Resultatmålet är
uppfyllt”, ”Resultatmålet bedöms uppfyllas under året”, eller ”Resultatmålet bedöms inte
uppfyllas under året”. Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar
att inte uppnås ska nämnd eller styrelse omgående ta fram en åtgärdsplan för
resultatmåluppfyllnad och rapportera till kommunstyrelsen. Det kan innebära att nämnd
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eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter, det vill säga ett nytt sätt att styra
huvudprocesserna, för att nå resultatmålet. Vid årsredovisningen följs resultatmålen upp
genom att ”Resultatmålet är uppfyllt” eller ”Resultatmålet är inte uppfyllt”. Resultatmålet
ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå genom sina
huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och vision.
Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i samband med årsbokslutet.
Resultatmålen mäts genom indikatorer. För att ett resultatmål ska anses uppfyllt ska
samtliga indikatorer påvisa en förbättring mot föregående år.
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Huvudprocess

Resultatmål

Utbildning och arbetsmarknadsprocess
Syftet är att varje invånare ska bli
självförsörjande.

Alla barn och elever i Älmhults kommun har UN
en positiv kunskapsutveckling samt att alla är
behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarar NP åk 9
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till yrkesprogram gymnasiet

I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan
och grundskolan få sina val av skolor

UN

Andel barn som får sitt förstahandsval av
förskola och skola.

I Älmhults kommun ökar andelen
självförsörjande hushåll för varje år

SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
(Kolada N00919) Arbetslöshet 16-24 år,
andel (%) av bef. (Kolada N00929)
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år
Minskat antal hushåll
med
ekonomiskt
bistånd
SN, UN Brukarbedömning
daglig
verksamhet
LSS

Välfärdsprocess
Syftet är att varje invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt och hållbart stöd
för att utveckla, bibehålla eller återvinna
sin förmåga.

Nämnd Indikator

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat
utifrån dina förutsättningar och där
effekterna av insatserna positivt ska bidra till
att öka/bibehålla din förmåga.

I Älmhults kommun arbetar vi
hälsofrämjande och förebyggande vilket
innebär ett minskat stödbehov

(Kolada U28532)
Brukarbedömning boende LSS (Kolada U28663)
Brukarbedömning personlig assistans (Kolada
U28634)
Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada
U21441)
Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO (Kolada U30453)
Andel elever som upplever att de får den hjälp
de behöver (enkät)
SN, UN, Andel elever som uppger att de har en bra
KoF, TN studiero (enkät)
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Samhällsutvecklingssprocess
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar KFN, KS
Syftet är att skapa en attraktiv kommun för ett rikt och varierat fritids-och
genom effektiv och hållbar planering,
kulturutbud och mötesplatser.
utveckling och förvaltning av
infrastruktur.
I Älmhults kommun ökar befolkningen med
1% årligen. Befolkningsökningen sker i
kommunens olika delar.
I Älmhults kommun är det enkelt och
effektivt att få kontakt och hjälp när du vill
starta företag eller utveckla ditt företag.

I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och
snabbt besked så att du kan börja bygga ditt
hus inom 6 mån.

Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Kolada
U09401)
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och
motionsanläggningar (U09406)
Mätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK).
Antalet
boklån per invånare
KS, UN, SCB
befolkningsstatistik.
SN, TN,
MBN,
KFN,
KS,
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv ranking
MoB, TN (Kolada U40402)
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag ska öka
(nyföretagarcentrum)
MBN,
Handläggningstid från när ansökan betraktas
TN, KS som fullständig till beslut för bygglov för
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal
dagar (Kolada U00811)
Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-30.

I Älmhults kommun får du snabb och effektiv KS, UN,
service dygnets alla timmar
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN
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Nöjd Medborgar-Index - (Kolada U00400)
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
(Kolada U00442)
Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)

Lokalresursplan
Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att
samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov.
Planeringen utförs på medellång sikt (10 år).
Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade
åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med
delredovisningar per verksamhetsområde.
Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen är
den befolkningsprognos som tas fram varje år. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar
respektive förvaltning/huvudprocess, i samråd med tekniska förvaltningen sin del av
lokalresursplanen. Denna uppdatering ska vara klar senast under april månad och utgör
underlag för budgetarbetet.

Investeringsbudget 2021 - 2032
Investeringsbudget för 2021 uppgår till 268,7 mkr. Älmhults kommun har beslutat att
självfinansieringsgraden för investeringar ska vara 22,7 % år 2021. Med självfinansiering
menas att kommunen genom sitt resultat kan finansiera investeringarna. Det som inte kan
finansieras genom kommunens resultat behöver kommunen finansiera genom lån eller
annan finansiering. Kommunen behöver utöka sitt lånetak från 1 332 mkr till 1 549 mkr
under år 2021 för att klara av finansieringen av nya investeringar och exploateringar.
Slutredovisningar för investeringar och exploateringar ska ske kontinuerligt till
kommunfullmäktige för projekt med beslutat anslag över 5 mkr. Budgetavvikelser för
investerings- och exploateringsprojekt ska ske till kommunfullmäktige så fort de är kända
och om den prognostiserade avvikelsen motsvarar 3 procent. Detta gäller endast
investeringsprojekt med projektbudget över 2 mkr.
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Investeringbehov 2021-2032, tkr
Investeringbehov, tkr
Kommunfullmäktige*
Revisionen*
Valnämnden*
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
varav anslag

Teknisk nämnd, skattekollektivet
varav anslag

År 2024
0

Summa
År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 2021-2032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 700

År 2021
0

År 2022
0

År 2023
0

1 700

900

1 100

0

1 400

600

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 800

210 125

109 750

56 555

53 410

69 410

22 200

16 600

11 500

9 800

12 765

12 765

12 765

597 645

185 125

78 650

10 495

11 510

24 810

10 500

4 700

300

300

3 500

3 500

3 500

336 890

Utbildningsnämnd

5 750

28 750

9 300

4 200

4 250

4 200

4 250

4 200

4 250

4 200

4 250

4 200

81 800

varav anslag

1 300

24 500

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 800

Socialnämnd

4 370

4 244

8 010

8 059

7 882

4 594

5 155

5 139

8 533

9 201

4 974

4 974

75 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

2 250

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0
18 750

varav anslag

Gemensam nämnd för familjerätt
Kultur- och fritidsnämnd
varav anslag

Miljö- och byggnämnd
varav anslag

0

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750

250

500

1 000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6 250

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

223 695
45 000

146 394
58 000

77 465
58 000

67 669
25 000

83 542
25 600

32 994
26 300

28 005
26 400

22 839
27 000

24 583
27 800

28 166
33 500

23 989
29 100

23 939
29 100

783 280

varav anslag

24 000

37 000

37 000

500

500

500

0

0

0

5 000

0

0

104 500

summa taxekollektivet

45 000

58 000

58 000

25 000

25 600

26 300

26 400

27 000

27 800

33 500

29 100

29 100

410 800

summa skattekollektivet
Teknisk nämnd, taxekollektivet

Summa investeringar totalt

410 800

268 695 204 394 135 465 92 669 109 142 59 294 54 405 49 839 52 383 61 666 53 089 53 039 1 194 080

Exploateringsbudget 2020 - 2031
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark
för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande
gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar mm.
I nedan tabeller framgår utgifter och inkomster med anledning av exploateringar fördelat
mellan skattekollektiv och avgiftskollektiv. De delar som avser skattekollektiv ska finansieras
av skattekollektivet till den del de inte täcks av exploateringsinkomster, medan delarna som
avser avgiftskollektiv ska finansieras genom anslutningsavgifter och taxor. Det innebär att
investeringsutgifter med anledning av exploateringsverksamhet netto (taxekollektiv) inom
VA-verksamheten för perioden 2021 – 2032 ska finansieras genom taxor, motsvarande 72,7
mkr. Investeringarna ska skrivas av över investeringarnas livslängd och kommer att påverka
driftskostnaden för VA-verksamheten.
I den budget för exploateringsverksamhet som framgår nedan och som finansieras genom
exploateringsinkomster ingår även de investeringar som skattekollektivet ska äga kvar efter
markförsäljning (kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden mm).
Anledningen till att de presenteras i samma tabell är för att tydliggöra att inkomsterna även
ska täcka de investeringar som uppstår med anledning av exploateringsverksamheten.
Reavinsterna som uppstår genom exploateringarna kan användas till att finansiera
kommunens investeringsbehov. Totalt kommer exploateringsnettot inom skattekollektivet
för perioden 2021 – 2032 blir 66,9 mkr som kommer kommunen tillgodo.
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SAMMANSTÄLLNING (KS och TN)
Skattekollektiv
Inkoms t
Utgi ft

Summa
År 2032 2021-2032
-3 925
-565 552
1 877
498 624

År 2021
-46 505
38 835

År 2022
-56 887
41 535

År 2023
-58 910
51 375

År 2024
-59 223
78 667

År 2025
-61 350
73 110

År 2026
-70 101
49 207

År 2027
-80 088
78 453

År 2028
-46 525
36 830

År 2029
-31 525
26 860

År 2030
-37 875
21 875

År 2031
-12 638
0

-7 670

-15 352

-7 535

19 444

11 760

-20 894

-1 635

-9 695

-4 665

-16 000

-12 638

År 2021
0
16 536

År 2022
-11 662
29 929

År 2023
-21 437
15 000

År 2024
-14 574
25 360

År 2025
-20 066
30 224

År 2026
-12 348
29 500

År 2027
-16 241
29 674

År 2028
-12 575
6 972

År 2029
-9 435
10 724

År 2030
-5 818
8 900

År 2031
-4 767
0

Netto

16 536

18 267

-6 437

10 786

10 158

17 152

13 433

-5 603

1 289

3 082

-4 767

-1 178

72 718

TOTALT NETTO

8 866

2 915

-13 972

30 230

21 918

-3 742

11 798

-15 298

-3 376

-12 918

-17 405

-3 226

5 790

Netto

Taxekollektiv (VA)
Inkoms t
Utgi ft

50

-2 048

-66 928

Summa
År 2032 2021-2032
-1 928
-130 851
750
203 569

Driftsbudget 2021, plan 2021 - 2022
Belopp i tkr

BUDGET 2021 PLAN 2022 PLAN 2023

Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt

0
1 925
819
20
59 950
80 578
2 115
11 900
40 300
506 000
362 000
1 405

0
1 925
819
20
59 950
80 578
2 115
11 900
40 300
506 000
362 000
1 405

0
1 925
819
20
59 950
80 578
2 115
11 900
40 300
506 000
362 000
1 405

1 067 012

1 067 012

1 067 012

31 857
27 000
23 000
15 000
-15 000
0
0
257
11 540
0
750
0
0
0
750
-27 725

32 896
27 000
29 000
22 000
15 000
-15 000
5 058
4 287
615
11 127
351
0
21 871
-30 000
0
1 500
-29 051

33 999
27 000
29 000
28 000
22 000
15 000
-15 000
12 142
7 878
561
0
842
0
25 294
-30 000
-20 000
1 500
-32 111

1 134 441

1 163 666

1 173 117

-869 897
-261 826
-3 735
12 000

-898 475
-260 090
-3 735
12 000

-938 374
-250 334
-3 735
12 000

10 983

13 366

-7 326

1,4%

1,0%

1,0%

17 883

18 062

18 242

Under kommunstyrelsen ("finansen")
Pensionsåtaganden
Löneökningar 2020
Löneökningar 2021
Löneökningar 2022
Löneökningar 2023
KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021
KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021
Lokalresursplan XXXX - Skola F-6 Paradiset
Lokalresursplan XXXX - Skola 7-9 Linné etapp 1A+1B
Lokalresursplan XXXX - Skola Diö utbyggnad 4 klassrum
Lokalresursplan XXXX - Skola Tillfällig modulskola (Elmeskolan)
Lokalresursplan XXXX - Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd)
KS 2020/64 Boklidens idrottsplats Liatorp 2021 (beslut sep 2020)
Volymförändringar och satsningar
Strukturella förändringar 2022
Strukturella förändringar 2023
KS strategiska
Avgår intern ränta

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag, utjämning
finansiella intäkter
finansiella kostnader

Resultat
Befolkningsökning (%)
Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret (utgång 1/11 2019 - 17
643 st)
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Finansieringsbudget 2021, plan 2021 – 2022
Budget

Budget

Budget

2021

2022

2023

-10 983

-13 366

7 326

72 003
0
0
0
0

73 962
0
0
0
0

81 315
0
0
0
0

61 020

60 596

88 641

0
0
-8 866
0
52 154

0
0
-2 915
0
57 681

0
0
13 972
0
102 613

-268 695
0
0
-268 695

-204 394
0
0
-204 394

-135 465
0
0
-135 465

216 541
0
0
216 541

146 713
0
0
146 713

32 852
0
0
32 852

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

0

0

0

55 000
55 000

55 000
55 000

55 000
55 000

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justeringar för :
Av- och nedskrivningar
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur
Gjorda avsättningar
ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och lager
Ökning/minskning av exploateringsfastigheter
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Minskning av lånfristiga fordringar
Förändring av övriga långfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Likvida medel från årets början
Likvida medel vid årets slut
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Balansbudget 2020, plan 2021 - 2022
Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Anläggningsstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 840 746
138 091
1 978 837

1 971 178
138 091
2 109 269

2 025 328
138 091
2 163 419

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

125
53 914
177 764
55 000
286 803

125
54 978
177 764
55 000
287 867

125
41 006
177 764
55 000
273 895

2 265 639

2 397 135

2 437 313

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
-därav årets resultat
Summa eget kapital

607 760
-10 983
607 760

594 394
-13 366
594 394

601 720
7 326
601 720

11 353
27 080
38 433

11 353
27 080
38 433

11 353
27 080
38 433

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

1 411 285
208 162
1 619 447

1 557 998
206 310
1 764 308

1 590 850
206 310
1 797 160

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER

2 265 639

2 397 135

2 437 313

Avsättningar
Avsättningar pensioner
Avsättning sluttäckning deponi
Summa avsättningar

Bilagor:
Lokalresursplan 2020 - 2030
Investeringsbudget 2021 - 2032
Exploateringsbudget 2021 – 2032
Nämndernas förslag till Taxor och Avgifter 2021
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1. Om lokalresursplanen
Detta är den första lokalresursplanen i sitt slag för Älmhults kommun och målet är att
den ska utvecklas vidare i det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsprocessen.

1.1 Fokus på kommunnyttan
Kommunens övergripande målsättning med lokalförsörjningen är att den planeras och
verkställs med fokus på den gemensamma kommunnyttan. Beslut kring fastigheter och
lokaler ska utgå från ett kommunövergripande perspektiv där nyttan ska optimeras för
kommunen som helhet.
För att uppnå detta krävs en effektiv lokalförsörjningsprocess där planeringen av
lokalanvändningen och lokalförsörjningen sker i nära samverkan mellan berörda parter
och med kommunnyttan i fokus. Därigenom skapas förutsättningar för kommunens
utveckling genom att undvika felprioriteringar och istället fokusera på att hitta optimala
fastighets- och lokallösningar som främjar effektiva kommunala verksamheter och god
resurshållning.
Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de kommunala
verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler
vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga
lokaler i kommunen.

1.2 Modell lokalresursplanering
Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att
samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov.
Planeringen utförs på medellång sikt (10 år).
Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade
åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med
delredovisningar per verksamhetsområde.
Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och
pågående lokalförändringar.
Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen
är den befolkningsprognos som tas fram varje år. Denna är normalt klar under januari
månad. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar respektive förvaltning/huvudprocess, i
samråd med fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska
vara klar senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet.
Lokalresursplanen ska årligen fastställas av kommunfullmäktige i samband med att
budgeten för kommande år behandlas.
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1.3 Ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa upp
lokalförsörjningen och lokalanvändningen.
I Tekniska nämndens uppdrag ingår att driva och utveckla lokaler för Älmhults
kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett resurseffektivt arbetssätt bidra i
kommunens lokalresursplanering och samverka med nyttjande verksamheter i frågor
som rör upplåtelser och användning av lokaler.
Tekniska nämnden ska också på uppdrag uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för
kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Nämnden ska
på uppdrag även anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen
inom tekniska förvaltningen är den enhet som genomför åtgärder inom tekniska
nämndens ansvar för lokalfrågorna.
Fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp samordnar samtliga kommunala
verksamheters lokalbehov och är beställare gentemot fastighetsägare och hyresvärdar.
Respektive förvaltning/huvudprocess ansvarar för och redovisar sina lokalbehov.
Omfattningen av lokalanvändningen regleras i interna och externa hyresavtal.
Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer från
samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till
lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen

1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2021
Lokalresursplanen bygger på behov som lämnats från nämnderna samt
fastighetsavdelningen. Befolkningsprognosen är ett av de viktigaste underliggande
materialen för lokalförsörjningen då verksamheternas volymbehov till stor del beror
av befolkningsvolymen samt sammansättningen av befolkningen. Geografisk
placering av lokaler såväl befintliga som nybyggda följer fastlagda riktlinjer i
översiktsplanen.

2 Lokalbestånd och kostnader
2.1 Lokalbestånd
Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. I
nedanstående sammanställning redovisas kommunens eget ägda lokaler. Kommunens
bestånd av ägda lokaler omfattade 2019 knappt 121 000 m2 bruksarea (BRA), se figur 1.
Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda verksamhetslokaler som 2019
omfattade knappt 2 600 m2 bruksarea (BRA).
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Nyttjad lokalyta per verksamhet 2019
ca 120 739 kvm BRA
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Förvaltning

Figur 1. Bild över kommunens ägda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA)

Externt förhyrda verksamhetslokaler
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910
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Figur 2. Bild över externt förhyrda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA)

2.2

Lokalkostnader

Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler
uppgick till ca 90 miljoner kronor 2019, se figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för
de externt förhyrda lokalerna uppgick till ca 2,5 miljoner kronor 2019, se figur 4.
2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler
I figur 3 redovisas verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler 2019 fördelat
per förvaltning. Det är de två största förvaltningarna, utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna.
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Verksamheternas hyra 2019
Total årskostnad ca 89 596 563 kr
45 000 000
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Figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler

2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler
I figur 4 redovisas verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 2019
fördelat per lokalkategori.

Kostnad externt förhyrda verksamhetslokaler
1 600 000
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1 373 200

Årskostnad

1 200 000
1 000 000
800 000
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670 000
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600 000
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400 000
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0

Förvaltning

Figur 4 Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna
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3 Lokalresursplan 2021-2031
3.1 Förskola
Förutsättningar
Vid utgången av år 2019 var populationen i åldersspannet 1-5 år 1 175 barn i
kommunen. Knappt 90% av dessa har behov av förskoleplats.
Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden
beräknas uppgå till ca 270 barn, vilket då skulle föranleda behov av ytterligare ca
250 förskoleplatser i Älmhults kommun fram till 2031. I genomsnitt innebär det en
ökning av kapacitetsbehovet om ca 25 platser per år under planeringsperioden.
Ökningen är inte helt linjär över åren och fram till år 2023 är ökningstakten något
lägre per år medan åren 2024-2031 har en relativt hög förväntad befolkningstillväxt i
åldersspannet.
Det är framförallt i centralorten som behoven uppstår. En befolkningsökning om 50
personer genererar genomsnittligt ett ökat behov av 3 förskoleplatser.
Generellt ökar fruktsamhetstalen något men även denna effekt är relativt liten i
absoluta tal mätt.
En övergripande ambition är verksamhets- och kostnadseffektivitet. Modullösningar
är ibland nödvändiga men bör inte vara en långsiktig lösning för en enskild enhet då
de är såväl kostsamma som svårarbetade utifrån ett verksamhetsperspektiv. Målet
bör därför vara att så långt som möjligt arbeta bort modullösningar.
Förskoleverksamheten har idag en enhet, med uteprofil Arnebo. Det finns även en
förskola med Montessoriinspirerad verksamhet. Dessa tillsammans med förskolan på
Internationella skolan bidrar till att ge ökad valfrihet för föräldrarna i Älmhults
kommun.
Förändringar i lokalbeståndet
Den fristående förskolan Kunskapsförskolan kommer att ha byggnaden klar under
oktober månad 2020 och startar upp verksamheten januari 2021. Kapaciteten
kommer att uppgå till ca 150 barn. Det innebär att ett stort antal tillkommande
platser kommer att erbjudas i de västra delarna av centralorten.
Tillskapande av nya förskoleplatser från årsskiftet i centralorten innebär att
”Lyckan” som ligger inne i Haganässkolan då helt kan avvecklas och därigenom
frigörs behövlig yta till gymnasiet.
Norregårds förskola är idag kompletterad med moduler. Bygglov för dessa löper ut
och bör ersättas av en permanent utbyggnad om två avdelningar till hösten 2022.
År 2024 bedöms ytterligare en förskola i östra delen av centralorten behövas. Denna
bör placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet som pågår för
området. Externa aktörer har visat intresse för att bygga och driva förskola på
Furulund.
Haga förskola är i behov av renovering alternativt utrangering. Externa aktörer har
visat intresse för att etablera förskola som ersättning för Haga. I det fall att Haga
förskola ersätts med en ny kan kapaciteten öka på denna förskola.
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Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare förskolor att behövas i de
västra delarna av centralorten då bostadsområdet Vena byggs ut efterhand. Detta
behov är med i planeringsförutsättningarna för Vena planprogram.
3.2 Grundskola
Förutsättningar
Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av år
2019 till 1 776 barn.
Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma tidpunkt till 650 barn.
Sammantaget uppgick därmed antalet barn i grundskoleålder till 2 426 barn i
Älmhults kommun vid utgången av år 2019. Ungefär 10% av barnen går i friskola,
vilket innebär att vid utgången av 2019 gick 2 200 barn i den kommunala
grundskolan.
Dagens kapacitet i de kommunala grundskoleenheterna ser ut enligt följande;
F-6 skola i centralorten

862 platser

F-3 samt F-6 skola utanför centralorten

290 platser

Högstadium, Linnéskolan

504 platser

Internationella skolan ”F-9”

700 platser

Moduler vid Elmeskolan

350 platser

Totalt

2 706 platser

Beläggningsgraden på befintliga grundskoleenheter i centralorten är hög. Det är i
dagsläget i princip endast Elmeskolans internationella skola som har lokalkapacitet i
högre omfattning, här finns plats för ytterligare ca 300 barn. Ledig lokalkapacitet för
att bedriva grundskoleverksamhet utanför centralorten återfinns i Pjätteryd samt
Ryfors. I dessa båda enheter skulle sammantaget ca 100 barn kunna placeras i F-3
respektive 4-6 klasser.
Fram till år 2031 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 att öka med 635 barn
och antalet barn i högstadieålder beräknas öka med 410 barn.
Två friskoleenheter finns i kommunen, Toren Framtid samt Virestad friskola. I
dagsläget finns inga indikationer på att friskolorna i kommunen kommer att öka sina
volymer. Utgångspunkten bör därför vara att den bedömda volymökningen behöver
hanteras av de kommunala grundskolorna.
I likhet med förutsättningarna för förskolans verksamhet är den stora volymökningen
av grundskoleelever i huvudsak kopplad till centralorten och ökningen är inte helt
linjär över åren utan vissa år kan en större ökning ses och andra år en något lägre
ökningstakt.
Systemet med upptagningsområden i centralorten har upphört. Det ger större
flexibilitet i att nyttja platserna på samtliga skolor och ger större möjlighet att
erbjuda elever placering i en närliggande skola. Denna ökade flexibilitet ger i sig
förutsättningar för ett mer effektivt lokalutnyttjande.
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Förändringar i lokalbeståndet
Ny skola i Västra Bökhult, Paradisskolan etapp 3, ska stå klar att ianspråktas för
verksamheten till sommaren 2022. Den kommer att inrymma ca 700 elever baserat
på lämpliga klasstorlekar. Dimensioneringen för skolan är upp till 800 elever.
Linnéskolan föreslås byggas ut med anpassade lokaler för grundsärskolan och
särskild undervisningsgrupp (Orion). Linnéskolans placering bedöms ha flera
fördelar då den är centralt placerad. Detta ger en ökad attraktivitet för såväl eleverna
som personalen på skolan. Även skolskjutsen förenklas genom att hålla samman
högstadiet till en enhet. Vidare är möjligheterna till en bra integration goda genom en
samlad enhet.
Tillbyggnaden bör ske i två etapper, där delar av den första etappen 1 A behöver stå
klar till höstterminen 2022 och då kunna inrymma 650 elever. Etapp 1 behöver stå
klar till augusti 2023. Då inryms omkring 750 elever. När den andra etappen är
slutförd år 2026 kommer drygt 900 elever att kunna inrymmas i skolan, detta
beräknas vara en tillräcklig volym fram till ungefär år 2031.
Internationella skolan har vuxit dramatiskt under senare år och från om med
höstterminen 2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan har flyttat ut i
moduler på Haganässkolans grusplan i avvaktan på att den nya skolan i Västra
Bökhult, Paradiset etapp 3 står klar.
Då tillskapande av nya bostäder kommer att ske i Diö föreslås att Diö skola byggs ut
med 4 lektionssalar istället för att placera tillfälliga moduler vid skolan. Detta utifrån
att en förväntad högre volym av barn och elever stadigvarande kommer att finnas på
orten till följd av bostadsbyggnationen. Utbyggnaden av Diö skola gör att
kapacitetsbehoven för såväl grundskola som förskola täcks då verksamheterna till del
är samlokaliserade. Tillbyggnaden behöver stå klar att tas i bruk till höstterminen
2021.
Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare lokaler ett behövas för
verksamheten F-6 grundskola. Detta kan då lösas genom en utbyggnad av
Gemöskolan för att nå en storlek på enheten som är mer kostnadseffektiv.
Följaktligen bör Gemöskolan byggas ut till 4 paralleller F-6 och detta bedöms
behöva stå klart runt 2027-2028. För att ha en beredskap föreslås att en planändring
av området kring Gemöskolan genomförs i tidigt skede för det fall att
planeringsförutsättningarna skulle ändras.
Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan från 2022
som tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till
2031.
3.3 Grundsärskola
Idag finns grundsärskolan på två olika enheter, Klöxhultsskolan och Linnéskolan.
Genom att även fortsättningsvis finnas på de enheter där jämnåriga kamrater går i
skolan ökas möjligheterna till att integrera vissa delar med den reguljära
undervisningen och barnen och ungdomarna kan dela rastaktiviteter med jämnåriga
kamrater.
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3.4 Gymnasium/Komvux
Förutsättningar
Antalet ungdomar i gymnasieålder uppgick vid utgången av år 2019 till 605
personer.
Under planeringsperioden fram till år 2031 kommer antalet ungdomar i
gymnasieålder att öka med ca 420 personer, därtill kommer behov för ca 100
överåriga elever.
Andelen av dessa elever som går på Haganässkolan varierar över åren men utifrån
kommunalt ersättningsperspektiv är det fördelaktigt att så hög andel som möjligt av
kommunens ungdomar väljer att gå på Haganässkolan.
Förändringar i lokalbeståndet
Haganässkolan kommer att få tillgång till tre nya klassrum årsskiftet 2020/2021.
Detta möjliggörs tack vare byggtält som nu är på plats. Under 2021 kommer
modulerna i C-korridoren att avvecklas, men detta kompenseras genom att skolan tar
över förskolans lokaler och gymnasiesärskolan flyttar in i Lyckans gamla lokaler vid
halvårsskiftet 2021.
Haganässkolan bedöms behöva klassrum till ca 300 gymnasieelever från och med
2024. Tillsammans med näringslivet i Älmhult görs också en satsning på att få YHutbildningar till Älmhult. Detta kan också påverka lokalbehovet.
Detta innebär att en utbyggnad av kommunens gymnasieskola behöver ske och stå
klar år 2024. Planeringen bör påbörjas under hösten 2020.
Komvux kommer att ha i stort sett samma elevantal som idag även framöver. Antalet
kommer vara mellan 500 – 600 inskrivna elever. De som läser kurser på yrkesvux
kommer behöva göra det i gemensamma lokaler med gymnasiet.
Det är möjligt att komvux generellt får en större roll i spåren av corona. En sådan
eventuell volymökning kan få implikationer på lokalfrågan men i dagsläget kan
dessa inte bedömas.
3.5 Vård- och omsorg
Idag finns 179 boendeplatser inom äldreomsorgen. Dessa fördelas på vårdboende
(100 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (19 platser).
Under perioden 2020 – 2031 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 527 till
2 619 (ökning 92 personer). I åldern 80 år och äldre är ökningen från 1 021 personer
till 1 327 (ökning 306 personer).
Viktigt i sammanhanget är att ökningen inte är linjär över åren och den största
ökningen kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer rättvis bild
över det ökande antalet äldre och behov som följer med det, så kan man se att fram
till och med år 2025 är ökningen lägre. Gruppen 65 – 79 år ökar med 17 personer,
den äldre åldersgruppen ökar med totalt 95 personer.
Beräkningarna av hur många som förväntas ha behov av vård- eller
demensboendeplats under prognosperioden bygger på statistik över antal personer
per kön, och ålder 65 år eller äldre, som idag bor på särskilt boende i Älmhults
kommun. På de särskilda boendena bor idag 19 stycken i åldern 65 - 79 år och 138
stycken är 80 år eller äldre.
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Idag finns 3 548 personer i Älmhults kommun som är 65 år eller äldre, av dessa bor
4,36 % på ett särskilt boende. Invånarantalet under prognosperioden kommer i
åldersgruppen öka med 398 personer till totalt 3 946 personer. Utgår vi från att
hälsan för Älmhultsborna år 2031 är likvärdig med dagens situation uppgår behovet
till 26 nya boendeplatser år 2031.
Förändringar i lokalbeståndet
I dagsläget finns 160 platser att tillgå som särskilda boendeplatser, som fördelar sig
på Nicklagården, Almgården, Ekebo och Solgården. En våning med plats för 8
boende står outnyttjad på Nicklagården. Ser vi på statistiken så kommer denna
avdelning behöva nyttjas år 2024. Sammantaget gör det att behovet av en
nybyggnation, tillbyggnad av befintliga boenden alternativt köp av platser av extern
vårdgivare uppstår först år 2027.
Status på särskilda boenden
Ett uppdrag från Socialnämnden till förvaltningen avseende översyn av
ändamålsenlighet med utgångpunkt från verksamhetens behov föreligger och arbetas
med.
-

-

Nicklagården har under perioden 2021-2025 inga behov av större
fastighetsreinvesteringar
Solgården har under perioden 2021-2023 ett omfattande renoveringsbehov ur
både fastighets- och verksamhetsbehov, en behovs- och kostnadsanalys
genomförs under året, för att få ett tillförlitligt beslutsunderlag.
Almgårdens äldre delar är i behov av översyn och det behövs en behovs- och
kostnadsanalys för att kunna presentera ett tillförlitligt beslutsunderlag.
Ekebo har under perioden 2021-2025 inga behov av större
fastighetsreinvesteringar.
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Ovanstående graf visar befolkningsvolymen för varje åldersgrupp per den siste
december 2018 samt den förväntade befolkningsvolymen per åldersgrupp år 2031.
3.7 Funktionsstöd
Förutsättningar
2020 finns två gruppbostäder LSS med sammanlagt 10 lägenheter, fyra
servicebostäder LSS med sammanlagt 36 lägenheter. Juni 2020 sker uppstart av en
servicebostad med sammanlagt sju lägenheter. Inom Socialpsykiatri SoL finns
sammanlagt 15 lägenheter.
Daglig verksamhet har 2020 sammanlagt 3 lokaler, i dagsläget är 56 brukare
fördelade efter lokalernas möjlighet.
Förändringar i lokalbeståndet
Antalet personer med behov av bostad med särskild service enligt SoL inom
socialpsykiatrin förväntas öka med 2 - 4 boendeplatser under de närmaste åren.
Personerna som är i behov av boende inom socialpsykiatrin blir oftast kända för
socialförvaltningen via Region Kronoberg och därmed är dessa personer och deras
behov svåra att kartlägga.
Kartläggningen visar också på ett ökat behov av sysselsättning för olika målgrupper
inom både LSS och SoL framöver.
Älmhults kommun har gjort en beställning till Älmhultsbostäder på en gruppbostad
med fem lägenheter inklusive gemensamhetsutrymme samt personallägenhet. Dessa
lägenheter är ämnade för verksamheten inom omsorg funktionsvariation och
beräknas vara färdiga för att flytta in i februari/mars 2021.
Utifrån kartläggningen ovan kan det konstateras att behovet av gruppbostad är
tillgodosett fram till 2022. I slutet av 2020 bör en kartläggning genomföras för att
säkerställa när i tid behov av ytterligare gruppbostad uppstår. Placering av denna ska
då följa fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen. Mer konkret innebär det
att nästa gruppbostad är planerad att förläggas till västra Bökhultsområdet.
En utökning av lägenheter i befintliga servicebostäder har genomförts under 2019.
Utifrån det visar kartläggningen på ett behov av ytterligare utökning av
servicelägenheter i trapphusmodell som startas upp under 2020.
Kartläggningen visar att fler personer har, och kommer att ha, behov av insatsen
daglig verksamhet. Det kommer kräva en utveckling av meningsfull sysselsättning
för olika målgrupper i verksamheten. Det i sin tur innebär att det kommer att
behövas ändamålsenliga lokaler för detta. Ska daglig verksamhet utökas behöver en
lokaliseringsstudie av verksamheten genomföras.
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3.8 Kultur och Fritid
I takt med invånarantalet stiger så kräver det anpassade anläggningar för flera olika
sporter. Spontanidrott, utegym, lagidrott samt individuell idrott, kräver både inomhussamt utomhusanläggning.
Sport och aktiviteter har ändrats under sista åren och det efterfrågas någonstans att
utöva idrott spontant utan att boka in sig.
Gällande lokalfrågor är kulturskolans verksamhet starkt expanderande och har så
varit under några år. Under hösten 2020 färdigställs renoveringen av Folkets hus.
Älmhults kommun kommer att hyra lokaler för kulturskolans verksamhet i denna
lokal. Detta gör att verksamheten under överskådlig framtid har tillräcklig
lokalkapacitet.
Renoveringsbehov av befintliga anläggningar kommer att uppstå inom
planeringsperioden.
3.9 Övriga fastigheter och anläggningar
Kosten
Kommunens kök är i stort behov av renoveringar för att få upp effektiviteten i våra
kök på sikt. Bedömt investeringsbehov för köken med nuvarande struktur på
kostverksamheten uppgår till ca 75 miljoner. Här bedöms att
utvecklingsmöjligheterna inom kostverksamheten med stor sannolikhet ger
effektiviseringsvinster avseende såväl investering som drift.
Vid utbyggnaden av Linnéskolan med tillhörande flytt av köket dimensioneras
Linnéskolans kök så att samordning kan ske mellan Linnéskolan och Gemöskolan.
Tekniska nämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda nuvarande
struktur och logistik för en kostnadseffektiv och ändamålsenlighet måltidsservice.
Bäckgatan
Anläggningen på Bäckgatan är i behov av en renovering när Södra Smålands avfall
och miljö (SSAM) flyttar ut. Verkstadslokaler och förråd inne och ute måste ses
över.
Övningsyta för räddningstjänsten ses över och en utredning om en heltid bör göras.
Polisen har flaggat för behov av ytterligare lokaler framledes.
Kommunhuset
Behovet av platser i kommunhuset ökar när kommunen växer. Inom perioden behövs
att antal platser som inte ryms idag och redan nu bör möjligheterna att utlokalisera
någon verksamhet alternativt annat nyttjande av befintliga lokaler utredas då
tillbyggnad av kommunhuset har begränsningar. VA-verksamheten flyttar ut till
vattenverket hösten 2021 men behovet kommer inte att tillgodoses i sin helhet av
denna flytt. Flera verksamheter som är lokaliserade i kommunhuset flaggar för ett
ökat lokalbehov.
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4 Förenklat Gantschema, översikt
Ett förenklat Gantschema är utarbetat för att ge en översiktlig bild över de enskilda
projektens olika moment samt när i tid de behöver genomföras. Bilden visar även
förväntad investeringskostnad för varje objekt. Ett fullständigt Gantschema bifogas
som bilaga till lokalförsörjningsplanen, se bilaga 1.
Lokalresursplan 2021 - 2031
Investering Drift Not

Status

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 2028 2029 2030 2031

Mkr

Objekt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LSS boende Isak
18
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1 A +1B 150
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2
125
Skola F-6 Paradiset
250
Skola Gemön utbyggnad till 4 paralleller 150
Skola Diö utbyggnad 4 klassrum
10
Skola Haganässkolan tillbyggnad
250
Tillfällig modulskola
13
Förskola Haga ersättning
40
Förskola Paradiset
Förskola Norregård utbyggnad
10
Förskola Furulund
40
Förskola Vena
40
Förskola Vena etapp 2
40
Särskilt boende ers Nicklagård
250
"Senior boende" Bo Klok

Detaljplan
Planering
Projektering
Upphandling
Byggnation
Avveckling

ÄBO

Byggnation
Projektering
Projektering
Byggnation
Uppdrag saknas
Uppdrag saknas
Uppdrag saknas
Färdigställd
Uppdrag saknas
Extern Skolpeng Byggnation
Uppdrag saknas
Planuppdrag
Planprogram
Planprogram
Uppdrag saknas
Extern Externt Projektering

1A

1A

1A

1B

1B

Samtliga investeringskostnader som anges inkluderar, i förekommande fall, kostnaderna för kök enligt nuvarande struktur på kostverksamheten
Linnéskolans första etapp delas i sin tur upp i två deletapper, 1A samt 1B för att säkerställa att verksamheten har nödvändiga lokalresurser till höstterminen 2022.

5 Budget 2021 med planår 2022-2023 - hyreskostnad
Tabellen visar tillkommande kostnader för nya verksamhetslokaler.
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1. Om policyn
1.1 Definition
En intraprenad i den kommunala organisationen är en avgränsad enhet som via
en formell överenskommelse med ansvarig nämnd utför verksamhet inom ramen
för den kommunala förvaltningsorganisationen under mer företagsliknande
former. Intraprenaden har utökat ansvar och utökade befogenheter för
verksamhet, ekonomi och personal.
Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av
kommunen. Detta innebär att ansvaret för intraprenadens verksamhet, personal
och ekonomi ytterst är kommunens.

1.2 Syfte
Älmhults kommun vill stödja införandet av organisationsformer som uppmuntrar
till utveckling och innovation. Intraprenadverksamhet har potential att förbättra
kommunens verksamheter överlag samt är ett ypperligt tillfälle för kommunens
tjänstemän att bidra med idéer och nya perspektiv inom sina
verksamhetsområden. Intraprenader utgör därför en möjlighet i Älmhults
kommun då det gäller utformning av både organisationen och verksamheten.
Älmhults kommun vill med denna policy erbjuda medarbetare möjligheten att
bedriva kommunal verksamhet i form av intraprenad. Policyn erbjuder de
anställda i kommunen att med stöd utveckla och påverka den egna
verksamheten.
Det grundläggande syftet med intraprenadverksamhet är att utveckla nya
styrformer och idéer för att på så sätt uppnå en bättre kvalitet inom kommunens
verksamheter. En intraprenad kan innebära större frihet i utformning av
arbetsprocesser, som i sin tur kan leda till ökad flexibilitet och nytänkande och
därigenom agera som inspirationskälla för förändring, utveckling, förnyelse och
förbättring av offentlig verksamhet.
En annan möjlighet med intraprenaden är att decentraliseringen av befogenheter
och ansvar bidrar till större inflytande och därigenom ökad delaktighet,
engagemang och motivation hos medarbetarna. Detta kan leda till en bättre
arbetsmiljö.
På sikt kan den verksamhetsutveckling som förväntas bli följden av
intraprenader också leda till högre kvalitet och lägre kostnader för hela den
verksamhet varav intraprenaden utgör en del. Genom kunskapsöverföring till
resterande verksamhet kan lärdomar från intraprenaden leda till bättre kvalitet
och högre kostnadseffektivitet för kommunens övriga verksamheter.
Vid inrättandet av en intraprenad skall ansvarig nämnd diskutera och ange syftet
med åtgärden.
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2. Regelverk
2.1 Organisation och ansvar
En intraprenad styrs genom överenskommelse med respektive nämnd och
kommunstyrelsen. Organisatoriskt lyder intraprenaden under respektive
förvaltningschef.
Kommunfullmäktige beslutar om policyer och regelverk som gäller för
intraprenader i kommunen samt om eventuella förändringar i reglementen som
kan krävas med anledning av inrättande av en intraprenad.
Kommunstyrelsen beslutar om inrättande av intraprenad efter förslag från nämnd
samt hanterar eventuella tvister mellan intraprenaden och ansvarig nämnd.
Nämnder beslutar föreslå inrättande av intraprenad inom det egna
verksamhetsområdet till kommunstyrelsen. Berörs flera nämnder av beslutet
skall nämnderna vara överens. I annat fall hänförs frågan till kommunstyrelsen
för avgörande.
Berörd nämnd har ansvar för att intraprenaden följer den myndighetsutövning
som är knuten till nämndens ansvarsområde.
I intraprenadens överenskommelse skall intraprenadens organisatoriska ställning
och tillhörighet definieras.
Närmaste förvaltningschef beslutar om vem som är chef för intraprenaden.
Intraprenadchefen ansvarar för planering och utveckling av verksamheten samt
ekonomi- respektive personalfrågor.

2.2 Delegation
Vid bildandet av en entreprenad skall rätten att besluta i verksamhets-, ekonomioch personalfrågor delegeras till en intraprenadföreträdare som intraprenaden
har utsett. Denna rätt kan inte ske till gruppen, utan endast till enskilda personer.
Denna rätt får inte innefatta befogenhet att avgöra frågor som rör verksamhetens
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Den får inte heller innefatta beslut i
frågor som rör myndighetsutövning mot någon enskild om ärendet är av
principiell natur eller annars av större vikt.
Delegeringen skall dokumenteras i överenskommelsen mellan nämnden och
intraprenaden.

2.3 Styrning
En intraprenad innebär en stor frihet att utveckla verksamhetens arbetsformer
och metoder. Beträffande själva uppdragets innehåll styrs intraprenaden på
samma sätt som andra verksamheter i kommunen med tillägg av den
överenskommelse som upprättas mellan nämnden och intraprenaden.
Intraprenaden skall bedrivas inom ramen för de lagar, förordningar och avtal
som gäller för verksamheten. Älmhults kommuns mål och riktlinjer gäller.
Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv, policyer, arbetsordning och
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motsvarande gäller även för intraprenaden. Detsamma gäller beslut som
nämnden tar om verksamhetsplan, anvisningar och motsvarande.
Intraprenaden lyder under offentlighetsprincipen.
Samverkan med andra delar av den kommunala organisationen skall ske då detta
skapar värde för verksamhetens brukare alternativt på annat sätt internt bidrar till
ömsesidig nytta.

2.4 Kommun- och förvaltningsgemensam service
Intraprenaden har rätt till samma stöd från förvaltningarna som övriga enheter.
Respektive förvaltning med vilken nämnd intraprenaden förhandlas fram skall
ge det stöd som intraprenaden önskar när det gäller statistik, utbildning, ekonomi
med mera som för övrig verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för gemensam ekonomi- och
personaladministration.
Intraprenaden har möjlighet att förhandla om att ta över ansvaret för viss
förvaltningsgemensam service. Om så sker skall enheten få tillskott i budgeten i
relation till omfattningen av det övertagna ansvaret.

2.5 Administration
Intraprenaden skall använda kommunens gemensamma administrativa system
samt därutöver de verksamhetssystem som nämnden anvisar. Användningen
skall ske på samma villkor som för andra motsvarande enheter inom den
ordinarie förvaltningsorganisationen.

2.6 Tvister
Om förvaltning och intraprenad är oense om tolkning av en gällande
överenskommelse kan frågan av någon av parterna hänskjutas till nämnden för
avgörande.
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3. Intraprenadprocessen
3.1 Initiativ
Initiativet till att driva en enhet i form av intraprenad skall komma från den
berörda personalen på en arbetsplats eller enhet.
Tjänstemän som är intresserade av att driva en intraprenad kan få stöd av
kommunledningsförvaltningen för att skapa en ansökan samt sätta ihop en plan
för intraprenadverksamheten.

3.2 Ansökan
De intresserade skall skicka in en anmälan till sin förvaltning. Alla ansökningar
som kommer in skall behandlas.
Ansökan skall innehålla:
 Verksamhetsplan med verksamhetsidé och de viktigaste strategiska målen
 Budget
 Inställning till förändringen hos personalen
 Utvärdering av personalens kompetens för att starta och driva intraprenad
Berörd förvaltning skall därefter bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag
till nämnden. Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd
skall sedan besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå
ansökan. Därefter fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en
avsiktsförklaring att bilda en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en
helhetsbedömning av möjligheterna för intraprenad innan beslut om
avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex månader efter det att ansökan
kommit in.
Se punkt 2.1 om förfarande då intraprenaden berör mer än en nämnd.
Efter kommunstyrelsens avsiktsförklaring skall den berörda personalen med stöd
av kommunstyrelsens resurser få utbildning som ger nödvändig kompetens att
arbeta i en intraprenad.

3.3 Överenskommelse
När kommunstyrelsen fattat beslut om avsiktsförklaring att bilda intraprenad
skall förvaltningschef tillsammans med berörd nämndsordförande, ekonomichef
samt företrädare för intraprenaden utarbeta ett förslag till överenskommelse
mellan nämnden och intraprenaden.
Överenskommelsen skall vara skriftlig och skall undertecknas av nämndens
ordförande, kommunstyrelsens ordförande, förvaltningschefen och samtliga
anställda i intraprenaden. För anställda som inte aktivt deltagit i arbetet med att
bilda intraprenaden men ändå avser arbeta kvar på arbetsstället innebär
underskriften att de tagit del av och är införstådda i innehållet i
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överenskommelsen. Samma rutin skall gälla för personer som anställs efter att
överenskommelsen tecknats.
En överenskommelse innehålla följande:
 Verksamhetens innehåll, omfattning och kvalitetskrav
 Mål för kvalitet, ekonomi och personal utifrån verksamhetsplan
 Tid då överenskommelsen gäller
 Organisation och villkor
 Intraprenadens organisatoriska ställning i kommunen
 Innehåll i delegation
 Intraprenörens ansvar
 Förvaltningens ansvar
 Ekonomiska villkor
o Principer för ekonomisk reglering inklusive prisjustering,
volymförändringar och resultathantering.
o Principer för eventuell utbetalning av överskott i form av
engångsbelopp till personalen.
o Lokalanvändning och villkor
o Ansvar för utrustning
o Hantering av investeringar
o Nyttjande av gemensamma resurser
 Villkor för personalhanteringen
o Tillämpning av kommunens kollektivavtal
o Ansvar utifrån kommunens samverkansavtal
o Kompetensutveckling
o Arbetsmiljö och rehabiliteringsansvar
o Personalpolitiskt ansvar i övrigt
 Tillsyn
 Former för uppföljning och utvärdering
 Villkor för att upphävande
 Hantering av tvister
Överenskommelsen får inte utformas så att den strider mot kommunfullmäktiges
beslut om policyer. Samverkansavtalet med de fackliga organisationerna skall
följas.
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För att en intraprenad skall bli framgångsrik krävs en långsiktighet i
utformningen av villkoren. Avtalstiden för en intraprenad bör inte understiga 3
år men inte heller överstiga fem år.

3.4 Uppföljning och utvärdering
Intraprenaden skall följa kommunfullmäktiges och nämndens anvisningar för
planering, uppföljning och utvärdering samt lämna in de uppgifter som
motsvarande enheter åläggs att lämna in. Därutöver skall intraprenaden lämna de
uppföljningsrapporter som bestämts i överenskommelsen.
Uppföljningsrapporterna skall redovisa hur intraprenaden lever upp till de
målsättningar inom kvalitet, ekonomi och personal som framgår av
överenskommelsen.

3.5 Upphävande/förlängning av intraprenad
Intraprenaden upphör automatiskt när överenskommelsen löper ut såvida ingen
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen.
Ansvarig nämnd eller intraprenaden själv kan begära hos kommunstyrelsen att
överenskommelsen upphävs under löpande tid. Vid ansökan om upphävande
från intraprenaden skall kommunstyrelsen inhämta yttrande från ansvarig
nämnd. Uppsägningstiden är då 6 månader.
Om kommunstyrelsen bedömer att intraprenören inte fullgör sina åtaganden eller
bryter mot kommunfullmäktiges policyer och regler för intraprenader, kan
kommunstyrelsen säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan.
En intraprenad som upphör integreras åter i den ordinarie
förvaltningsorganisationen. Särskilda överenskommelser som beslutats av eller i
samband med intraprenaden upphör då att gälla.

4. Personalfrågor
Intraprenadens medarbetare är anställda av Älmhults kommun. Personal som är
tillsvidareanställda på den berörda resultatenheten vid intraprenadens start
behåller sin anställning på enheten.
Intraprenadföreträdaren som fått rätten att fatta beslut i personalfrågor enligt
nedan ansvarar för att hanteringen av kommunens regelverk och avtal följs samt
att systemen är utformade för att möjliggöra den interna och externa kontrollen.
Rätten att besluta i personalfrågor skall avse:
 Beslut om anställning av personal
 Beslut om lönesättning av personal
 Arbetsmiljöansvar
 Rehabiliteringsansvar
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 Samverkan i de frågor där intraprenaden har beslutsrätt
Intraprenaden skall av nämndens förvaltning få stöd i personalfrågor på samma
villkor som motsvarade enheter inom den ordinarie förvaltningsorganisationen.
Intraprenaden skall tillhandahålla personal i den omfattning och med den
kompetens som krävs i överenskommelsen och som motsvarar krav i egen regi.
Om krav inte anges i överenskommelsen skall personal tillhandahållas i den
omfattning och med den kompetens som krävs för att upprätthålla nationellt eller
lokalt angivna kvalitetsnivåer i verksamheten.
Intraprenaden svarar även för personalens kompetensutveckling.
Vidareutbildning som erbjuds centralt i kommunen eller av nämndens
förvaltning skall vara tillgänglig för intraprenaden på samma villkor som
motsvarande enheter i den ordinarie förvaltningsorganisationen.
Tvistehanteringar i personalfrågor hanteras på samma sätt som för förvaltningen.
Lagen om anställningsskydd skall tillämpas på samma sätt som inom nämndens
ordinarie förvaltningsorganisation.

4.1 Rekrytering
Intraprenaden kan besluta i frågor om anställning. Det innebär att intraprenaden
kan besluta om återbesättning av lediga arbeten och inrättande av nya
befattningar, inom ramen för sin budget.
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist hanteras intraprenaden som övriga
enheter i kommunen.

4.2 Kollektivavtal
För intraprenaden tillämpas de centrala och lokala kollektivavtal som kommunen
omfattas av.

4.3 Lönesättning
Lönesättning av personal skall ske utifrån kommunens centrala anvisningar.

4.4 Arbetsmiljö och rehabilitering
Intraprenaden har ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen.
Kommunens policy för hållbart arbetsliv gäller.
De riktlinjer som finns för anpassning och rehabilitering skall tillämpas av
intraprenaden.
Intraprenaden omfattas av företagshälsovården.
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3. Ekonomi
I intraprenadens överenskommelse skall framgå vilka principer som gäller för
resurstilldelning under den period som överenskommelsen avser samt hur
prisjusteringar och volymförändringar hanteras.
Den person som har fått rätten att fatta beslut i ekonomiska frågor ansvarar för
att hanteringen följer kommunens regelverk och att systemen är utformade för
att möjliggöra den interna och externa kontrollen.
Intraprenaden skall av nämndens förvaltning få stöd i ekonomifrågor på samma
villkor som motsvarande enheter inom den ordinarie förvaltningsorganisationen.
Kommunens regelverk för upphandling samt upphandlande avtal gäller också för
intraprenaden.
Innehållet i överenskommelsen mellan nämnden och intraprenaden får inte ges
en utformning som innebär att kostnader överförs till andra enheter eller
verksamheter.
Överenskommelser, som intraprenaden ingår, får om de medför
kostnadsökningar endast avse den period som överenskommelsen om
intraprenad omfattar.
Intraprenaden har inte rätt att utan särskilt tillstånd från berörd nämnd bedriva
kompletterande verksamhet för att öka sina intäkter. Även mottagande av
externa bidrag skall godkännas av nämnden.

5.1 Redovisning
Intraprenaden är en anslagsfinansierad enhet i likhet med andra enheter inom
kommunen. Intraprenaden skall följa kommunens/nämndens tidplan och
regelverk för uppföljning och redovisning av verksamheten.

5.2 Överskott/underskott
Principen för resultathantering skall vara att ett överskott stannar hos
intraprenaden under förutsättning att nämnden bedömer att de upprättade
kvalitetskraven i överenskommelsen uppnås. Överskottet får emellertid inte
användas på ett sådant sätt att det leder till utökad verksamhet som kan komma
att ställa krav på ytterligare driftsmedel. Överskott hanteras genom att
intraprenaden erhåller ett tilläggsanslag motsvarande överskottet kommande
budgetår från kommunstyrelsens finansiering.
Vid befarad negativ budgetavvikelse är intraprenaden skyldig att upprätta en
åtgärdsplan som eliminerar detta inom tre månader. Denna ska skyndsamt
presenteras för ansvarig nämnd. Detsamma gäller om intraprenaden riskerar att
inte uppnå andra mål och uppdrag som ingår i uppdraget. Om nämnden bedömer
att intraprenaden saknar förutsättningar att eliminera ett uppkommet underskott
skall överenskommelsen omförhandlas alternativt intraprenaden upphävas och
enheten återföras till den ordinarie förvaltningsorganisationen.
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5.3 Investeringar
Behov av investeringar kan initieras av intraprenaden till förvaltningschef och
skall sedan hanteras inom ramen för kommunens årliga arbete med
planeringsdirektiv med budget.
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Beslut
2020-12-11
Dnr 2020:7462

Älmhults kommun

Beslut för förskoleklass och grundskola
efter tillsyn i Elmeskolan i Älmhults kommun

Skolinspektionen
Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1
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Beslut

Skolinspektionen

2020-12-11
Dnr 2020:7462
2 (3)

Skolinspektionens beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen
avslutar härmed tillsynen i Elmeskolan.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
 I utbildningen tas hänsyn till nyanlända elevers behov. (1 kap. 4 § och 3 kap. 2 §
skollagen, 3 kap. 12 d och f §§ skollagen, 9 kap. 4 a § skolförordningen, Lgr 11,
2.2 Kunskaper)
 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero. (5 kap. 3 § skollagen, Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och
inflytande, 2.8 Rektorns ansvar)
 Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande
behandling av elever. (6 kap. 6-10 §§ skollagen)
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Beslut

Skolinspektionen

2020-12-11
Dnr 2020:7462
3 (3)

På Skolinspektionens vägnar

X

Cecilia Kjellman

Enhetschef
Signerat av: Cecilia Kjellman

X

Johanna Tinghammar Bruck

Föredragande
Signerat av: Johanna Tinghammar Bruck

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se

Bilagor
Bilaga 1: Fakta om Elmeskolan
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Bilaga 1

Skolinspektionen

2020-12-11
Dnr 34- 2020:7462
1 (1)

Fakta om Elmeskolan
Skolinspektionen har genomfört riktad tillsyn av Elmeskolan. Skolan var ursprungligen
utvald för regelbunden tillsyn enligt Skolinspektionens risk– och väsentlighetsanalys,
men på grund av den rådande situationen med Covid 19 har den regelbundna tillsynen
gjorts om till en riktad tillsyn med ett begränsat antal områden. Intervjuer genomfördes
av Skolinspektionen mellan den 17 och den 19 november 2020.
Elmeskolan ligger i Älmhult, i Älmhults kommun. Skolan ger utbildning i förskoleklass
och årskurserna 1-6. Skolenheten leds av en rektor. Vid tillsynsbesöket har skolan
sammanlagt 205 elever.
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Uppdragsbevakning
utbildningsnämnden

2020-12-03

Uppdrag/remisser från KSAU, KS och KF

Beslutsdatum, §
NY F-6 skola Paradiset etapp 3-modullösning KF 2020-03-30 §
under övergångsperiod. Kommunstyrelsen
35
uppmanar utbildningsnämnden och tekniska
nämnden att hantera övriga äskanden i
budgetporocess 2021.

UNUT

UN
UN 2020-08-12
§ 88

Kommentar

Ärendenummer
KS 2018/136

För år 2021 och famåt beaktas hyreskostnaden KS 2020-01-14 § 7
för Ryforsgården i budgetarbetet.

UN 2020-08-12
§ 88

KS 2019/148

Lokalbehov Diö skola; Kommunstyrelsen
överlämnar nämndens äskanden om
driftskostnader till budgetprocess 2021
Redovisa åtgärdsplan för budget i balans till
kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2.
Motion om att tillhandahålla arbetskläder för
personal inom skolverksamhet, Eva Ballovarre
(S)
Uppdrag från fullmäktige att förändra rutiner i
verksamheterna för en övergång till
kranvatten.

KS 2019-12-03 §
244

UN 2020-08-12
§ 88

KS 2019/138

KS 2020-06-09 §
124
Remiss
KS
2020-05-27

UN 2020-09-30
§ 123
UN 2020-08-26
§ 108

UN 2019/65

KF 2020-06-22 §
87

UN 2020-09-30
§ 124

UN 2020/196

UN 2020/133

Uppdrag från nämnden
Beslutsdatum, §
Förvaltningen får i uppdrag att utreda
UN 2019-01-23, §
förutsättningar för att underlätta för de grupper 15
som vill ta större eget ansvar för sin
verksamhet genom drift i alternativ form via
t.ex. intraprenad eller entreprenad. Uppdraget
ska svara på frågan om vad som krävs för att
en sådan uppstart ska gå så smidigt som
möjligt. Uppdraget ska redovisas senast i
december 2019.
Se
punkt nedan.
Utbildningsförvaltningen
ska under
UN 2020-01-22 § 8

UNUT

verksamhetsåret 2020. Slutredovisa
punkt 13
uppdrag från budget 2019 ”att utreda
förutsättningar för att underlätta för de
grupper som vill ta större eget ansvar för sin
verksamhet genom drift i
alternativ form” för nämnden senast i augusti
2020.
Utreda möjligheterna att utveckla Ryfors skola UN 2019-09-18 §
till f-6 skola. Återrapportering senast i
138
december.
Utbildningsförvaltningen ska under
verksamhetsåret 2020: Vara en aktiv
samarbetspartner med det lokala näringslivet
och utveckla samverkan mellan
skolan och näringslivet, exempelvis genom
fler strukturerade företagsbesök
både för elever och lärare. Redovisa utfall av
särskild satsning på samverkan
med näringslivet senast december 2020

UN 2020-01-22 § 8
punkt 10

1
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UN
2019-12-18 §
197

Kommentar
delredovisat
december 2019

Ärendenummer
UN 2018/40

2020-08-26 §
111

UN 2019/65

2019-12-18 §
196
2020-05-27 § 68

UN 2018/116

UN 2020-11-25
§ 147

UN 2019/65

Uppdragsbevakning
utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen ska under

2020-12-03
UN 2020-01-22 § 8
punkt 11

UN 2020-08-26
§ 109

UN 2019/65

verksamhetsåret 2020: Se över och vid
behov revidera anställningsförutsättningar för
att möjliggöra för lärare nära
pensionsålder att tjänstgöra ytterligare under
några år i syfte att ta tillvara på
de resurser vi har. Redovisning sker i augusti
2020.
Utbildningsförvaltningen ska under
verksamhetsåret 2020.Slutredovisa
uppdrag från budget 2019 ”att utreda samt
utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet genom benchmarkingprojekt”
senast i december 2020.
Nämnden ställer sig bakom den
delredovisning och inriktning av projektet
som gjordes av utvecklingsstrategen vid
nämndsmötet 2019-12-18.
Utbildningsnämnden uppdrar åt
utbildningschefen att återkomma med förslag
till budget i balans, senast per delårsrapport 2.

UN 2020-01-22 § 8
punkt 12

UN 2020-08-26
§ 110

UN 2019/65

2020-04-30 § 58
punkt 2

UN 2020-09-30
§ 123

UN 2019/65

Utbildningsnämnden i samråd med kultur- och
fritidsnämnden uppdrar åt
utbildningsförvaltningen
att presentera förslag på utökad samverkan
mellan
folkbibliotek och skolbibliotek i syfte att mer
effektivt utnyttja våra kommunala
biblioteksresurser. Koppling bör finnas till
befintlig biblioteksplan.
Uppdraget ska redovisas senast oktober 2020.
Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
utreda om vi kan starta upp en digital
elevhälsa. För att möta de elever som inte mår
bra.
Detta kan ske genom att elever loggar in på
elevhälsan online genom tex
Bank-id. Att eleven sedan blir kontaktad inom
ett
dygn av elevhälsan får i uppdrag att
Utbildningsförvaltningen

2020-04-30 § 58
punkt 5

UN 2020-10-28
§ 134

UN 2019/65

verksamhetsåret 2020: Utveckla
målstyrningen i det nya kommunala
styrsystemet genom att säkerställa att
verksamhetens mål på samtliga nivåer hänger
ihop och är tydligt kopplade
till fullmäktiges mål eller nationella
lagstadgade mål. Redovisa uppföljning
senast augusti 2020
Utbildningsförvaltningen
ska under

UN 2020-01-22 § 8
punkt 14

UN 2020-11-25 , § UN 2019/65
152 redovisning
ska ske senast i mars
2021.

2020-04-30 § 58
punkt 6

2020-04-30 § 58
fortsätta effektivisera inom områden
punkt 7
som inte påverkar elevers måluppfyllelse eller
kvalitén på undervisning.
Se över elevkostnaden på maten så att vi
2020-04-30 § 58
betalar lika per elev för de kommunala
punkt 8
som privata eleverna.

planerat redovisning UN 2019/65
jan 2021

UN 2020-09-30
§ 123
2020-12-02
§§ 101-106

2

105

UN 2019/65

planerat UN 20-1216, beslut om
elevpeng.

UN 2019/65

Uppdragsbevakning
utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens utskott uppdrar åt
utbildningsförvaltningen att
återkomma med förslag på besparingar, i
samband med delårsrapport 1.

2020-12-03
UN 2020-06-17
§ 82, UN 202008-26 § 117, UN
2020-09-30 §
123

Utskott 2020-04-15
§ 42

Utbildningsnämndens utskott får i uppdrag att Utskott 2020-09-16
till utbildningsnämndens internbudget 2021
§ 71
redovisa Internationella skolan för sig.

3
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UN 2019/65

planerat UN 20-1216, beslut om
elevpeng.

UN 2020/30

Tjänsteskrivelse
2020-12-11
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
Roger.johansson@almhult.se
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Utbildningsnämnden

Förenklad månadsrapport november
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Den sista prognosen bygger på en uppskattning av kvarvarande kostnader för
resterande tid av året. Utbildningsförvaltningen har räknat igenom kvarvarande
bidrag som ska betalas ut, exempelvis bidrag från Skolverket. Denna summa
uppgår till 16 mkr, därtill räknar förvaltningen med bidrag för sjuklöner i
samband med covid-19 kommer att uppgå till cirka 2 mkr för hösten. Detta
sammantaget med något lägre kostnadsprognos gör att förvaltningen
prognostiserar ett nollresultat.
Det finns en viss osäkerhet i prognosen, mycket beroende på hur högt bidraget
blir gällande intäkter för covid-19

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-11

Ärendeberedning
KKL

Periodens UTFALL

Ack. UTFALL

Årets BUDGET

HELÅRSPROGNOS

-3 978 785

-96 001 812

-100 412 000

-114 000 000

13 588 000

5 407 436

61 518 903

66 770 000

67 476 000

-706 000

83 109 233

34 160 705

372 854 536

406 050 000

407 500 000

-1 450 000

391 580 245

6 Övriga verksamhetskostnader

7 578 827

80 479 439

102 987 000

89 030 000

13 957 000

93 684 616

7 Övriga verksamhetskostnader

3 892 465

31 541 440

12 362 000

37 627 000

-25 265 000

34 817 540

8 Övriga intäkter och kostnader

27 815

805 932

392 000

516 000

-124 000

385 742

47 088 463

451 198 439

488 149 000

488 149 000

0

472 564 806

3 Intäkter
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft

Avvikelse Budget-Prognos

Bokslut fg år
-131 012 569

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna förenklad månadsrapport efter
november.
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Tjänsteskrivelse
2020-12-11

Roger Johansson
Utbildningschef
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
Datum
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2021
Ärendenummer UN 2020/30

Sammanfattning av ärendet
Efter att kommunfullmäktige har fattat beslut om rambudget för respektive
nämnd, ska nämnden fatta beslut om internbudget.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10
 Utbildningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan, daterad 2020-12-10

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna utbildningsförvaltningens förslag
till verksamhetsplan 2021

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Ekonomiavdelningen

109

2020-11-26
Utbildningsförvaltningen
E-post

Verksamhetsplan 2021

Utbildningsnämnd

110
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Verksamhetsplan
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2(9)
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1 Nämndens uppdrag
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och inom förskoleoch fritidshemsverksamheten samt kommunens övriga uppgifter enligt skollagen
(2010:800).
Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av kommunfullmäktige.
Nämnderna ska utifrån budgetanvisningarna ta fram en verksamhetsplan som ska lämnas
beslutad och samverkad till ekonomi- och kansliavdelningen senast 31/12 – 2020.
Verksamhetsplanen kan beslutas av nämnden efter att budgeten är beslutad i
kommunfullmäktige den 23/11 – 2020.
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2 Resultatmål
Huvudprocess

Utbildning- och
arbetsmarknadsprocess

Utbildning- och
arbetsmarknadsprocess
Utbildning- och
arbetsmarknadsprocess

Välfärdsprocess
Välfärdsprocess
Samhällsutvecklingsprocess

Samhällsutvecklingsprocess

Resultatmål

Indikatorer
Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling samt Andel som klarat NP åk 9
att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till yrkesprogram gymnasiet
I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och
skolor.
skola.
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkning
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av befolkning
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.
Andel gymnasieelever med examen inom tre år.
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år.
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver
effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.
(enkät)
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär
ett minskat stödbehov.
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika delar.

I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar.
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Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät)
SCB befolkningsstatistik
Nöjd-Medborgar-Index
Andel som får svar på e-post inom en dag , %
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får
ett direkt svar på en enkel fråga, %.
Andelen e-tjänster ska öka.
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2.1.1 Resultatmål 1
Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till
yrkesprogram på gymnasiet.

2.1.2 Aktivitet 1
Älmhults kommun satsar på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
Samverkan för bästa skola – Skolverket, Linnéuniversitetet

2.2.1 Resultatmål 2
I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val av skolor.

2.2.2 Aktivitet 2
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt i kommunens lokalförsörjningsprocess.

2.3.1 Resultatmål 3
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.

2.3.2 Aktivitet 3
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att alla elever som går ut gymnasiet får en
gymnasieexamen.
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på förskolan för att ge varje barn förutsättningar inför
kommande utbildning.
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på grundskolan för att alla är behöriga att söka
gymnasiet.
Erbjuder en kommunal vuxenutbildning av god kvalitet - Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

2.4.1 Resultatmål 4
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna
av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.

2.4.2 Aktivitet 4
Utveckla arbete för att stödja elever med särskilda behov. Arbeta enligt Barnens bästa gäller
i Kronoberg.

2.5.1 Resultatmål 5
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat
stödbehov.
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2.5.2 Aktivitet 5
Insatser för att främja ökad fysisk aktivitet.

2.6.1 Resultatmål 6
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen ske i
kommunens olika delar.

2.6.2 Aktivitet 6
Lokalförsörjningsprocess. Ge god information om de möjligheter till val inom förskola och
skola som finns

2.7.1 Resultatmål 7
I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar

2.7.2 Aktivitet 7
Fortsatt utveckling av e-tjänster
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3 Ekonomi
3.1 Drift

Vht
100
400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478
490

tkr

Bokslut

Budget

Vht 3 pos
Nämnd- styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentralen)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning
Summa

2019
2020
658
1 300
1 220
1 500
112 444 108 248
24 369
25 000
11 752
13 500
208 331 220 593
9 969
10 000
79 740
80 500
3 400
3 225
8 895
2 300
1 255
4 500
607
732
3 536
2 200
295
2 974
0
0
6 094
11 577
472 565 488 149

Lönerevisionen för år 2020 är inte inkluderad, Budget 2019 avser anslag per 1/10 - 2019.
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Budget

Plan

2021
1 300
1 381
108 423
30 995
15 013
224 476
12 763
86 247
3 142
2 135
4 778
803
2 015
2 945
0
9 584
506 000

2022
1 300
1 500
108 375
35 602
16 394
256 598
11 625
90 444
3 293
2 679
5 633
871
2 545
3 548
0
14 732
555 139

Plan
2023
1 300
1 500
108 864
39 359
18 315
288 614
12 415
98 940
3 548
2 694
5 661
1 003
2 559
3 603
0
14 923
603 298
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3.2 Investeringsbudget
Nedan framgår nämndens investeringsbudget (anslag och ram). Lokalbehov framgår av Strategisk
översiktsplan 12:3.
Nämnd
Investeringsanslag

Investeringsram

Summa

Tkr
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto

Ack
Ack
budget
tom 2020 prognos

År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

2 075
2 075

3 600
3 600

1 300
1 300

24 500
24 500

5 000
5 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
3 600

4 450
4 450
5 750

4 250
4 250
28 750

4 300
4 300
9 300

4 200
4 200
4 200

4 250
4 250
4 250

4 200
4 200
4 200

4 250
4 250
4 250

4 200
4 200
4 200

4 250
4 250
4 250

4 200
4 200
4 200

4 250
4 250
4 250

4 200
4 200
4 200

2 075
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Summa
20212032
0
30 800
30 800
0
51 000
51 000
81 800
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4. Arbetsmiljö
Arbetsmiljö-utveckling

Sjuktal

Fokus det
kommande året

Kompetensförsörjning, få
personal att stanna kvar.
Rekrytera.

Arbeta för ett
hållbart arbetsliv.

Handlingsplan/
åtgärder

Fortsätta arbetet med
kompetensförsörjningsplan
en utifrån HÖK 18.

Titta över
arbetsbelastningen/
arbetsmiljön
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Arbetssätt systematiskt
arbetsmiljöarbete
Levande diskussion om
samverkansavtalet. Hur
arbetar vi med
arbetsmiljöfrågorna
utifrån det?
Lyfta det på Apt,
samverkansgrupper,
medarbetarsamtal.

Jämställdhet/
mångfald
Fler män i våra verksamheter.

Attraktiva löner och bra villkor.

Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 100 Bidrag till Virestads friskola 2021
Ärendenummer UN 2020/294

Sammanfattning
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola), 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–
39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för
beräkningen av respektive bidrag.
Presentation av nya beräkningar som tekniska förvaltningen gjort av
måltidskostnaden per barn.
Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-12-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 101 Bidrag till Thorén Framtid 2021
Ärendenummer UN 2020/295

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i
skollagen 10 kap 37–39 §§ (grundskola).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för
beräkningen av respektive bidrag.
Presentation av nya beräkningar som tekniska förvaltningen gjort av
måltidskostnaden per elev.
Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-12-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 102 Bidrag till Idekulla skola 2021
Ärendenummer UN 2020/296

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i
skollagen 10 kap 37–39 §§ (grundskola).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för
beräkningen av respektive bidrag.
Presentation av nya beräkningar som tekniska förvaltningen gjort av
måltidskostnaden per elev.
Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-12-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 103 Bidrag till Kunskapsförskolan 2021
Ärendenummer UN 2020/297

Sammanfattning
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av
nämnden tilldelats förskolan utgör grunden för beräkningen av respektive
bidrag.
Presentation av nya beräkningar som tekniska förvaltningen gjort av
måltidskostnaden per barn.
Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-12-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämndens utskott

§ 104 Interkommunal ersättning 2021-förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola
Ärendenummer UN 2020/300

Sammanfattning
Beräkningsunderlagen för priser för interkommunal ersättning grundar sig på
friskolebeloppen exklusive administrations och momspålägg.
Presentation av nya beräkningar som tekniska förvaltningen gjort av
måltidskostnaden per barn.
Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-12-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04
Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson
samuel.svensson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning kommunala huvudmän
gymnasiet 2021
Ärendenummer UN 2020/300

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till grundbelopp för kommunala huvudmän gymnasiet 2021

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04

Ärendeberedning
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd kommunal gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska elevens hemkommun betala ett grundbelopp.
Grundbeloppet ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till de egna programmen eller inriktningarna.
Beslutad prislista gäller om särskilt avtal saknas med aktuell hemkommun.
Inom gymnasieverksamheten har kostnaderna fördelats per program. Förslag till
ny prissättning redovisas i tabellform nedan.
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Kommunal skola IKE 2021
Elevkostnader uppdelat på program
Undervisande Övrig
Exk.kost
Ink.kost
Program personal
personal Läromedel
Lokaler Övrigt
Summa Kost
Summa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------BA
59 075 19 803
9 375
23 256
11 906 123 415
6 006 129 421
BF
57 211 19 803
3 064
15 027
11 906 107 011
6 006 113 017
EE
90 919 19 803
8 967
16 028
11 906 147 623
6 006 153 629
EK
65 940 19 803
2 431
16 864
11 906 116 944
6 006 122 950
HA
68 633 19 803
3 537
16 414
11 906 120 293
6 006 126 299
IB
110 556 19 803
4 418
20 175
11 906 166 858
6 006 172 864
IM
74 399 19 803
5 365
16 250
11 906 127 722
6 006 133 728
NA
76 263 19 803
2 943
17 434
11 906 128 349
6 006 134 355
SA
50 401 19 803
2 887
14 761
11 906
99 759
6 006 105 765
VO
71 351 19 803
5 855
18 214
11 906 127 129
6 006 133 135
IN
71 780 19 803
31 000
21 536
11 906 156 026
6 006 162 032
Orion
81 643 19 803
500
11 906 113 852
113 852
TE
68 003 19 803
3 625
17 094
11 906 120 432
6 006 126 438
GS
99 882 220 588
5 706
17 647
15 000 358 824
6 006 364 829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbelopp för kommunala
huvudmän gymnasiet 2021 enligt förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen.

Samuel Svensson

Roger Johansson

Verksamhetschef gymnasiet

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Förvaltningschef
Ekonom
Verksamhetschef gymnasiet
Ekonomihandläggare gymnasiet
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Utbildningsnämndens utskott

§ 105 Interkommunal ersättning gymnasium 2021kommunal huvudman
Ärendenummer UN 2020/300

Sammanfattning av ärendet
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd kommunal gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska elevens hemkommun betala ett grundbelopp.
Grundbeloppet ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till de egna programmen eller inriktningarna.
Presentation av nya beräkningar som tekniska förvaltningen gjort av
måltidskostnaden per elev.
Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-12-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

126

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-12-04
Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson
samuel.svensson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning fristående huvudman
gymnasiet 2021
Ärendenummer UN 2020/300

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till grundbelopp för fristående huvudman gymnasiet 2021.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04

Ärendeberedning
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående gymnasie- och
gymnasiesärskolor regleras i gymnasieförordningen 13 kap 1–8 §§ och ska
beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det
kommande kalenderåret.
Beslutad prislista gäller om särskilt avtal saknas med aktuell hemkommun.
Inom gymnasieverksamheten har kostnaderna fördelats per program. Förslag till
ny prissättning redovisas i tabellform nedan.

127

Tjänsteskrivelse
2020-12-04

2(2)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbelopp för fristående huvudman
gymnasiet 2021 enligt förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen

Samuel Svensson

Roger Johansson

Verksamhetschef gymnasiet

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Förvaltningschef
Ekonom
Verksamhetschef gymnasiet
Ekonomihandläggare gymnasiet
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Utbildningsnämndens utskott

§ 106 Interkommunal ersättning gymnasium 2021fristående huvudman
Ärendenummer UN 2020/300

Sammanfattning av ärendet
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska elevens hemkommun betala ett grundbelopp.
Grundbeloppet ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till de egna programmen eller inriktningarna.
Presentation av nya beräkningar som tekniska förvaltningen gjort av
måltidskostnaden per elev.
Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-12-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2021
Ärendenummer UN 2020/301

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en
särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen. Den
övergripande verksamhetsplanen reglerar arbetet närmare.
Kommunstyrelsen antog i september 2021 kommunövergripande mål för intern
kontroll 2021, och uppmanar övriga nämnder att lägga till målen i respektive
nämnds plan.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18
 Förslag till Intern kontrollplan 2021, daterad 2020-11-18

Ärendeberedning
Internkontrollarbetet i Älmhult ska utgå ifrån övergripande riskbedömningar på
olika områden. Genom att hålla fokus på osäkerheter och risker ska internkontrollarbetet bidra till att kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna.
Utgångsläge för interna kontrollplanen 2021 har varit riskanalysen för 2020. Ny
bedömning har gjorts av sannolikhet och konsekvens, och nya åtgärder har tagits
fram. Analysen har även kompletterats med ”dokumentation kring elever i behov
av särskilt stöd”. Utifrån den bruttolistan har en prioritering gjorts kring vilka
risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2021.
Utav de fyra kommungemensamma målen har inte uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och respektive nämnd tagits med i
planen eftersom utbildningsnämnden har rutiner för detta som bedöms
tillräckliga. En gång i halvåret redovisas en uppföljning av samtliga uppdrag till
utbildningsnämnden.
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I nedanstående matris redovisas bedömning av riskkategorier i interna
kontrollplanen utifrån sannolikhet och konsekvens.
Kursiverade riskkategorier är kommungemensamma.

Sannolikhet

Sannolik (4)

Möjlig (3)

Kommunikation
Barnkonvention

Upphandling
Ekonomi

Mindre sannolik
(2)

Registrering elever,
gymnasiet
Rutiner mot kränkande
behandling

Registerutdrag vid
anställning

Kännbar (3)

Allvarlig (4)

Osannolik (1)
Försumbar (1)

Lindrig (2)

Konsekvens

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar riskanalys och plan för intern kontroll 2021,
daterad 2020-11-18.

Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
Controller Daniel Akilisson
Verksamhetscontroller Camilla Åström
Utvecklingsstrateg Camilla Svensson
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Verksamhetschef gy/komux Samuel Svensson
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plan

Intern kontrollplan 2021
utbildningsnämnden
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1. Inledning
Intern kontrollplan 2021 för utbildningsnämnden bygger på en genomförd riskanalys
på utbildningsförvaltningen. Arbetet utgår från kommunens övergripande
verksamhetsplan för intern kontroll1.
Deltagare i arbetsgruppen har varit förvaltningschef, verksamhetschef förskola,
verksamhetschef grundskola, verksamhetschef gymnasium/komvux, chef för
Centrala Barn- och Elevhälsan, utvecklingsstrateg och verksamhetscontroller.
Utgångsläge har varit riskanalysen för 2020. Ny bedömning har gjorts av sannolikhet
och konsekvens, och nya åtgärder tagits fram. Analysen har även kompletterats med
dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd.
Utifrån den bruttolistan har en prioritering gjorts kring vilka risker som ska ingå och
följas upp inom ramen för intern kontroll 2021.

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 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
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3. Utbildningsnämndens Riskanalys 2021
Riskanalys
Riskkategori
Regelefterlevnad skollag,
skolförordning, allmänna
råd, lokala föreskrifter:
kring anställningar.

Risk
Sannolikhet
Att obehöriga
2 Mindre
tillsvidareanställs eftersom sannolik
det är personalbrist och
svårt att få personal med
rätt kompetens.

Konsekvens Riskvärde Åtgärd
3 Kännbar 6
Direktåtgärd

Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Information till rektorer
vid nyanställning. Läggs in
i introduktionsplan/
checklista.

Kontrollmoment/Åtgärd metodKlart
Verksamhetschef grundskola
lägger in som ärende på
ledningsgrupp.

Ansvarig
ledningsgrupp

Regelefterlevnad utdrag ur Personal med brottsligt
belastningsregistret vid
förflutet anställs.
anställning.

2 Mindre
sannolik

4 Allvarlig

8

Granskning

Stickprovskontroll

Redovisning av
delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut
redovisas inte till
nämnden.

4 Sannolik

3 Kännbar

12

Direktåtgärd

Genomgång av
delegeringsordning på
respektive rektorsgrupp.

april

respektive
verksamhetchef

Skyddad identitet

Information om barn/
elever som omfattas av
sekretess hanteras
felaktigt.

3 Möjlig

4 Allvarlig

12

Direktåtgärd

Översyn rutiner i samband
med införande av IST
administration. Utbildning i
funktionen i IST
administration.

augusti

verksamhetschef
gy/komvux

Kränkande behandling

Att förskolan/skolan inte
har tillräckliga rutiner för
arbetet mot kränkande
behandling.
Elevers rätt till utbildning
inte fullföljs.

2 Mindre
sannolik

3 Kännbar

6

Granskning

septem- utvecklingsstrateg,
verksamhetschef
ber
förskola

3 Möjlig

3 Kännbar

9

Direktåtgärd

Kontroll att det finns en
aktuell plan per enhet och
att den publicerats på
kommunens webbplats.
Implementering av
framtagen handlingsplan.

Skolpliktsbevakning inkl
främjande av närvaro
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Stickprovskontroll ,
oktober verksamhetscontroller
registrering av registerudrag
för nyanställda i
personalsystemet.

augusti

chef Centrala Barnoch Elevhälsan
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Riskanalys
Riskkategori
Betygens
överensstämmelse med
betygen i nationella prov

Studiehandledning

Risk
Sannolikhet
Eleverna får för högt eller 3 Möjlig
lågt betyg i förhållande till
betygskriterierna.

Elever får
studiehandledning på
modersmål utan att
bedömning för särskilt
stöd är gjord. Risk för
felaktigt stöd ges.

Registrering av elever inom Bristfällig prognos av
gymnasiet, kommunala
kostnader för elever på
aktivitetsansvaret
annan ort samt brist i
uppföljningen av
kommunala
aktivitetsansvaret.

2 Mindre
sannolik
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Plan för intern kontroll
Konsekvens Riskvärde Åtgärd
Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metodKlart
2 Lindrig
6
Befintliga
Systematiska
åtgärder/Inbyggd kvalitetsarbetet
a kontroller
bedöms
tillräckliga
3 Kännbar 6
Befintliga
Pedagogisk kartläggning
åtgärder/Inbyggd och åtgärdsprogram ligger
a kontroller
till grund för alla beslut om
bedöms
studiehandledning till
tillräckliga
elever som varit i svensk
skola mer än två år.

2 Mindre
sannolik

3 Kännbar

6

Granskning

Kommunala
aktivitetsansvaret (KAA )
söker upp elever som inte
finns i systemet.

Registrering av elever inom Elever skrivs in i särskola 2 Mindre
särskola
på felaktig grund.
sannolik

3 Kännbar

6

Förmåner vid anställning

1
Försumbar

2

Befintliga
åtgärder/Inbyggd
a kontroller
bedöms
tillräckliga
Direktåtgärd

Finns beslutsblankett där
det tydligt ska framgå
vilka grunder som eleven
har blivit antagen till
särskolan på.
Översyn av nuvarande
förmåner.

Att regelverket inte följs.

2 Mindre
sannolik
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Ansvarig
utvecklingsstrateg

respektive
verksamhetschef

oktober verksamhetschef
gy/komvux

chef Centrala Barnoch Elevhälsan

januari

verksamhetschef
grundskola

Intern kontrollplan
2020-11-18

Riskanalys
Riskkategori
Risk
Sannolikhet
Kontering löner och övriga Felaktigt underlag till
4 Sannolik
kostnader
beslutsunderlag.
Missvisande statistik
genom att felaktiga
uppgifter lämnas i
räkenskapssammandraget.
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Konsekvens Riskvärde Åtgärd
3 Kännbar 12
Direktåtgärd

Investeringsuppföljning

Investeringar bokförs som 4 Sannolik
driftskostnader.

3 Kännbar

12

Direktåtgärd

Barnkonvention

1 januari 2020 blir
2 Mindre
barnkonventionen svensk sannolik
lag. Risk inte lever upp till
barnkonventionens
principer och krav samt
risk fördröjda beslut på
grund av att
barnkonsekvensanalys
saknas.
Kommunfullmäktiges
ordförande får vägra ta
upp ärende som strider
mot lag.
Risk att rutinen inte är
3 Möjlig
känd och att eleven inte
får det stöd hen kan vara
i behov av.

3 Kännbar

6

Granskning

3 Kännbar

9

Direktåtgärd

Dokumentation kring
elever i behov av särskilt
stöd
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Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Förändrat arbetssätt.
Uppföljning av personals
kontering i januari.
Informationsinsatser

Kontrollmoment/Åtgärd metodKlart
juni

Ansvarig
förvaltningschef

Meddelande om
investeringsbudget till
chefer och
administratörer.
Stickprovskontroll att
barnkonsekvensanalys
finns med i nämndens
beslutsunderlag i aktuella
ärenden.

februari controller

Information på
respektive rektorsgrupp.
Nätverk för speciallärare.
Upphandling av digital
elevakt.

augusti utvecklingsstrateg,
chef Centrala Barnoch Elevhälsan

oktober verksamhetscontroller

Intern kontrollplan
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4. Utbildningsnämndens Plan för intern kontroll 2021
Bedömning av riskkategorier i interna kontrollplanen utifrån sannolikhet och konsekvens.
Kursiverade riskkategorier är kommungemensamma.

Sannolikhet

Sannolik (4)

Möjlig (3)

Kommunikation
Barnkonvention

Upphandling
Ekonomi

Mindre sannolik
(2)

Registrering elever,
gymnasiet
Rutiner mot kränkande
behandling

Registerutdrag vid
anställning

Kännbar (3)

Allvarlig (4)

Osannolik (1)
Försumbar (1)

Lindrig (2)

Konsekvens
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Riskanalys
Riskkategori
Regelefterlevnad utdrag ur
belastningsregistret vid
anställning.
Registrering av elever inom
gymnasiet, kommunala
aktivitetsansvaret

Barnkonvention

Kränkande behandling

Risk
Personal med brottsligt
förflutet anställs.
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Plan för intern kontroll
Sannolikhet
Konsekvens Riskvärde Åtgärd
Kontrollmoment/Åtgärd
2 Mindre sannolik 4 Allvarlig 8
Granskning Stickprovskontroll

Bristfällig prognos av
2 Mindre sannolik 3 Kännbar
kostnader för elever på
annan ort samt brist i
uppföljningen av
kommunala
aktivitetsansvaret.
1 januari 2020 blir
3 Möjlig
3 Kännbar
barnkonventionen svensk
lag. Risk inte lever upp till
barnkonventionens
principer och krav samt
risk fördröjda beslut på
grund av att
barnkonsekvensanalys
saknas.
Kommunfullmäktiges
ordförande får vägra ta
upp ärende som strider
mot lag.
Att förskolan/skolan inte 2 Mindre sannolik 3 Kännbar
har tillräckliga rutiner för
arbetet mot kränkande
behandling.

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Stickprovskontroll , registrering av
registerudrag för nyanställda i
personalsystemet.

Klart
Ansvarig
oktober verksamhetscontroller

6

Granskning Kommunala
aktivitetsansvaret (KAA )
söker upp elever som inte
finns i systemet.

oktober verksamhetschef
gy/komvux

9

Granskning Stickprovskontroll att
barnkonsekvensanalys
finns med i nämndens
beslutsunderlag i aktuella
ärenden.

oktober verksamhetscontroller

6

Granskning Kontroll att det finns en
aktuell plan per enhet och
att den publicerats på
kommunens webbplats.

septem- utvecklingsstrateg,
ber
verksamhetschef förskola
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Kommunövergripande mål
Kommunstyrelsen har 2020-09-08 beslutat uppmana övriga nämnder att lägga till de kommunövergripande målen för 2021 i sina interna
kontrollplaner.
Utav de fyra kommungemensamma målen har inte uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och respektive
nämnd tagits med eftersom utbildningsnämnden har rutiner för detta som bedöms tillräckliga. En gång i halvåret redovisas en
uppföljning av samtliga uppdrag till utbildningsnämnden.
På kontrollmoment/åtgärd under ekonomi har utbildning av chefer i prognosarbete lagts till. Inriktningen ska inte vara utbildning i it-stöd
utan i arbetssätt.
Riskkategori
Kommunikation

Upphandling

Ekonomi

Risk
Sannolikhet
Konsekvens
Riskvärde
Risk för kommunikation kring
3 möjlig 3 kännbar 9
budget, mål och verksamhet inte
når personal (från politik och
verksamhet)
Risk för att avtalet inte följs3 möjlig 4 allvarlig 12
kostnad, kvalitet och
miljöaspekter

Åtgärd
Granskning

Risk att politikerna får osäkra
ekonomiska prognoser under
året.

Granskning

3 möjlig 4 allvarlig 12

Granskning

Kontrollmoment/Åtgärd
Uppföljning genom enkät

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Följa upp med enkät hur väl
förvaltningshceferna förstår
politiska beslut och hur de sprider
det vidare inom förvaltningen.
Uppföljning av avtal
Granskning av minst ett avtal för att
säkerställa att leverantörerna håller
avtal vad gäller kostnad, kvalitet
och miljöaspekter.
Utbildning av chefer i
Prognossäkerheten följs upp vid
prognosarbete. Uppföljning DR2 samt vid årsredovisning. Varje
av att chefer genomgått
förvaltning ska göra uppföljning på
utbildning i att göra
chefsnivå vad gäller
prognos. Varje förvaltning prognossäkerhet.
ska göra uppföljning på
chefsnivå vad gäller
prognossäkerheten.
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Klart
december

Ansvarig
Kommunövergripande

december

verksamhetscontroller

december

ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse
2020-12-04
Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson
samuel.svensson@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa
tillgången till skolinformation
Ärendenummer UN 2020/292

Sammanfattning av ärendet
Systemet för informationsförsörjning på skolområdet är uppbyggt utifrån att
uppgifter som används för att framställa statistik och som är offentliga också kan
användas för andra ändamål, t.ex. som underlag för statsbidragsadministration,
publicering av information riktad till allmänheten och kommuners
resursfördelning. En ändring av tolkningen av offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), när det gäller vilka uppgifter om enskilda huvudmän som skyddas
av statistiksekretess, har medfört att uppgifter som tidigare ansågs vara
offentliga nu anses vara sekretessbelagda.
I promemoria föreslås nya, tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och
sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att enheter inom myndigheter
som ägnar sig åt särskild verksamhet för framställning av statistik kan lämna
uppgifter som avser enskilda huvudmän inom skolväsendet till Statens skolverk
och kommuner för att de ska kunna utföra vissa angivna uppgifter. Förslaget
innebär att Skolverket får ta del av sådana uppgifter om de behövs i
myndighetens verksamhet med nationell uppföljning och utvärdering av
skolväsendet, nationella studier om måluppfyllelse i skolväsendet,
internationella studier om skolväsendet, stöd till skolutveckling, hantering av
statliga stöd och bidrag, det nationella informationssystemet för skolväsendet
samt redovisning och publicering av andra uppgifter om skolväsendet än vad
som ingår i den officiella statistiken. Vidare föreslås att uppgiftslämnande ska
kunna ske till en kommun, om kommunen behöver uppgifterna för att kunna
fullgöra sin skyldighet enligt skollagen (2010:800) att fördela resurser efter barn
och elevers behov (se 2 kap. 8 b skollagen).
Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli
2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på
plats.

Beslutsnivå
Utbildningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Promemoria: Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till
skolinformation - Regeringskansliet 2020-10-28 dnr U2020/05409
 Remiss: Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
- Regeringskansliet 2020-10-28 dnr U2020/05409
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-04.
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Ärendeberedning
Bedömningen utifrån promemorian är att dessa förändringar behövs för att
tillfälligt bryta sekretessen för att skolverket och kommunerna ska kunna utföra
sina uppgifter. De ändringar som föreslås i offentlighets- och sekretesslagen är
följande:
Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
24 kap.
Sekretessbrytande bestämmelse
8 a Sekretessen enligt 8 hindrar inte att uppgift om en enskild huvudman
inom skolväsendet som avser dennes identitet eller ekonomiska
förhållanden lämnas till Statens skolverk, om uppgiften behövs i
myndighetens verksamhet med
1.

nationell uppföljning och utvärdering,

2.

nationella studier om måluppfyllelse,

3.

internationella studier om skolväsendet,

4.

stöd till skolutveckling,

5.

hantering av statliga stöd och bidrag,

6.

det nationella informationssystemet för skolväsendet,

7.
redovisning och publicering av andra uppgifter om skolväsendet
än vad som ingår i den officiella statistiken eller som följer av 1—6.
Sekretessen enligt 8 hindrar inte att en uppgift om en enskild huvudman
inom skolväsendet som avser dennes identitet eller ekonomiska
förhållanden lämnas till en kommun, om uppgiften behövs för att
kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att fördela resurser till
utbildning inom skolväsendet efter barns och elevers olika förutsättningar
och behov.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot föreslagen i Promemoria:
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation Regeringskansliet 2020-10-28 dnr U2020/05409

Samuel Svensson

Underskrift
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Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Utbildningsdepartementet
För kännedom
Förvaltningschef
Administrativchef UTB
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Tjänsteskrivelse
2020-12-10
Utbildningsförvaltning
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se
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Utbildningsnämnden

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
Ärendenummer UN 2020/29

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden.
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10
 Rapport delegeringsbeslut daterad 2020-12-10

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2020-12-10

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2020-12-16
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2020.1441

Överenskommelse om interkommunal ersättning

Anna Rix Grönvall §18/2020

2020-10-06

***Personuppgift***

10.10 Ta emot elev,
önskemål från
vårdnadshavare

UN 2020/261

Interkommunal ersättning

Förvaltningskontoret

2020.1469

Undervisning på distans, Elmeskolan

Eva-Lena Brafield §1/2020

2020-11-19

10.31 Undervisning på
distans

UN 2020/302

Undervisning på distans, Elmeskolan

Elmeskolan

2020.1477

Utökad vistelsetid -fritidshem

Charlotta Gustafsson
§2/2020

2020-11-23

7.2 Särskilt behov av stöd

UN 2020/284

Delegationsbeslut rektor Kerstin Grundal

Paradisskolan

2020.1501

Plan mot kränkande behandling

Maria Haglund §5/2020

2020-11-25

Maria Haglund

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2020/169

Wellbeing and Equal Treatment Plan 2020-2021

Internationella skolan

2020.1502

Godkännande av deltagande i Växjökonferensen
2021-01-28.

Gusten Mårtensson §1/2020

2020-11-12

1.14 Förtroendevaldas
kurser/konferenser

UN 2020/293

Beviljande av deltagande i konferenser,
utbildningsnämndens ledamöter

Förvaltningskontoret

2020.1504

Beviljande av anpassad skolskjuts, gymnasiesär, lå
20-21

Annika Bardh §1/2020

2020-11-26

13.4 Beviljande av skolskjuts

UN 2020/198

anpassad skolskjuts lå 20-21, särskola

Förvaltningskontoret

2020.1506

Beviljande av skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§6/2020

2020-11-26

9.6 Skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2020.1516

Beslut om hemundervisning

Annika Bardh §1/2020
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Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2020-12-02

11.22 Särskild
undervisningsgrupp i
hemmet

UN 2020/312

Beslut om hemundervisning

Grundsär 7-9

2020.1551

Mottagande i särskola

Charlotte Ingvarsson
§4/2020

2020-12-03

13.1 Om sökande tillhöllhör
målgruppen

UN 2020/318

Beslut om mottagande till gymnasiesärskola

Förvaltningskontoret

2020.1552

Distansundervisning gymnasium

Gusten Mårtensson §2/2020

2020-12-03

1.1 Brådskande karantär

UN 2020/317

Distansundervisning gymnasium

Förvaltningskontoret

2020.1553

Beslut om hemundervisning

Annika Bardh §2/2020

2020-12-04

UN 2020/319

11.22 Särskild
undervisningsgrupp i
hemmet
Beslut om hemundervisning

Grundsär 7-9
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