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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Val till uppdraget som representant och 
ersättare i Inera AB 2023-2026 
Ärendenummer KS 2023/48 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Eva Ballovarre (S) till uppdrag som representant 

för Älmhults kommun i Inera AB 2023-2026. 
2. Kommunfullmäktige utser Jakob Willborg (M) och Gusten Mårtensson (C) 

till uppdrag som ersättare för Älmhults kommun i Inera AB 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Förslag på sammanträdet 
Kristina Spjut Sahlberg (S) föreslår Eva Ballovarre (S) till uppdrag som 
representant samt Jakob Willborg (M) och Gusten Mårtensson (C) till uppdrag 
som ersättare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med Kristina Spjut Sahlbergs (S) förslag och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Inera AB 
 

3



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 49 Antagande av riktlinjer för hållbart byggande 
Ärendenummer KS 2022/182 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till Riktlinjer 

för hållbart byggande daterad 2023-02-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hållbart 
byggande.  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i 
bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara, 
inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer. 
Förslag till riktlinjer för hållbart byggande behandlades i kommunstyrelsen 
2022-10-18. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2022-10-31 med följande 
motivering: 

1. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga 
riktlinjer som omfattas av denna policy. 

2. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta 
riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande. 

3. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna 
måluppfyllelserna.  

4. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1 
Kommunledningsförvaltningen har kompletterat förslaget till riktlinjer för 
hållbart byggande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1). 
Rubriken ”Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 
andra styrande dokument på nationell och global nivå” har kompletterats med 
underrubrik om Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 
Riktlinjer för hållbart byggande har kompletterats med en ny rubrik 
”Uppföljning” som handlar om mätning och redovisning av efterlevnaden av de 
föreslagna måluppfyllelserna. Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart 
byggande ska redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten.   
Meningen i punkt 4.1.1 omformulerades och ordet ”bevaras” har strukits. Den 
nya formuleringen är ” Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer och 
byggnader ska tas tillvara och utvecklas”. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 21 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-01 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 1, Riktlinjernas koppling till Agenda 2030, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 2, Riktlinjernas koppling till Barnkonventionens artiklar, daterad 
2023-02-01 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 21 Antagande av riktlinjer för hållbart byggande 
Ärendenummer KS 2022/182 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till Riktlinjer 

för hållbart byggande daterad 2023-02-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hållbart 
byggande.  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i 
bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara, 
inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer. 
Förslag till riktlinjer för hållbart byggande behandlades i kommunstyrelsen 
2022-10-18. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2022-10-31 med följande 
motivering: 
1. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga 

riktlinjer som omfattas av denna policy. 
2. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta 

riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande. 
3. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna 

måluppfyllelserna.  
4. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1 
 
Kommunledningsförvaltningen har kompletterat förslaget till riktlinjer för 
hållbart byggande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1). 
Rubriken ”Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 
andra styrande dokument på nationell och global nivå” har kompletterats med 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

underrubrik om Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 
Riktlinjer för hållbart byggande har kompletterats med en ny rubrik 
”Uppföljning” som handlar om mätning och redovisning av efterlevnaden av de 
föreslagna måluppfyllelserna. Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart 
byggande ska redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten.   
Meningen i punkt 4.1.1 omformulerades och ordet ”bevaras” har strukits. Den 
nya formuleringen är ” Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer och 
byggnader ska tas tillvara och utvecklas”. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-01 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 1, Riktlinjernas koppling till Agenda 2030, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 2, Riktlinjernas koppling till Barnkonventionens artiklar, daterad 
2023-02-01 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-01  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Arpine Minasyan   
arpine.minasyan@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antagande av riktlinjer för 
hållbart byggande  
Ärendenummer KS 2022/182 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hållbart 
byggande.  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i 
bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara, 
inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer. 
Förslag till riktlinjer för hållbart byggande behandlades i kommunstyrelsen 
2022-10-18. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2022-10-31 med följande 
motivering: 
1. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga 

riktlinjer som omfattas av denna policy. 
2. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta 

riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande. 
3. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna 

måluppfyllelserna.  
4. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1 
 
Kommunledningsförvaltningen har kompletterat förslaget till riktlinjer för 
hållbart byggande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1). 
Rubriken ”Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 
andra styrande dokument på nationell och global nivå” har kompletterats med 
underrubrik om Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 
Riktlinjer för hållbart byggande har kompletterats med en ny rubrik 
”Uppföljning” som handlar om mätning och redovisning av efterlevnaden av de 
föreslagna måluppfyllelserna. Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart 
byggande ska redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten.   
Meningen i punkt 4.1.1 omformulerades och ordet ”bevaras” har strukits. Den 
nya formuleringen är ” Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer och 
byggnader ska tas tillvara och utvecklas”. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-01  2(3) 

 

 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-01 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 1, Riktlinjernas koppling till Agenda 2030, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 2, Riktlinjernas koppling till Barnkonventionens artiklar, daterad 
2023-02-01 

 
Ärendeberedning 
Kommunen genomför kontinuerligt en rad olika åtgärder och projekt för att 
bidra till måluppfyllelsen i Agenda 2030, Sveriges miljömål och politik för 
gestaltad livsmiljö. Som ett led i detta arbete och för att underlätta 
måluppfyllelse har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram 
förslag till riktlinjer för hållbart byggande. Riktlinjerna ska stödja 
hållbarhetsarbetet för att nå lokala, nationella och globala mål. Riktlinjerna ska 
även stödja genomförandet av Älmhults kommuns Miljöplan 2030.  
Föreliggande förslag till Riktlinjer för hållbart byggande utgår från 
fokusområdet hållbara livsmiljöer i kommunens miljöplan 2030 som bland annat 
handlar om att allt som byggs i Älmhults kommun ska bidra till att skapa 
hållbara och attraktiva livsmiljöer och goda livsvillkor för alla. Vidare följer 
riktlinjerna Agenda 2030, Sveriges miljömål och politik för gestaltad livsmiljö.  
Riktlinjerna syftar till att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i 
bebyggd miljö. Åtta riktlinjer beskriver vilken utveckling som behövs för att 
uppnå kommunens hålbarhetsmål i bebyggda miljön.  
1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och 

blandade stadskvarter 
2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet 
3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara 

resvanor 
4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning 

till där människor bor och vistas  
5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar 

goda gestaltade miljöer 
6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar 

till socialt sammanhang  
7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 

materialflöden  
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-01  3(3) 

 

 

Riktlinjer för hållbart byggande föreslås gälla för all ny-, om- och tillbyggnad 
liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse och miljöer. Riktlinjerna gäller 
för kommunen gentemot aktörer och bolag och inte vid myndighetsutövning mot 
enskild. Riktlinjerna kompletterar lagstiftningen men ersätter den inte.  
Riktlinjer för hållbart byggande kompletteras med en så kallad checklista som 
förvaltningen tar fram. Checklistan är inte ett beslutsunderlag eftersom 
utvecklingen på hållbarhetsområdet sker snabbt och listan med åtgärder ska ses 
som ett levande dokument som kan revideras vid behov. Vidare kan 
byggaktörerna komma med egna förslag på åtgärder utifrån kommunens 
riktlinjer.  
Checklistan används som stöd för bedömning av hur väl olika förslag leder mot 
uppfyllande av riktlinjerna samt stöd för redovisning av måluppfyllelserna i 
riktlinjerna för hållbart byggandet i den årliga hållbarhetsrapporten samt i 
barnbokslutet. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till Riktlinjer för 

hållbart byggande daterad 2023-02-01. 
 
 
 
Arpine Minasyan Susann Pettersson 
Stadsarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-01  1(4) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Arpine Minasyan   
arpine.minasyan@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för hållbart byggande
  
Ärendenummer KS 2022/182 
  
 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 

 

Ärendenamn: Riktlinjer för hållbart byggande  

Ansvarig: Arpine Minasyan Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn som berörs av detta beslut: Barn som bor i och besöker Älmhults kommun. 

Datum: 2022-10-11 

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 
andra barns bekostnad? 
Förslaget ger likvärdiga villkor för alla barn och ingen riskerar att ”hamna utanför”. Inga barn gynnas på andra 
barns bekostnad. 

 

Barnets bästa (art. 3) 
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 
barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

Tillgänglighet och trygghet 
”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga vägar till 
skolan, kompisar, kiosk, idrottshall m m. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö som är 
så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.” 1 
 
”Upplevd trygghet för barn påverkas av den upplevda risken för överfall. Gångstråk som används mycket av 
barn bör därför planeras så att mörka partier, nära buskar och träd undviks. Stråken bör hellre placeras där det 
är liv och rörelse.”1  

 
Även avstånd till olika målpunkter används ofta för att bedöma hur god tillgängligheten är. 500 meter från 
skolan anses vara en god tillgänglighet för barn. 1  
 

”Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till ett socialt sammanhang”  

Riktlinjen handlar bland annat om att skapa bebyggda miljöer som utgår från och stödjer människans behov, är 
trygga, tillgängliga och inkluderande.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-01  2(4) 

 

 

Att främja gång- och cykel som färdmedel genom att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och 
säkerhetsskapande åtgärder.  

Grönytor & rörelse 
Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa. Naturkontakt* handlar om 
både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som ger 
mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5. Bostadsnära grönska (gården, 
parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand till mer perifera naturområden. 
Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet och allmänt välmående 4. 
Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och forskningsrapporter som visar att barns 
rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både på kort och lång sikt. 6 I de allmänna 
råden till Plan och bygglagen finns en tydlig riktlinje att friytan alltid ska komma i första hand. Särskilt vid 
planering av förskolor, skolor och liknande verksamhet. 7  
 

”Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och 
vistas ”  

Riktlinjerna handlar bland annat om att skapa, utveckla och bevara gröna miljöer med god kvalitet och 
tillgänglighet. Grönytorna ska främja biologisk mångfald, pollinering och en hållbar hantering av dagvatten samt 
ge trivsamma ytor som inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen. Mötesplatser ska vara tillgängliga 
samt upplevas som trygga. 

”Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor” 

Riktlinjerna handlar bland annat om att vi skapar förutsättningar för att underlätta hållbara resor, främja gång- 
och cykel som färdmedel genom att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder samt 
gynna mobilitetsåtgärder och skapar möjligheter för miljöanpassade transporter.   

 

Källor 
1. SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita 
2.Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable homes. 
Sustainable suburbs. Sydney: Routledge 
3.McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic 
review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7  
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: 
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis - 
Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 
koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU. 
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/ 
7. Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller 
liknande verksamhet 
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både 
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett 
buskage.  
 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 
påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 
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Riktlinjer för hållbart byggande bedöms inte få några negativa effekter på förutsättningar för en optimal 
utveckling hos barn. 

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 
delaktiga, förklara varför? 
Barn har inte involverats i framtagandet av riktlinjerna. Denna process är svårtillgänglig för barn. 

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i 
beslutet? 
- 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

x Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 
 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 
x Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 
x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 
x Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 
 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 
x Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 
Med hållbar utveckling menas utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Riktlinjer för hållbart byggande är framtagna för att arbeta 
mot en hållbar utveckling.  

Riktlinjerna får hållbart byggande omsätter hållbarhetsmål i Agenda 2030, Sveriges miljömål och folkhälsomål, 
nationell arkitekturpolicy, Policyn för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun till vad som är relevant till 
bebyggd miljö i Älmhults kommun, utifrån lokala förutsättningar. Syftet är också att komplettera kommunens 
fokusområde ”hållbara livsmiljöer” i miljöplanen 2030. 

Alla riktlinjer berör barns rättigheter i högsta grad. 

1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och blandade stadskvarter 
2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet 
3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor 
4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och 

vistas  
5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer 
6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till socialt sammanhang  
7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden  
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1. Om riktlinjerna  
1.1 Syfte  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö.   
Med hållbarhet i bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och 
utvecklas hållbara, inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer.  

1.2 Därför har vi riktlinjer   
Älmhults kommun vill vara en kommun som tar ansvar för livsmiljön för 
människan, ekosystemet och klimatet och som tar hänsyn till ekonomi i ett 
längre perspektiv.    
Kommunen genomför kontinuerligt en rad olika åtgärder och projekt för att 
bidra till måluppfyllelsen i Agenda 2030, Sveriges miljömål och politik för 
gestaltad livsmiljö. Riktlinjerna är ett led i hållbarhetsarbetet för att nå lokala, 
nationella och globala mål. Riktlinjerna ska även stödja genomförandet av 
Älmhults kommuns Miljöplan 2030.  
 

2. Avgränsning  
Riktlinjer för hållbart byggande ska gälla för all ny-, om- och tillbyggnad liksom 
vid förvaltning av befintlig bebyggelse och miljöer. Riktlinjerna gäller för 
kommunen gentemot aktörer och bolag och inte vid myndighetsutövning mot 
enskild. Riktlinjerna kompletterar lagstiftningen men ersätter den inte.  
Riktlinjer som berör detaljplaneringen fastställs i översiktsplanen.    
Riktlinjer för hållbart byggande kompletteras med en så kallad checklista som 
förvaltningen tar fram. Checklistan används som stöd för bedömning av hur väl 
olika förslag leder mot uppfyllande av riktlinjerna.   

2.1 Målgrupp  
Riktlinjerna vänder sig till:  

• Kommunala förvaltningar  
• Kommunala bolag  
• Privata aktörer så som fastighetsutvecklare och förvaltare, exploatörer, 

byggaktörer, energibolag och andra bolag inom 
samhällsbyggnadssektorn.  

 
2.2 Omfattning   
Riktlinjerna gäller för:  

• Stadsdel 
• Fastighet 
• Byggnad 
• Allmän plats 
• Infrastruktur  
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2.3 Användande  
Riktlinjerna används vid:  

• Projekthandling och gestaltningsprogram för allmänna platser  
• Projektering och byggnation av kommunala fastigheter   
• Markanvisningar (markanvisningstävlingar, byggherresamverkan, direkt 

anvisningar) 
• Genomförandeavtal (exploateringsavtal, markanvisningsavtal, 

marköverlåtelseavtal)  
 

3. Åtta riktlinjer för hållbart byggande  
Riktlinjer för hållbart byggande utgår från fokusområdet hållbara livsmiljöer i 
kommunens miljöplan 2030 som bland annat handlar om att allt som byggs i 
Älmhults kommun ska bidra till att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer och 
goda livsvillkor för alla. Vidare följer riktlinjerna Agenda 2030, Sveriges 
miljömål och politik för gestaltad livsmiljö.  
Riktlinjerna syftar till att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i 
bebyggd miljö. Åtta riktlinjer beskriver vilken utveckling som behövs för att 
uppnå kommunens hålbarhetsmål i bebyggda miljön.  
1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och 

blandade stadskvarter 
2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet 
3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara 

resvanor 
4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till 

där människor bor och vistas  
5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda 

gestaltade miljöer 
6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till 

socialt sammanhang  
7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 

materialflöden  
 

1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter  

Vi utformar rumsliga och integrerade stadskvarter med hänsyn till befintlig 
bebyggelsestruktur. Vi strävar efter en blandning av olika typer av bostäder och 
funktioner. Vi utvecklar långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid 
nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid 
användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.   
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2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet  

Vi anpassar lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov 
för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan. Vi integrerar 
infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och 
avloppförsörjning i planeringen och byggnationen.  

3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor  

Vi skapar förutsättningar för att underlätta hållbara resor. Vi främjar gång- och 
cykel som färdmedel genom att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och 
säkerhetsskapande åtgärder. Vi gynnar mobilitetsåtgärder och skapar möjligheter 
för miljöanpassade transporter.   

4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas   

Vi skapar, utvecklar och bevarar gröna miljöer med god kvalitet och 
tillgänglighet. Grönytorna ska främja biologisk mångfald, pollinering och en 
hållbar hantering av dagvatten samt ge trivsamma ytor som inbjuder till 
rekreation, lek och utevistelse i vardagen. Mötesplatser ska vara tillgängliga 
samt upplevas som trygga. 

5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 

Vi tar hänsyn till det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av 
värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, platser och landskap. Vid planering av 
byggnader och platser ska hållbarhet och arkitektonisk kvalitet inte underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden. Arkitektur, form, design och konst ska 
berika våra livsmiljöer.  

6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till ett socialt sammanhang  

Vi skapar bebyggda miljöer som utgår från och stödjer människans behov, som 
är trygga, tillgängliga och inkluderande. Vi skapar ett varierat utbud av bostäder 
med olika upplåtelseformer, service och kultur.  

7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
I våra bebyggda miljöer utsätts inte människor för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, störande ljudnivåer, vibrationer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso-eller säkerhetsrisker. Vi tar hänsyn till solljus i 
inomhusmiljöer och skugga i utemiljöer.  

8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden  

Vi minskar miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn och använder energi, 
mark, vatten och andra naturresurser på ett effektivt, resursbesparande och 
miljöanpassat sätt. Främst ska förnybara energikällor användas. Avfall ska 
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förebyggas samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår ska tas till vara i så 
hög grad som möjligt. Avfallets påverkan på risker för hälsa och miljö ska 
minimeras.  

 
3.1 Hur uppfylls riktlinjerna  
3.1.2 Checklista  
För att genomföra det praktiska arbetet med att tillämpa riktlinjerna finns en 
checklista med konkreta exempel på åtgärder som kan genomföras för att leva 
upp till riktlinjerna.  
Utvecklingen på hållbarhetsområdet sker snabbt och listan med åtgärder ska ses 
som ett levande dokument som kan revideras vid behov.  
Åtgärder väljs i dialog med respektive byggaktör. Aktören kan komma med egna 
förslag på åtgärder utifrån kommunens riktlinjer.  
  

4. Bakgrund och definitioner  
4.1 Definition  
Kommunen har definierat alla tre dimensionerna - ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet i bebyggda miljöer. Alla dimensionerna måste samverka 
för att utvecklingen ska vara hållbar.  

4.1.1 Social hållbarhet  
Det sociala perspektivet innebär att vi skapar en vistelsemiljö som är hälsosam, 
trygg, tillgänglig och inkluderande, uppmuntrar hälsofrämjande och hållbar 
livsstil och ger skönhetsupplevelser. Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer 
och byggnader ska tas tillvara och utvecklas.  

4.1.2 Ekologisk hållbarhet  
Det ekologiska perspektivet innebär att man använder naturresurser så som 
mark, vatten och energi på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. 
Vi tar tillvara och integrerar stadsgrönska och ekosystemtjänster i byggande och 
förvaltning. För att minimera byggnadens miljö- och klimatpåverkan används ett 
livscykelperspektiv. Byggnader och utemiljöer klimatanpassas för att rusta 
samhället för de utmaningar klimatförändringarna för med sig.  

4.1.3 Ekonomisk hållbarhet  
Det ekonomiska perspektivet innebär att vi hushåller med resurser, strävar mot 
kretsloppsekonomi. Det vi bygger ska ha ett tydligt syfte, vara funktionellt och 
anpassningsbart till framtida behov. Ekonomisk hållbarhet innebär även att vi tar 
hänsyn till ekonomi i ett längre perspektiv.   
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4.2 Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults 
kommun samt andra styrande dokument på nationell och 
global nivå  

  
4.2.1 Vision ”Älmhults kommun – internationellt och nära”  
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna 
trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här 
känner sig alla hemma!  
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod 
och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i 
morgon.  

4.2.2 Översiktsplan för Älmhults kommun  
Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2016. Innehållet och 
riktlinjerna i översiktsplanen stämmer väl överens med riktlinjerna för hållbart 
byggande.   

4.2.3 Miljöplan 2030  
Miljöplanen styr kommunorganisationen och är vägledande för externa aktörer.  
Riktlinjerna för hållbart byggande stämmer väl överens med de i miljöplanen 
etablerade målen för Älmhults kommun, bland annat att kommunen ska verka 
för att allt som byggs i kommunen skapar hållbara och attraktiva livsmiljöer. 

4.2.4 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
 Policyn för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun syftar att säkerställa 
att Barnkonventionen och det barnrättsligaperspektivet genomsyrar Älmhults 
kommuns verksamheter. Riktlinjerna för hållbart byggande ligger i linje med 
policyn. 
 Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionens 
syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. Kopplingen till 
Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 

4.2.5 FNs globala mål  
I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan 
som består av sjutton mål (varav åtta miljörelaterade) och 169 delmål för hållbar 
utveckling.  
Riktlinjerna för hållbart byggande ligger i linje med de globala målen.  

Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1).  
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4.2.6 Sveriges miljömål  
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton 
miljökvalitetsmål och ett antal etappmål inom områdena avfall och hållbar 
stadsutveckling m.fl.   
Riktlinjerna för hållbart byggande följer väl de uppsatta målen för bland annat 
hållbar bebyggelsestruktur, hållbar samhällsplanering, natur- och grönområden 
samt god vardagsmiljö.   

4.2.7 Sveriges folkhälsomål   
De åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för brett folkhälsoarbete 
i samhället, där målområde 5 om boende och närmiljö samlar aspekter relevanta 
för samhällsplanering, byggande och boende.  
Hänsyn har tagits till Sveriges folkhälsomål vid framtagandet av riktlinjer för 
hållbart byggande.  

 4.2.8 Politik för gestaltad livsmiljö  
Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö utgör en samlad nationell 
arkitekturpolicy och en precisering av mål för arkitektur-, form- och 
designpolitiken: ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där 
alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma 
miljön.”  
Den samlade nationella arkitekturpolicyn omfattar flera mål som har stor bäring 
på riktlinjerna för hållbart byggande som exempelvis att miljöer gestaltas för att 
vara tillgänglig för alla och att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden 
tas till vara och utvecklas.  
 
5. Uppföljning  
Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart byggande ska redovisas i den årliga 
hållbarhetsrapporten samt i barnbokslutet. Detta ska göras med stöd av 
checklistan med utvalda och bindande åtgärder, som ska finnas med i alla 
projekt som riktlinjerna för hållbart byggande kommer att tillämpas. Uppföljning 
och redovisning av genomförda åtgärder kommer att ske i samband med ett 
avslutat projekt. Avslutade åtgärder kommer årligen att redovisas i tabellformat i 
hållbarhetsrapproten på liknande sätt som redovisning av miljömålen i enlighet 
med kommunens Miljöplan 2030.     
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1. Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande. 
 

 
I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan som består av sjutton mål (varav åtta miljörelaterade) och 
169 delmål för hållbar utveckling.  
Riktlinjerna för hållbart byggande ligger i linje med de globala målen. Vissa av målen och delmålen är mer relevanta än andra för området 
”bebyggd miljö” och är därmed mer tillämpbara i riktlinjerna för hållbart byggande. Mål 11, hållbara städer och samhällen, är det mest 
relevanta målet för riktlinjerna. 

I tabellerna nedan görs först en beskrivning av relevansen av riktlinjerna för hållbart byggande gentemot varje mål (sjutton stycken). 
Vidare presenteras relevansen för riktlinjerna gentemot varje delmål (169 stycken). Delmål med ”A”, ”B” och ”C” är metoder för att nå 
målet och inte ägna delmål. 

+ Hög relevans 

> Måttlig relevans 

- Ingen relevans 
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2. Åtta riktlinjer för hållbart byggande 
 
1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och blandade stadskvarter  
2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet  
3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor  
4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och vistas   
5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer  
6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till socialt sammanhang   
7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer   
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden   
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MÅL 1: INGEN FATTIGDOM 
Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Fattigdom handlar inte bara om inkomst men också om brist på makt, inflytande, socialt 
skydd och säkerhet. Till målet finns sju delmål. Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och hög levnadsstandard men det finns utmaningar med den 
inkomstrelaterade ojämlikheten.  
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning), 3 (underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder), 4 (trygga och tillgängliga mötesplatser), 6 (bebyggda miljöer som utgår från 
och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande, varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur), 7 
(hälsosamma och säkra miljöer) kan ha en indirekt inverkan på att minska ojämlikheter och fattigdom.  

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Utrota den extrema fattigdomen _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.2 Minska fattigdomen med minst 50 % _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.3 Inför sociala trygghetssystem > > > > _ > > _ 

1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser > > > > _ > > _ 

1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer > > > > _ _ > > 

1.a Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.b Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 2: INGEN HUNGER 
Mål 2 handlar om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Livsmedelsproduktion 
ska också stärka anpassningsförmågan till klimatförändringar och successivt förbättra mark- och jordbrukskvaliteten. Till målet finns åtta delmål. I Sverige är 
utmaningen ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet, som är riskfaktorerna för ohälsa.  
Riktlinje 1 (långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning), 3 (främjar gång- och cykel som färdmedel), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet, som främjar biologisk mångfald, 
pollinering och en hållbar hantering av dagvatten), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden) kan ha en indirekt inverkan på att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och god hälsa. 
 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla > > > > _ _ > > 

2.2 Utrota alla former av felnäring > > > > _ _ > > 

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter > > > > _ _ > > 

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder > > > > _ _ > > 

2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen > > > > _ _ > > 

2.a Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och 
genbanker 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

2.b Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett 
avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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2.c Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till 
marknadsinformation 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. De största riskfaktorerna i Sverige för icke-smittsamma 
sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är ohälsosamma levnadsvanor som matvanor, stillasittande, rökning och riskbruk av alkohol. Till målet 
finns tretton delmål. I Sverige ökar psykisk ohälsa, liksom olika hälsoproblem kopplade till luftföroreningar och kemikalier. Social positionen påverkar också 
hälsan. Uppväxtvillkoren, skolan, sociala omsorgen samt hälso-sjukvården och bostads- och samhällsplaneringen har en stor betydelse för befolkningens hälsa 
genom hela livet. 
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- och cykel som färdmedel genom 
att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder ), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet som främjar en hållbar hantering 
av dagvatten samt ge trivsamma ytor som inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen, mötesplatser ska vara tillgängliga samt upplevas som trygga), 6 
(miljöer som utgår från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service 
och kultur) 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan ha en direkt och 
indirekt inverkan på att uppnå god hälsa och välbefinnande. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Minska mödradödligheten > > > > > > + > 

3.2 Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år > > + > > > + > 

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar _ _ _ > _ _ > > 

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental 
hälsa 

> + > + > + + + 

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk > _ _ + _ + _ _ 
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3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken > + + > _ > + _ 

3.7 Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och 
föroreningar 

_ _ _ > _ _ + + 

3.a Genomför världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.b Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.c Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.d Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA 

Mål 4 handlar om att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildningen är en viktig 
investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhällen. Till målet finns tio delmål. I Sverige utmaningarna är kopplade till bristande likvärdighet, 
kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar och brist på lärare samt en bild på av hur utbildning för hållbar utveckling ser ut i svenska skolor. 
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner, hållbart utformade byggnader), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- 
och cykel som färdmedel genom att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder ), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet 
som främjar en hållbar hantering av dagvatten samt ge trivsamma ytor som inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen, mötesplatser ska vara 
tillgängliga samt upplevas som trygga), 5 (Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer) 6 (miljöer som utgår 
från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur) 7 
(skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan ha en direkt och indirekt inverkan på 
att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 
 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet > > > + > + + _ 

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet > > > + > + + _ 

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet > > > + > + + _ 

4.4 öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet _ _ _ > _ > > _ 

4.5 Utrota diskriminering i utbildning > > > + > > + _ 

4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna _ _ _ _ _ _ _ _ 
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4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap + + + + + + + + 

4.a Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer + + + + + + + + 

4.b Öka antalet stipendier för högre utbildning för utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.c Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
  

34



 Bilaga 1  

 2023-02-01  12(35) 

 

 

 

  
MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET 

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och 
möjligheter att forma sina liv. Till målet finns nio delmål. I Sverige har män som grupp fortfarande mer makt och inflyttande än kvinnor, äger mer och tjänar 
mer. Huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet har fortfarande kvinnor.  
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- och cykel som färdmedel genom 
att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder ), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet samt ge trivsamma ytor som 
inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen, mötesplatser ska vara tillgängliga samt upplevas som trygga), 5 (förvaltar och utvecklar våra 
kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer) 6 (miljöer som utgår från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat 
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur) kan ha en direkt och indirekt inverkan på att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 
flickors egenmakt. 
 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor > > > + > + _ _ 

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor > > > + _ + _ _ 

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter _ _ _ _ _ _ _ _ 
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5.a Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster > > > > _ > _ _ 

5.b Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.c Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA 

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Vattenkvaliteten kan förbättras genom minskade 
föroreningar, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning. Till målet finns åtta delmål. I Sverige beräknas miljömålet inte nås med nuvarande insatser 
och utvecklingen är negativ. Det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i många svenska sjöar och 
vattendrag. Låga grundvattennivåer kan leda till sinande brunnar och problem med vattenbrist. 
Riktlinje 1 (långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning), 2 (anpassa 
lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur 
för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen och byggnationen), 3 (gynnar mobilitetsåtgärder och skapar 
möjligheter för miljöanpassade transporter), 4 (skapa, utveckla och bevara gröna miljöer med god kvalitet som hållbar hantering av dagvatten), 6 (miljöer som 
utgår från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur) 7 
(skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan ha en direkt och indirekt inverkan på 
att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1 Säkert dricksvatten för alla > + > + _ _ > + 

6.2 Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla > + _ _ _ _ _ + 

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning > + + + _ _ + + 

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning + + > + _ > + + 

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser > > _ > _ _ > > 

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem > > _ > _ _ _ > 
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6.a Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

6.b Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering _ _ _ _ _ _ _ > 
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MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 

Mål 7 handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Satsningar på modern energi och 
energieffektivisering kan bidra till sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar i form av nya jobb, minskad klimatpåverkan, fattigdomsbekämpning och 
bättre hälsa. Till målet finns fem delmål. Utmaningen för Sverige är att ställa om framförallt transportsektorn till förnybar energi, att öka andelen förnybar 
energi och att energianvändningen ska vara effektivare.  
Riktlinje 1 (utveckla långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen 
till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter i planeringen och 
byggnationen), 3 (skapa förutsättningar för att underlätta hållbara resor, främjar gång- och cykel som färdmedel, gynna mobilitetsåtgärder och skapar 
möjligheter för miljöanpassade transporter), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan ha en direkt och indirekt 
inverkan på att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

7.1 Tillgång till modern energi för alla + + > _ _ _ _ + 

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen + + > _ _ _ _ + 

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet > > > _ _ _ _ > 

7.a Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi _ _ _ _ _ _ _ _ 

7.b Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 

Mål 8 handlar om att verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
Till målet finns tolv delmål. Utmaningarna för Sverige är otrygga anställningsförhållanden, brist på arbetskraft inom vissa sektorer, löneskillnader mellan 
kvinnor och män samt ohälsa kopplade till arbete. 
Riktlinje 1 (utveckla långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade), 2 (integrera infrastruktur för energisystem, transporter, 
avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen och byggnationen), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara 
resvanor), 5) tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer 
 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller indirekt verka för en 
varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt > > > _ _ _ > > 

8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering 

> > > _ _ _ > > 

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet > > > _ _ _ > > 

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion > > > _ _ _ > > 

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla > > > _ _ _ > > 

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik > > > _ _ _ > > 
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8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete _ _ _ _ _ _ _ _ 

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla > > > _ _ _ > _ 

8.9 Främja gynnsam och hållbar turism > > > _ > _ > _ 

8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

8.a Öka handelsstödet aid for trade för utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ > 

8.b Utarbeta en global strategi för ungdomssysselsättning _ > > _ _ _ > > 
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MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI; INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 
Resurseffektivisering, ny teknik och innovationer har stor betydelse för en hållbar framtid, samtidigt som den industriella utvecklingen behöver ta hänsyn till 
miljön. Till målet finns åtta delmål. Utmaningarna i Sverige är kopplade till omställningsbehovet från en linjär och fossilbaserad till en cirkulär och biobaserad 
ekonomi samt att skapa en resurseffektiv industri, motverka klimatförändringar och skapa en transportinfrastruktur i linje med ambitionen om fossilfri 
transportsektor.  
Riktlinje 1 (utveckla långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen 
till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen och byggnationen), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor), 7 (Vi 
skapar hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller indirekt verka för att 
bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer > + + _ _ _ > + 

9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering > + > _ _ _ + + 

9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader > + > _ _ _ + + 

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet > + > _ _ _ + + 

9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn > + > _ _ _ + + 
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9.a Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer _ > _ _ _ _ > > 

9.b Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri > > _ _ _ _ > > 

9.c Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla > + _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET 

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att 
samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser. Till målet finns tio delmål. Utmaningarna för Sverige är 
ökande inkomstskillnader och bostads- och arbetsmarknadssegregation.  
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- och cykel som färdmedel genom 
att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder ), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet samt ge trivsamma ytor som 
inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen, mötesplatser ska vara tillgängliga samt upplevas som trygga), 5 (förvaltar och utvecklar våra 
kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer) 6 (miljöer som utgår från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande, 7) Vi skapar 
hälsosamma och säkra miljöer. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur), 7 (Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer) kan ha 
en direkt och indirekt inverkan på att uppnå minskad ojämlikhet. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

10.1 Minska inkomstklyftorna + + + + + + > _ 

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering + + + + + + > _ 

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering > > > > > > > _ 

10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.5 Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.6 Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.7 Främja ansvarsfull och säker migration _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.a Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 
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10.b Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.c Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 

Mål 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Med detta menas bland annat att skapa överkomliga 
bostäder åt alla, skapa hållbara transportsystem, skydda natur och kulturarvet och minska antalet som dör i katastrofer. Vidare handlar målet om att minska 
städernas negativa miljöpåverkan, säkra tillgång till grönområden och stödja de minst utvecklade ländernas uppbyggnad av hållbara och motståndskraftiga 
byggnader gjorda av lokala material. Till målet finns elva delmål. Utmaningarna för Sverige är bostadsbristen och bostadssegregation samt städernas klimat och 
miljöpåverkan. Städernas förmåga att stå emot, anpassa eller återhämta sig efter miljömässiga och sociala påfrestningar är en aktuell fråga.  
Alla riktlinjer för hållbart byggande 1 (utveckla en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och blandade stadskvarter), 2 (bygga infrastruktur som 
skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor), 4 (skapa mångfunktionella 
grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och vistas, 5 (ta hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda 
gestaltade miljöer), 6 (skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till socialt sammanhang), 7( skapa hälsosamma och säkra 
miljöer), 7 (ha kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) ha en direkt inverkan på att göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad + + > + + + + > 

11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla > + + > > > > + 

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering + + + + + + + + 

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv + > > + + > > > 

11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer + + + + > > + + 

11.6 Minska städers miljöpåverkan + + + + > + + + 
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11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla + + + + + + + + 

11.a Främja nationell och regional utvecklingsplanering > > > > > > > > 

11.b Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och 
katastrofriskreducering 

> > > > > > > > 

11.c Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation > > > > > > > > 

 
  

47



 Bilaga 1  

 2023-02-01  25(35) 

 

 

  
MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTOPN OCH PRODUKTION 

Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Till målet finns elva delmål. Matsvinnet ska minskas, kemikaliernas negativa 
påverkan ska minska och vårt avfall ska både minska och återvinnas i högre uträkning. Den minskade fattigdomen och ökade befolkningen har bidragit till 
ökade global produktion och konsumtion som också har inneburit ökade utsläpp av växthusgaser. Att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och den 
negativa effekterna av resursanvändning är en av de mest kritiska och komplexa utmaningarna som mänskligheten står för. Sverige har stora utmaningar med 
utsläpp av växthusgaser som beror på konsumpton, farliga kemikalier. 
Riktlinje 1 (byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen 
och byggnationen), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller 
indirekt verka för att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 

+ + _ _ _ _ + + 

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser + + > + _ _ + + 

12.3 Halvera matsvinnet i världen _ _ _ _ _ _ _ + 

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall + + + + + _ + + 

12.5 Minska mängden avfall markant + > _ _ > _ + + 

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning + > _ _ _ _ + + 
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12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling > > > > > > > > 

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar > > > > > > > > 

12.a Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar 
konsumtion och produktion 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

12.b Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism > > > > + > > > 

12.c Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga 
konsumtionsmönster 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 13: BEKÄMPA KLIMAT FÖRÄNDRINGARNA 
Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och desskonsekvenser. Förändrat klimat orsakar bland annat torka med 
minskad matproduktion som följd, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Till målet finns fem delmål knutna som handlar 
bland annat om att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna, förbättra medvetenheten om människans kapacitet att begränsa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser. Sverige har stora utmaningar med utsläpp av växthusgaser från transporter, industrin samt utsläpp av växthusgaser i andra länder på grund 
av svensk konsumtion.  
Riktlinje 1 (byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen 
och byggnationen), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor), 4 (skapa, utveckla och bevara gröna miljöer med god 
kvalitet som främjar biologisk mångfald, pollinering och en hållbar hantering av dagvatten), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande 
vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller indirekt verka för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 

+ + + + _ _ + + 

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering + + + + _ _ + + 

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar + + + + _ _ + + 

13.a Implementera fn:s ramkonvention om klimatförändringar _ _ _ _ _ _ _ _ 

13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 

> > > > _ _ > > 
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MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER 
Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling. Haven förser oss med ovärderliga 
naturresurser som används bland annat mat, läkemedel och biobränslen, absorberar en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut. Till målet finns 
tio delmål som handlar om att minska nedskräpning, förorening, försurning och övergödning, att skydda och förvalta marina ekosystem samt reglera fisket så 
att beståndet kan återställas. Sverige har stora utmaningar framförallt kopplade till Östersjön som är ett av världens mest nedsmutsade innehav. Alltför hög 
exploatering av kustnära vatten och minskning av havsnära våtmarker.  
Riktlinje 1 (utvecklar en hållbar byggelsestruktur), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen 
och byggnationen), 3 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt 
klimatpåverkan), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller 
indirekt verka för att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

14.1 Minska föroreningarna i haven > + > + _ _ + + 

14.2 Skydda och återställ ekosystem + + > + _ _ + + 

14.3 Minska havsförsurningen + + > + _ _ + + 

14.4 Främja hållbart fiske _ _ _ _ _ _ _ _ 

14.5 Bevara kust- och havsområden _ _ _ _ _ _ _ > 

14.6 Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske _ _ _ _ _ _ _ _ 
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14.7 Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser > > _ > _ _ > + 

14.a Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav _ _ _ _ _ _ _ _ 

14.b Stöd småskalig fiskenäring _ _ _ _ _ _ _ _ 

14.c Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Mål 15 handlar om hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Till målet finns tolv delmål som handlar bland annat om att bevara och återställa ekosystem, stoppa avskogningen, 
bekämpa ökenspridning, hejda förlusten av biologisk mångfald, stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade växt- och djurarter och integrera den 
biologiska mångfaldens värden i samhälls- och ekonomisk planering. För Sverige utmaningarna handlar bland annat om att utveckla ett hållbart skogsbruk, 
minska förlusten av biologisk mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter och öka restaureringen av våtmarker.  
Riktlinje 1 (utveckla långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen 
till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen och byggnationen), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor), 4 (skapa, 
utveckla och bevara mångfunktionella grönytor som främjar biologisk mångfald, pollinering och en hållbar hantering av dagvatten), 5 (ta hänsyn till, förvaltar 
och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer 
), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller indirekt verka för att 
hållbar nyttjande samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 

+ + + + _ _ + + 

15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar + + > + _ _ + + 

15.3 Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark + + > + _ _ + + 

15.4 Bevara bergsekosystem > > > > - - > > 
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15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer + + + + + _ + + 

15.6 Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser + + + + + _ + + 

15.7 Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter _ _ _ _ _ _ _ _ 

15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem > _ _ + + _ _ _ 

15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning + + + + + _ + + 

15.a Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och 
biologisk mångfald 

> > > > > - > > 

15.b Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog > > > > > _ > > 

15.c Bekämpa tjuvjakt och illegal handel _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva 
och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Utan fred är det omöjligt att uppnå hållbar utveckling. Till målet finns tolv delmål som 
handlar bland annat om att minska våldet, särskilt mot barn, eliminera människohandel, främja rättssäkerheten, minska olagliga flöden av vapen och pengar och 
minska korruptionen. Utmaningarna för Sverige är omfattande vapenexport som utgör en målkonflikt i den globala strävan efter fredliga samhällen, behandling 
av nationella minoriteter och svag lagstiftning gällande rasistiska organisationer.  
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- och cykel som färdmedel genom 
att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder), 4 (mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor 
bor och vistas), 5 (Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer), 6 (miljöer som utgår från och stödjer 
människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur) kan ha en direkt och 
indirekt inverkan på att främja fredliga och inkluderande samhällen. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

16.1 Minska våldet i världen > > > > > > _ _ 

16.2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld > > > > > > _ _ 

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.5 Bekämpa korruption och mutor _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande _ _ _ _ _ _ _ _ 

55



 Bilaga 1  

 2023-02-01  33(35) 

 

 

16.8 Stärk utvecklingsländers roll i den globala styrningen _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.9 Säkerställ juridisk identitet för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande 
friheterna 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

16.a Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.b Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP 

Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Målet vill stärka det globala partnerskapet 
på alla nivåer och mellan aktörer (regeringar, den privata sektorn och civilsamhället) för att nå målen och delmålen i Agenda 2023. Till målet finns nitton 
delmål. Utmaningarna för Sverige är att kostnaderna för remitteringar är relativt höga och Sverige har ingått handelsavtal som riskerar att särskilt gynna 
utvecklande länderna.  
Kopplingen till mål 17 i samtliga riktlinjerna för hållbart byggande handlar framförallt om riktlinjernas förankring hos näringslivet, civilsamhället, och 
medbörjarna. En viktig aspekt är dialog och samverkan med olika aktörer kring genomförandet av åtgärderna för att leva upp till riktlinjerna samt aktörernas 
ägna förslag på åtgärder utifrån kommunens riktlinjer som kan bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.  

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

17.1 Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.2 Implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.3 Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.4 Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.5 Investera i de minst utvecklade länderna _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation > > > > > > > > 

17.7 Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.8 Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst 
utvecklade länderna 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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17.9 Öka kapaciteten för implementering av globala målen i utvecklingsländer > > > > > > > > 

17.10 Främja ett multilateralt handelssystem inom ramen för 
världshandelsorganisationen 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

17.11 Öka utvecklingsländers export _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.12 Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling > > > > > > > > 

17.15 Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå 
globala målen 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling > > > > > > > > 

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap > > > > > > > > 

17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg > > > > > > > > 
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Innehåll 
1. Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 3 
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 2023-02-01  3(13) 

 

 

1. Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande  

 
Policyn för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun syftar att säkerställa att barnkonventionen och det 
barnrättsligaperspektivet genomsyrar Älmhults kommuns verksamheter. Riktlinjerna för hållbart byggande ligger i linje med 
policyn. 
 Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga 
rättigheter. Barnkonventionen innehåller rättigheter som är uppdelad i 54 artiklar.  

I tabellerna nedan redovisas varje artikel i Barnkonventionen med kopplingen mellan artikeln och respektive riktlinje för 
hållbart byggande.  
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 2023-02-01  4(13) 

 

 

Barnkonventionens 54 artiklar 8 riktlinjer för hållbart byggande  
1. Som barn räknas varje människa under 18 år. 
 

- 

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen 
får diskrimineras. 

 

Alla åtta riktlinjer ger likvärdiga villkor för alla barn och ingen 
riskerar att ”hamna utanför”. Inga barn gynnas på andra barns 
bekostnad. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden  
 

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa. 

 

I alla åtta riktlinjer beaktas och tas hänsyn till barnets bästa på kort 
och lång sikt. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
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3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden  

4. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att 
uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta 
internationellt. 

 

Framtagandet av ”Riktlinjer för hållbart byggande” är en av de 
åtgärder som kommunen genomför för att bidra till fullföljandet av 
barnkonventionens artiklar. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden 
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5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets 
uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina 
rättigheter uppfyllda. 

- 

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
 

Alla åtta riktlinjer bidrar till att säkerställa barnets utveckling. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden 

7. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har 
rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få 
deras omvårdnad. 

 

- 

8. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och 
sina släktförhållanden. 

 

- 

9. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt 
för barnets bästa. 

 

- 

10. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. - 
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11. Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av 

barn i utlandet. 
 

- 

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad. 

 

Barn har inte involverats i framtagandet av själva riktlinjerna. Denna 
process är svårtillgänglig för barn. Däremot vid implementeringen av 
alla riktlinjerna ska möjlighet att involvera barn beroende på projekt 
och utifrån barnets ålder och mognad ges samt deras åsikter beaktas.  
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden 

13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 

 

- 

14. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls. 
 

- 

15. Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
 

- 
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16. Barn har rätt till ett privatliv. - 
17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel 

internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material 
som är av värde för barn och som inte är skadligt. 

 

”Riktlinjer till hållbart byggande ” kommer att publiceras på 
kommunens webbplats och tryckas i broschyrformat för att göras mer 
lättillgänglig. 

18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt 
huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens 
stöd. 

 

- 

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. 

 

- 

20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har 
rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem. 

 

- 

21. Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som 
bedöms vara barnets bästa. 

 

- 

22. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina 
föräldrar eller andra familjemedlemmar. 

 

- 

23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 

 

Flera av riktlinjerna bidrar till att skapa tillgängliga och inkluderande 
miljöer som är mycket viktigt att alla barn med funktionsvariation 
ska ha ett fullvärdigt och anständigt liv och möjlighet att aktivt delta i 
samhället. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
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4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  

24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och 
sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är 
skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

 

Genomförandet av flera av riktlinjerna kan verka förebyggande och 
för rehabilitering samt bidrar till att skapa hälsosamma, tillgängliga 
och inkluderade miljöer. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  

25. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget 
av myndigheter behandlas väl. 

- 

26. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar 
eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser. 

 

Genomförandet av några av riktlinjerna bidrar till att skapa trygga 
och inkluderande miljöer som i sin tur bidrar till social trygghet.  
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
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2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer 

27. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat. 

 

Flera av riktlinjerna bidrar till att uppnå en levnadsstandard som 
krävs för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer 

28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, 
kostnadsfri och tillgänglig för alla. 

 

- 

29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om 
mänskliga rättigheter. 

 

- 

30. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller 
som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin 
religion. 

 

- 
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31. Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
 

Genomförandet av flera av riktlinjerna skapar möjlighet till vila och 
fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt 
delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  

32. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot 
arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. 

 

- 

33. Barn ska skyddas från narkotika. - 
34. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp. 
- 

35. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller 
handel med, barn. 

- 

36. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande 
som kan skada barnet. 

- 

37. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, 
bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i 

- 
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enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och 
för kortast lämpliga tid. 

 
38. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs 

av en väpnad konflikt. 
 

- 

39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr 
eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social 
återanpassning. 

 

- 

40. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar 
handling, har rätt att behandlas rättvist och respektfullt, få juridiskt 
stöd samt återanpassas i samhället. 

 

-  

41. Om det finns bestämmelser i en stat, som går längre för barns 
rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller de 
bestämmelserna. 

 

- 

42. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både 
vuxna och barn. 

 

- 

(43-45) Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad stater ska 
göra för att följa den. 

 

Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart byggande ska redovisas i 
barnbokslutet. Detta ska göras med stöd av checklistan med utvalda 
och bindande åtgärder, som ska finnas med i alla projekt som 
riktlinjerna för hållbart byggande kommer att tillämpas. Uppföljning 
och redovisning av genomförda åtgärder kommer att ske i samband 
med ett avslutat projekt. 

(46-54) Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att 
följa barnkonventionen. 

 

- 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 54 Antagande av taxa för laddstolpar 
Ärendenummer KS 2023/47 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna.  
Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 52, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 27 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 

• Tekniska nämndens beslut 2023-01-23, § 52 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

• Brev från konkurrensverkets generaldirektör om att kommunerna är skyldiga 
att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur daterad 
2023-01-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Antagande av taxa för laddstolpar 
Ärendenummer KS 2023/47 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna.  
Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 52, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 

• Tekniska nämndens beslut 2023-01-23, § 52 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

• Brev från konkurrensverkets generaldirektör om att kommunerna är skyldiga 
att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur daterad 
2023-01-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2023-02-14  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antagande av taxa för 
laddstolpar   
Ärendenummer KS 2023/47 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna.  
Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 52, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 

• Tekniska nämndens beslut 2023-01-23, § 52 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

• Brev från konkurrensverkets generaldirektör om att kommunerna är skyldiga 
att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur daterad 
2023-01-31 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Taxa för laddstolpar 
Ärendenummer TN 2022/199 
 

Tekniska nämndens beslut 
För egen del: 
1. Tekniska förvaltningen uppdras utreda form för prissättning av taxan till 

nämndens sammanträde i april. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras undersöka tidsbegränsning av laddplatser till 

nästkommande nämndsammanträde. 
3. Tekniska förvaltningen uppdras utvärdera laddstolparnas användande efter 

taxans införande till nämndssammanträdet i september. 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
4. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
5. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ta ut en avgift för 
laddning vid de publika kommunala laddstolparna. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19  
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras utreda form för 
prissättning av taxan till nämndens sammanträde i april. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tomas Simonsson (M) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras undersöka 
tidsbegränsning av laddplatser till nästkommande nämndsammanträde. 
Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras utvärdera 
laddstolparnas användande efter taxans införande till nämndssammanträdet i 
september. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Tomas 
Simonssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-19  1(2) 

 

 

Teknisk förvaltningen  
Elinor Johansson   
elinor.johansson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om avgift för publika kommunala 
laddstolpar  
Ärendenummer TN 2022/199 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att ta ut en avgift för laddning vid de publika kommunala 
laddstolparna. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19 
 
Ärendeberedning 
Älmhults kommun har tre publika kommunala laddstolpar som allmänheten kan 
nyttja för att ladda laddbara fordon. Tekniska nämnden planerar att ytterligare 
två laddstolpar ska bli publika. Stolparna är utspridda på två olika platser i 
Älmhults tätort. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna. E.ON vann upphandlingen för betallösning och kommer installera 
betallösningen i kommunens befintliga laddstolpar under våren 2023. 
Merparten av dagens elbilsanvändare laddar elbilen hemma eller vid 
arbetsplatsen. Den publika laddningen sker oftast vid långresor eller vid besök 
till annan ort eller plats. För att utvecklingen ska ta fart spelar dock utbyggnaden 
av laddinfrastruktur roll då den bidrar till ökad tillit till systemet, vilket kan ha 
en katalyserande effekt för att såväl privatpersoner som företag ska våga satsa på 
elfordon. 
Enligt Energimyndigheten är det tillåtet för en kommun att tillhandahålla 
laddstolpar och ta betalt för användandet av sådana1. 
För att behandla medborgarna lika behöver kommunen ta ut en avgift för 
laddning vid publika kommunala laddstolpar eftersom kommunen annars skulle 
kunna subventionera bränslekostnaderna för ägare till laddbara fordon men inte 
andra fordonsägare. 

 
1 Energimyndighetens publikation ER 2021:24 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-19  2(2) 

 

 

Avgiftsstorleken om 6,00 kronor per kilowattimme föreslås baserat på 
avgiftsstorlekar i närområdet. Intäkterna från avgiften är sannolikt lägre än 
självkostnaden för tekniska nämnden.  
Hur mycket intäkter denna avgift kommer ge tekniska nämnden går inte att svara 
på i dagsläget då det avgörs av hur nyttjandet av laddstolparna ser ut efter att 
avgiften tas ut. 
 
Teknisk förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowatttimme. 
 
 
 
Elinor Johansson Anders Nyberg 
Utredningsingenjör Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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2023-01-31          

 

Brev från Konkurrensverkets generaldirektör 

Kommunerna är skyldiga att inte begränsa konkurrensen vid 

utbyggnaden av laddinfrastruktur 

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för eldrivna personbilar pågår för fullt och 

utvecklingen går snabbt. Kommunala aktörer spelar en viktig roll i den pågående 

utbyggnaden, både som markägare och som leverantörer av laddtjänster. Med det 

som bakgrund, tillsammans med de många frågor som har kommit in till 

Konkurrensverket, ser jag att det finns ett behov av att ge vägledning till 

kommunerna vid utbyggnaden av laddinfrastruktur. Med vägledningen vill 

Konkurrensverket främja utvecklingen av väl fungerande marknader till nytta för 

konsumenterna. 

Det är särskilt två frågor som Konkurrensverket vill uppmärksamma. De rör 

kommuners erbjudande om gratis el vid publika laddstolpar och upplåtelse av 

kommunal mark till privata aktörer som vill tillhandahålla laddinfrastruktur och 

laddtjänster. 

Att erbjuda el gratis vid publika laddstolpar är inte tillåtet 

Det har framkommit att flera kommuner tillhandahåller publika laddtjänster utan 

kostnad för de elbilsägare som laddar. Den kommunala kompetensen omfattar 

visserligen elförsörjning, men när verksamheten bedrivs i bolagsform ska detta 

enligt ellagen ske på affärsmässiga grunder. Att erbjuda gratis el är inte förenligt 

med detta krav. 

Som bland annat Sveriges Kommuner och Regioner tidigare har konstaterat i 

rapporten ”Ladda för framtiden – laddinfrastruktur för elfordon” riskerar ett 

erbjudande om gratis el även att komma i konflikt med den kommunalrättsliga 

likställighetsprincipen, som gäller för samtliga kommunala aktörer oavsett 

verksamhetsform. Om en kommun väljer att ge bort eller subventionera el kan det 

nämligen anses gynna vissa kommuninvånare framför andra, det vill säga de som 

har en laddbar bil framför de som kör på konventionella bränslen. 
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Att kommunala aktörer erbjuder laddtjänster gratis riskerar också att begränsa 

förutsättningarna för privata aktörer att utöva ett effektivt konkurrenstryck på 

marknaden. Detta gäller särskilt i den rådande situationen med höga elpriser. Det 

kan därför vara fråga om en underprissättning i strid mot konkurrenslagens 

bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. I ett längre 

perspektiv riskerar förfarandet att hämma investeringsviljan hos privata aktörer 

vilket skulle minska utbyggnadstakten och skada konsumenterna. 

I flera fall har kommuner som tillhandahållit publika laddtjänster gratis blivit 

uppmärksammade på reglerna och då upphört med förfarandet. Det gäller dock 

inte alla. Konkurrensverket uppmanar därför kommuner som fortfarande 

erbjuder gratis el vid publika laddstolpar att upphöra med detta. 

Tänk på likabehandling vid markupplåtelse 

En annan viktig fråga vid utbyggnaden av laddinfrastruktur är hur kommunerna 

bör agera när det gäller upplåtelse av kommunal mark till olika aktörer som vill 

tillhandahålla laddinfrastruktur och laddtjänster. I den omställning som pågår 

runt om i landet är det viktigt att privata aktörer som vill etablera sig på 

marknaderna ges möjlighet till detta. 

Frågan har belysts i ett domstolsavgörande i fråga om upplåtelse av mark för 

fibernedläggning där en kommun som hade en egen fiberverksamhet förbjudits 

att kategoriskt neka privata aktörer tillgång till kommunal mark. Exakt på vilka 

villkor en kommun måste upplåta mark till privata aktörer går inte att stipulera i 

förväg. Däremot kan det konstateras att det gynnar utvecklingen av väl 

fungerande marknader med god konkurrens om kommunerna värnar om 

likabehandling vid markupplåtelse. En god konkurrens gynnar konsumenter, 

företag och samhället i stort. 

Konkurrensverkets förhoppning är att på detta sätt göra tydligt vilka förutsätt-

ningar som råder i det pågående arbetet med att bygga ut den viktiga laddinfra-

strukturen. Vi finns också till hands att svara på frågor, via telefon eller e-post. 

Välkommen att kontakta Johan Holmquist, funktionsansvarig för frågor om 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, på 08-700 15 35 eller 

johan.holmquist@kkv.se. 

Med vänlig hälsning 

 

Rikard Jermsten 

Generaldirektör, Konkurrensverket 

Ta del av mer information om frågor som rör laddinfrastruktur på 

Konkurrensverkets webbplats 

https://www.konkurrensverket.se/laddinfrastruktur/ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 50 Svar på motion om klimatstyrning från 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/162 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion, Starkare klimatomställning krävs. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att motionen anses besvarad med innehållet i kommunlednings-
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 23 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

• Motion om Klimatstyrning från Michael Öberg (MP) daterad 2022-08-02 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 23 Svar på motion om klimatstyrning från 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/162 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion, Starkare klimatomställning krävs. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att motionen anses besvarad med innehållet i kommunlednings-
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

• Motion om Klimatstyrning från Michael Öberg (MP) daterad 2022-08-02 
 

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

 2023-02-07  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om 
klimatstyrning från Michael Öberg (MP)  
Ärendenummer KS 2022/162 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion, Starkare klimatomställning krävs. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att motionen med innehållet i denna tjänsteskrivelse anses besvarad. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

• Motion om Klimatstyrning från Michael Öberg (MP) daterad 2022-08-02 
 
Ärendeberedning 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion, Starkare klimatomställning krävs. I motionen framhålls bland annat att 
Älmhult ska bli fossilfritt och energieffektivt, att miljöplanen är en viktig 
färdplan för en hållbar utveckling samt att miljö och klimat ska ha lika stor 
tyngd som de ekonomiska målen. 
I motionen yrkas på tre saker. 

1. Att ett ramverk för starkare styrning av klimatomställningen tas fram.  
Detta ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar 
för att nå nollutsläpp till år 2030. I motionen ges en rad exempel på 
satsningar som kan göras.  

2. Att budgetberedningen involveras i arbetet med klimatomställning 
3. Att en årlig redovisning ska göras avseende minskningen av 

koldioxidutsläpp för hela kommunkoncernen, inkluderat miljöplanens 
mål. 

Gällande det första yrkandet gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att 
framtagandet av en regelrätt koldioxidbudget är ett omfattande arbete som 
dessutom kräver extern kompetens. Därtill är ett eventuellt införande av en 
koldioxidbudget en genomgripande förändring av styrprinciperna i kommunen. 
En koldioxidbudget kan antingen baseras på geografiskt avgränsade utsläpp eller 
på konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga alla utsläpp som invånare och 
samhället tillsammans ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker. Ofta 
visar en koldioxidbudget en avsevärt högre minskningstakt, 13-20%, än nuläget 
för Älmhults kommun (ca 2 %).  
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-07  2(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan kräver en mer djupgående 
dialog i organisationen. Redan idag följs utvecklingen av de direkta 
klimatutsläppen internt och externt upp genom bland annat miljö/ 
hållbarhetsbokslut samt årlig uppföljning av indikatorer och mätbara mål.  
Gällande det andra yrkandet föreslår kommunledningsförvaltningen att ett 
särskilt kapitel läggs till i den kommande Samhällsbyggnadsplanen 2024 som 
benämns ”Hållbarhet” eller liknande. Detta kapitel kan då bland annat beskriva 
vilka lämpliga satsningar som ska göras kopplat till klimatomställning, vilka 
effekter dessa bedöms ge samt de ekonomiska implikationerna. Då 
Samhällsbyggnadsplanen är en del av budgeten involveras därmed även 
budgetberedningen.  
Gällande det tredje yrkandet så görs från och med år 2022 ett hållbarhetsbokslut 
varje år. I detta redovisas bland annat koldioxidutsläppen i kommunen per capita 
och utvecklingen över åren kommer att kunna följas. Kommunlednings-
förvaltningen bedömer därmed att denna punkt redan är uppfylld.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
 
 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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miljöpartiet de gröna Q 
MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÄLMHULTS KOMMUN 

ÄLMHUL TS KOMMUN 
Kommunledningsförvaltningen 

STARKARE KLIMATSTYRNING KRÄVS 
□nr. 

Motion till kommunfallmäktige om ett klimatpolitiskt ramverk i Almhults kommun 

Extremväder är numera vardag i Europa, vilket gör att vi måste intensifiera arbetet för ett 

hållbai1 klimat på alla nivåer i samhället. Just nu står vi och väger på de planetära gränserna, 

enligt majoriteten av klimatforskare och FN:s klimatkommitte. 

Älmhult ska vara en människovänlig och miljövänlig kommun. Därför ska budgetberedningens 

arbete ta sin utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling samt aktuell forskning. 

Målen harmonierar väl med Miljöpa11iets tre solidariteter; solidaritet med kommande 

generationer, solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, samt solidaritet med 

världens alla människor. Vi ska minska klyftorna mellan människor och generationer. 

Samhället ska hålla samman för ökad gemenskap. 

Älrrihult ska bli fossilfritt och energieffektivt. Miljöplanen är en viktig färdplan för en hållbar 

utveckling. Därför vill vi ge i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett ramverk för 

starkare styrning av kommunens verksamheter. Miljö- och klimat ska ha lika stor tyngd som 

de ekonomiska målen. Vi vill därför att hänsyn till miljö/klimat tas i alla politiska beslut i 

Älmhults kommun. 

Därför vill vi 

Att ett ramverk för starkare styrning av klimatomställningen tas fram. 

2022 -08- 0 2 

Det ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar, för att nå nollutsläpp till år 

2030. Vi har förutsättningar att på sikt bli en plusenergikommun. Satsningar ska exempelvis göras på 

fortsatta energieffektiviseringar och förnybara energikällor, fossilfri energiförsö1jning, minskat 

transportberoende, minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, 

klimatneutrala bostäder, främja hållbara konsumtionsmönster, en klimatsmart välfärd och tillsammans 

med näringslivet satsa på gröna jobb. Det görs redan mycket, men vi behöver en mer skyndsam 

omställning. 

Att budgetberedningen involveras i arbetet. 

Att en årlig redovisning ska göras avseende minskningen av koldioxidutsläpp för hela 

kommunkoncernen, inkluderat miljöplanens mål. 

Älmhult den 20 juli 2022 

U)Jc..._l2b~ 
Michael Oberg (MP) 

Gruppledare för Miljöpartiets kommungrupp i Älmhults kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 53 Årsanalys för kommunfullmäktige 2022 
Ärendenummer KS 2023/61 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Årsanalys för 

kommunfullmäktige daterad 2023-02-19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för kommunfullmäktige.  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till netto +147 tusen kronor vilket 
förklaras av något högre personalkostnader respektive lägre övriga kostnader 
jämfört med budget. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 26 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-19 

• Årsanalys 2022 kommunfullmäktige daterad 2023-02-19 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) och Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
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 2023-03-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
 

90



 Sammanträdesprotokoll  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 26 Årsanalys för kommunfullmäktige 2022 
Ärendenummer KS 2023/61 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Årsanalys för 

kommunfullmäktige daterad 2023-02-19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för kommunfullmäktige.  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till netto +147 tusen kronor vilket 
förklaras av något högre personalkostnader respektive lägre övriga kostnader 
jämfört med budget. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-19 

• Årsanalys 2022 kommunfullmäktige daterad 2023-02-19 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Per Elmgren   
per.elmgren@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om årsanalys för 
kommunfullmäktige 2022  
Ärendenummer KS 2023/61 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för kommunfullmäktige.  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till netto +147 tusen kronor vilket 
förklaras av något högre personalkostnader respektive lägre övriga kostnader 
jämfört med budget. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-19 

• Årsanalys 2022 kommunfullmäktige daterad 2023-02-19 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Årsanalys för 

kommunfullmäktige daterad 2023-02-19. 
 
 
 
Per Elmgren Susann Pettersson 
Controllerchef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
 

 

 
 
  
 
  

Kommunfullmäktige 
 

Årsanalys 2022 
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1. Verksamhet 
1.1. Periodens väsentliga händelser  
Kommunfullmäktige har genomfört elva sammanträden under 2022. I år har flera olika nämnder 
presenterat och informerat om sin verksamhet, bland annat socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och tekniska nämnden. För övrigt har HR avdelningen presenterat sin verksamhet 
med fokus på kompetensförsörjning och kommunens medarbetare. Vidare presenterade servicecenter 
resultatet av årets servicemätning där Älmhults kommun blev rankad topp 4 av Sveriges kommuner. 
Polisen tillsammans med kommunens kris- och beredskapsstrateg var under våren inbjuden till 
fullmäktige att prata om trygghet i Älmhults kommun. 
Under hösten genomfördes val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige där 
kansliavdelningen arbetade intensivt med alla förberedelser från årets början fram till valet i 
september.  
 
1.2 Förväntad utveckling  
Vi går nu in i en ny mandatperiod med både nya och gamla förtroendevalda som behöver komma in i 
sina roller. Partiernas årliga utbildningspotter disponeras under hela mandatperioden och kostnaderna 
kan därför variera mellan åren.  
 
Ny mandatperiod innebär också omstart för utvecklingen av kommunfullmäktiges arbete för att vara 
ett relevant och intressant forum för demokratiska samtal, debatt och viktiga beslut. Allt för att nå 
vårt gemensamma mål om bästa möjliga utveckling för Älmhults kommun och dess medborgare. 
 
2. Nämndens drift 

 
 

2.1 Övergripande analys av utfall intäkter och kostnader 
 

 
 

 
Analys av årets budgetavvikelse  
Avvikelsen mellan budget 2022 och bokslut 2022 uppgår till netto +147 tkr vilket förklaras av något högre 
personalkostnader respektive lägre övriga kostnader jämfört med budget.  Det relativt låga utfallet beror på ett 
överskott om cirka 160 tusen kronor gällande mandatperiodens utbildningsstöd.  

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Intäkter/kostnader (tkr)                             
kostnad=minus , intäkt=plus Utfall Budget

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
per 

augusti

Utfall

Intäkter 0 0 0 0 0

Personalkostnader -551 -487 -64 -108 -592

Övriga kostnader -1 227 -1 438 211 0 -1 428
Summa -1 778 -1 925 147 -108 -2 020

Helår 2022
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Analys av större förändringar mellan årets utfall föregående års utfall  
Utfallet är lägre jämfört med 2021 och som i huvudsak förklaras av ej utnyttjade medel för utbildningsstöd. 
Outnyttjade medel för utbildningsstöd har förts över år efter år under mandatperioden 2018-2022 och detta 
sista år, 2022,  löses det ackumulerade överskottet upp. Nya medel avsätts för nästa mandatperiod. 
 
Analys av större förändringar mellan årets utfall och helårsprognos i delår augusti 
Budgetavvikelsen mellan utfall och prognos i delåret uppgår sammanlagt till 255 tkr och beror i huvudsak på 
att överskottet gällande utbildningsstöd inte fångades i prognosen per sista augusti. 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 51 Justering av investeringsbudget 2023 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad 

investeringsbudget för år 2023 enligt upprättat förslag om totalt 355 915 tkr. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 som en del i 
budgetbeslutet 2023, om budgetram för nämndernas investeringar år 2023.  
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Investeringsram är i grunden ettårig. I syfte att få en mer rätt 
bedömning av den årliga investeringsutgiften, har nämnderna gjort en ny 
bedömning av de strategiska investeringarna. Investeringsramar ska inte föras 
över mellan åren men i och med en övergång till ny hantering år 2023, har även 
dessa varit grund för vissa justeringar av investeringsbudgeten 2023.  
Investeringsbudgeten för år 2023 föreslås justeras med totalt 20 675 tkr och 
uppgår därmed till 355 915 tusen kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-28, § 24 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 

• Bilaga Förslag till justerad investeringsbudget 2023, 2023-02-20 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 182, Tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 15, överföring av ej nyttjade 
investeringsmedel KS till investeringsbudget 2023. 

• Miljö- och byggnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-19 § 
138. 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-21 § 194. 

• Tekniska nämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2023-01-23 § 4 

• Utbildningsnämndens beslut Budget och verksamhetsplan 2023, 2023-02-01 
§ 16. 

• Tekniska nämndens beslut om Årsanalys 2022, 2023-03-01 § 16 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 24 Justering av investeringsbudget 2023 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad 

investeringsbudget för år 2023 enligt upprättat förslag om totalt 355 915 tkr. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 som en del i 
budgetbeslutet 2023, om budgetram för nämndernas investeringar år 2023.  
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Investeringsram är i grunden ettårig. I syfte att få en mer rätt 
bedömning av den årliga investeringsutgiften, har nämnderna gjort en ny 
bedömning av de strategiska investeringarna. Investeringsramar ska inte föras 
över mellan åren men i och med en övergång till ny hantering år 2023, har även 
dessa varit grund för vissa justeringar av investeringsbudgeten 2023.  
Investeringsbudgeten för år 2023 föreslås justeras med totalt 20 675 tkr och 
uppgår därmed till 355 915 tusen kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 

• Bilaga Förslag till justerad investeringsbudget 2023, 2023-02-20 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 182, Tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 15, överföring av ej nyttjade 
investeringsmedel KS till investeringsbudget 2023. 

• Miljö- och byggnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-19 § 
138. 

• Socialnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-21 § 194. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Tekniska nämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2023-01-23 § 4 

• Utbildningsnämndens beslut Budget och verksamhetsplan 2023, 2023-02-01 
§ 16. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
Christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om justering av 
investeringsbudget 2023  
Ärendenummer KS 2022/114 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 som en del i 
budgetbeslutet 2023, om budgetram för nämndernas investeringar år 2023.  
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Investeringsram är i grunden ettårig. I syfte att få en mer rätt 
bedömning av den årliga investeringsutgiften, har nämnderna gjort en ny 
bedömning av de strategiska investeringarna. Investeringsramar ska inte föras 
över mellan åren men i och med en övergång till ny hantering år 2023, har även 
dessa varit grund för vissa justeringar av investeringsbudgeten 2023.  
Investeringsbudgeten för år 2023 föreslås justeras med totalt 20 675 tkr och 
uppgår därmed till 355 915 tusen kronor. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 

• Bilaga Förslag till justerad investeringsbudget 2023, 2023-02-20 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 182, Tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 15, överföring av ej nyttjade 
investeringsmedel KS till investeringsbudget 2023. 

• Miljö- och byggnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-19 § 
138. 

• Socialnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-21 § 194. 

• Tekniska nämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2023-01-23 § 4 

• Utbildningsnämndens beslut Budget och verksamhetsplan 2023, 2023-02-01 
§ 16. 

• Tekniska nämndens beslut Årsanalys 2022, 2023-03-01 § XX. 
 
Ärendeberedning 
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot 
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tillväxt, utökade funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns 
utveckling. En strategisk investering har ett investeringsanslag som är beslutat 
av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom. En 
investeringsram är också beslutad av kommunfullmäktige och är en generell 
investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom.  
I samband med nämndernas beslut om sin verksamhetsplan 2023 eller beslut om 
sin årsanalys 2022, har ny bedömning gjorts av strategiska investeringars budget 
för år 2023 för eventuell justering. Syftet är att få en mer rätt bedömning av den 
årliga investeringsutgiften i stället för att bara automatiskt föra över ej förbrukad 
budget. Investeringsramar ska inte föras över mellan åren men i och med en 
övergång till ny hantering år 2023, har även dessa varit grund för vissa 
justeringar av investeringsbudgeten 2023. 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2023 om att föra över ej nyttjade 
investeringsmedel 2022 för kommunstyrelsens (KS) strategiska investering 
digitalisering med 3 144 tkr till 2023. Beslutet behöver kompletteras gällande 
kommunstyrelsens investeringsbudget då det finns ytterligare projektmedel att 
föra över med ny bedömning; 

1. tillägg strategiska investeringar mark/fastighetsförvärv 2023 med 4 083 
tkr, 

2. strategiska investeringar gällande exploatering ska minskas med 10 100 
tkr år 2023, för att i stället tillföras år 2024 och 2025. 

3. kommunstyrelsens investeringsram ska tillföras 300 tkr avseende nytt 
intranät. 

Tekniska nämndens (TN) beslut om Verksamhetsplan 2023 föreslår justering av 
investeringsbudget 2023 med 18 950 tkr. Justeringarna avser både strategiska 
investeringar och ram samt är både överföring av ej förbrukade investerings-
medel från år 2022 och omfördelning inom nämndens olika ramar.   
Nämnden föreslår även justering av investeringsbudgeten för Nytt högstadie 
Linnéskolan, både utifrån ej förbrukad budget år 2022 och kommunfullmäktiges 
beslut 12 december 2022 om omföring av medel från etapp 2 till etapp 1 med 
42 000 tkr.  
Tekniska nämndes beslut om Årsanalys 2022, innefattar kompletterande beslut 
om överföring av ej förbrukade investeringsmedel till år 2023 med totalt 3 583 
tkr, som omfattar Paradisskolan, Korsningspunkt N Ringvägen-Ljungbyvägen 
och nytt styrsystem/fiberanslutning inom VA.   
Socialnämnden (SN) föreslår överföring av 2022 års ej förbrukade 
investeringsmedel gällande digitalisering med 3 000 tkr jämnt fördelat till år 
2025 och år 2026.    
Utbildningsnämndens (UN) justering av investeringsbudgeten 2023 omfattar 
nämndens investeringsram med 470 tkr avseende kameraövervakning 
Haganässkolan. 
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) föreslår justering av investeringsbudgeten 
år 2023 gällande nämndens investeringsram med 245 tkr avseende digital 
bygglovshantering. 
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I tabellen nedan framgår nämndernas förslag till justerad investeringsbudget 
2023 med följdeffekter för kommande år. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ovanstående justeringar av 
nämndernas investeringsbudgetar år 2023 med 20 675 tkr godkänns. Förslag till 
justerad investeringsbudget år 2023 om totalt 355 915 tkr framgår i bilaga.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad 

investeringsbudget för år 2023 enligt upprättat förslag om totalt 355 915 tkr. 
 

 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
 
 

Typ av investeringar Beskrivning Budget Plan Plan Kalkyl

Belopp tkr 2023 2024 2025 2026

Strategiska lokaler TN Linnéskolan etapp 1 och 2 (från år 2022) 0 80 000 -41 000 16 000
Strategiska lokaler TN Paradisskolan (från år 2022) 2 097 0 0 0
Strategiska lokaler TN renovering Bäckgatan (från 2022 och omföring mellan åren) 9 750 -8 000
Strategiska investeringar VA TN-VA ombyggnad Reningsverk Älmhult (från år 2022) 3 500 3 500
Strategisk infrastruktur TN GC-väg Skolgatan o Östra Björkgatan (omflytt mellan åren) -4 000 4 000
Strategisk infrastruktur TN Korsningspunkt N Ringvägen – Ljungbyvägen (från år 2022) 300 4 000
Strategisk markförvärv KS Strategisk markförvärv (från år 2022) 4 083
Strategisk digitalisering KS Digitalisering (KS från år 2022) 3 144
Strategisk digitalisering SN Digitalisering (från år 2022) 1 500 1 500

Summa strategiska 22 874 75 500 -35 500 17 500
Strateg exploatering KS investeringar exploatering - gata/park -10 100 11 880 -9 900
Ram TN ramar - från år 2022 6 886
Ram TN ramar -  omflytt mellan ramar/åren 0 650 -1 400
Ram KS ram 300
Ram UN ram 470
Ram MBN ram 245

Summa 20 675 87 380 -44 750 16 100
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Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström  
christina.utterstrom@almhult.se 
 

 

Förslag investeringsbudget 2023  
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2022-12-12 om investeringsbudget 2023. 
Utifrån nämndernas förslag till justeringar med följdeffekter kommande 
budgetår, framgår nedan förslag till justerad investeringsbudget 2023 om totalt 
355 915 tkr. Justeringarna uppgår till 20 675 tkr, se tabell nästa sida. Sist i 
dokumentet finns även en tabell där justerade poster är markerade.  

 
 

  

Typ av investeringar Nämnd Budget Plan Plan Kalkyl
Belopp tkr 2023 2024 2025 2026

Strategiska investeringar (anslag) 
Strategiska investeringar lokaler TN 161 847 111 000 52 500 46 000
strategiska investeringar inventarier skolor UN 5 000 15 000 10 000
Strategiska investeringar infrastruktur TN 3 000 9 500 7 500 9 000
Strategiska investeringar övriga TN 0 0 0 1 500
Strategiska investeringar VA TN 19 500 28 500 32 500 40 000
Strategisk mark/fastighetsförvärv KS 4 083 0 0

Strategiska investeringar digitalisering 7 574 2 530 1 500 1 500
Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande KS 5 274 230 0

Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen SN 2 300 2 300 1 500 1 500

Summa strategiska investeringar 201 004 166 530 104 000 98 000

Investeringar exploatering KS 77 900 34 380 49 740 64 725
(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd
Ram gata/park TN 10 050 11 000 9 850 8 850
Ram fastigheter TN 28 000 20 400 18 900 15 700
Ram fordon TN 8 610 2 700 8 300 4 150
Ram infrastruktur TN 700 300 300 300
Ram inventarier och övrigt TN 1 900 3 600 1 100 2 600
Ram investeringar VA TN 11 986 10 800 10 800 21 600
Teknisk nämnd investeringsram 61 246 48 800 49 250 53 200

Investeringram (årlig) övriga nämnder 
Kommunstyrelse KS 2 700 2 100 2 200 0
Utbildningsnämnd  UN 3 470 3 000 3 000 3 000
Socialnämnd SN 3 500 1 990 3 000 2 300
Miljö- och byggnadsnämnd MBN 745 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnd KFN 5 350 2 410 2 500 1 500
Investeringsram övriga nämnder 15 765 10 000 11 200 7 300

Summa investeringar totalt 355 915 259 710 214 190 223 225
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I posten Strategiska investeringar lokaler ingår Nytt högstadie Linnéskolan som 
det största projektet. Med tekniska nämndens förslag till justering av 
investeringsbudgeten för projektet, både utifrån ej förbrukad budget år 2022 och 
kommunfullmäktiges beslut 12 december 2022 om omföring av medel från 
etapp 2 till etapp 1 med 42 000 tkr, uppgår budgeten totalt till 355 000 tkr och 
fördelas på de olika åren enligt nedan: 

 
 
I följande tabell framgår ändrat belopp för de olika posterna i den totala investe-
ringsbudgeten. 

 
 
 

 

Projnr Projektnamn Slutår

Ack utfall 
inv.utg 
t.o.m. 
2022

Justerad 
budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

SUMMA 
TOTAL-

BUDGET
17482 Nytt högstadie Linnéskolan (Etapp 1) 2024 30 640 30 000 150 000 100 000 17 000 297 000

Ombyggnad Linnéskolan (Etapp 2) 2026 22 000 36 000 58 000
30 640 150 000 100 000 39 000 36 000 355 000

Justering 0 80 000 -41 000 16 000 55 000

Typ av investeringar Budget Plan Plan Kalkyl
Belopp tkr 2023 2024 2025 2026

Strategiska investeringar (anslag) 
Strategiska investeringar lokaler TN 11 847 72 000 -41 000 16 000
strategiska investeringar inventarier skolor UN 0 0 0
Strategiska investeringar infrastruktur TN 300 0 4 000 0
Strategiska investeringar övriga TN 0 0 0 0
Strategiska investeringar VA TN 3 500 3 500 0 0
Strategisk mark/fastighetsförvärv KS 4 083 0 0 0

Strategiska investeringar digitalisering 3 144 0 1 500 1 500
Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande KS 3 144 0 0 0
Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen SN 0 0 1 500 1 500
Summa strategiska investeringar 22 874 75 500 -35 500 17 500

Investeringar exploatering KS -10 100 11 880 -9 900 0
(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd
Ram gata/park TN 600 3 100 900 900
Ram fastigheter TN 1 400 -1 600 900 -1 300
Ram fordon TN 3 900 -2 200 -650 300
Ram infrastruktur TN 0 0 0 0
Ram inventarier och övrigt TN -200 700 -500 -1 300
Ram investeringar VA TN 1 186 0 0 0
Teknisk nämnd investeringsram 6 886 0 650 -1 400

Investeringram (årlig) övriga nämnder 
Kommunstyrelse KS 300 0 0 0
Utbildningsnämnd  UN 470 0 0 0
Socialnämnd SN 0 0 0 0
Miljö- och byggnadsnämnd MBN 245 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnd KFN 0 0 0 0
Investeringsram övriga nämnder 1 015 0 0 0

Summa JUSTERING investeringar totalt 20 675 87 380 -44 750 16 100
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 Förslag justerad 
investeringsbudget 2023  
 
  

  

 2023-02-20  3(3) 

 

 

I nedanstående tabell är justerade poster jämfört med kommunfullmäktiges beslutade budget i december 
2022, markerade. 

 

 
 
 

Typ av investeringar Nämnd Budget Plan Plan Kalkyl
Belopp tkr 2023 2024 2025 2026

Strategiska investeringar (anslag) 
Strategiska investeringar lokaler TN 161 847 111 000 52 500 46 000
strategiska investeringar inventarier skolor UN 5 000 15 000 10 000
Strategiska investeringar infrastruktur TN 3 000 9 500 7 500 9 000
Strategiska investeringar övriga TN 0 0 0 1 500
Strategiska investeringar VA TN 19 500 28 500 32 500 40 000
Strategisk mark/fastighetsförvärv KS 4 083 0 0

Strategiska investeringar digitalisering 7 574 2 530 1 500 1 500
Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande KS 5 274 230 0

Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen SN 2 300 2 300 1 500 1 500

Summa strategiska investeringar 201 004 166 530 104 000 98 000

Investeringar exploatering KS 77 900 34 380 49 740 64 725
(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd
Ram gata/park TN 10 050 11 000 9 850 8 850
Ram fastigheter TN 28 000 20 400 18 900 15 700
Ram fordon TN 8 610 2 700 8 300 4 150
Ram infrastruktur TN 700 300 300 300
Ram inventarier och övrigt TN 1 900 3 600 1 100 2 600
Ram investeringar VA TN 11 986 10 800 10 800 21 600
Teknisk nämnd investeringsram 61 246 48 800 49 250 53 200

Investeringram (årlig) övriga nämnder 
Kommunstyrelse KS 2 700 2 100 2 200 0
Utbildningsnämnd  UN 3 470 3 000 3 000 3 000
Socialnämnd SN 3 500 1 990 3 000 2 300
Miljö- och byggnadsnämnd MBN 745 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnd KFN 5 350 2 410 2 500 1 500
Investeringsram övriga nämnder 15 765 10 000 11 200 7 300

Summa investeringar totalt 355 915 259 710 214 190 223 225
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 182 Tilläggsavtal till Linnéskolan etapp 1 
Ärendenummer KS 2022/264 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tilldela Tekniska nämnden ytterligare investeringsanslag med 42 mnkr som 

omfördelas från Linnéskolans etapp 2 för om och tillbyggnation av 
Linnéskolan, etapp 1, som då totalt uppgår till 297 mnkr.    

2. Uppdra till Tekniska nämnden att teckna tilläggsavtal för genomförande av 
Linneskolan etapp 1.  

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 
a. Analysera effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 

påverkar skolans verksamhet.  
b. Utreda de ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 

avseende både investeringsutgift och driftskostnader inför 
budgetprocessen 2024.  

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1– 4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har framställt ett behov av en utbyggnad av högstadiet 
i Älmhult, Linnéskolan. Utredning av behovet har gjorts av Kommunlednings-, 
utbildnings- och tekniska förvaltningen vilket lett fram till en om och 
tillbyggnad av Linneskolan i två etapper med start av etapp 1 under 2021. 
Behovet och investeringen är upptagen i Lokalresursplan 2020.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 112 att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att starta processen för tillbyggnad av Linneskolan 7–9 etapp 1.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 § 77 att tilldela tekniska nämnden 
investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1. 
Under hösten 2021 konstateras att ett omtag avseende bygglovet för etapp 1 
måste ske, detta med hänsyn till hantering av bullerproblematiken från 
stambanan. En teknisk utredning genomfördes i Trafikverkets regi för att 
klarlägga placering och teknisk utformning av en bulleråtgärd samt ett underlag 
för en uppdaterad bulleranalys för skolgården. Arbetet med tekniskutredning och 
bygglovsansökan har medfört en försening av projektet med ca 12 månader. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Vidare har omvärldsläget påverkat utvecklingen av byggkostnader kopplat till 
framför allt byggmaterial. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 
materialkostnader ökat med 16,7 procent mellan september 2021 till september 
2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror, mest ökade 
kostnaderna för armeringsstål (44,7 procent) samt golvmaterial (27,2 procent).  
Parallellt med tekniskutredning och bygglovshantering har kontrakterad 
entreprenör i dialog med tekniska förvaltningen genomfört olika delprojekt för 
att i möjligaste mån förbereda byggstarten. Dock har detta endast kunnat ske i 
begränsad omfattning och den 2021-10-06 anmälde entreprenören hinder enligt, 
Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT) 06, kap 4 §3.1, med hänvisning 
till att man inte kommer att klara sluttiden för etapp 1 på grund av försenad 
byggstart. Merkostnaden på grund av hinder regleras genom ABT 06 kap 5 §4 
och uppgår till 7,7 mnkr.   
Vidare har entreprenören den 2021-10-06 också begärt indexreglering av 
entreprenadsumman enligt ABT 06 kap 6 §3, detta med anledning av 
tidsförskjutning och den prisutveckling på byggmaterial som skett sedan avtalet 
med Älmhults kommun undertecknats. Merkostnad på grund av prisutveckling 
på materiel uppgår till 34,3 mnkr. 
Den sammantagna effekten av de faktorer som påverkat projektet innebär att 
byggstarten försenats med sammanlagt ca 12 månader och projektkostnaden för 
etapp 1 ökat från 255 mnkr till 297 mnkr.  
Nu föreslås att 42 mnkr av avsatta medel för etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) 
omfördelas till etapp 1 utifrån ovanstående bakgrund.   
Byggnationen kan starta per omgående, preliminärt kan skolan tas i bruk januari 
2025. Verksamheten påverkas av att byggnationen av skolan är försenad. Vidare 
påverkas ekonomin kopplat till projektet i sin helhet. Följande delar behöver 
utredas i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen; 
- Effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 påverkar skolans 

verksamhet behöver analyseras.   
- De ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 avseende både 

projektets investeringsutgift och driftkostnader behöver behandlas i samband 
med budgetprocessen 2024.  

Tekniska förvaltningen föreslår att 42 mnkr av avsatta investeringsmedel för 
etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) omfördelas till etapp 1.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 197 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Ordförandebeslut tekniska nämnden 2022-11-28 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §112 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-21 §77 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 §193, punkt 3 Lokalresursplan 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om paragrafen kan justeras omedelbart 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelning 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Överföring av ej nyttjade investeringsmedel 
till investeringsbudget 2023 
Ärendenummer KS 2022/276 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ej nyttjade investeringsmedel för strategiska 

investeringar digitalisering från 2022 överförs till investeringsbudget 2023, 
då flera projekt pågår som berör kommunenens samtliga verksamheter, totalt 
3 144 tkr.      

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022 beslutat om budgetram för 
kommunstyrelsen 2023.  
Driftbudgeten omfattar kommunledningsförvaltningens verksamhet med sex 
olika avdelningar; HR, ekonomi- och upphandling, kommunikation, service och 
näringsliv, samhällsbyggnad, IT- och digitalisering samt kommunledning 
inklusive kansli. Budgeten 2023 för kommunledningsförvaltningen är 77 337 
tkr.  
En investeringsplan som omfattar strategiska investeringar för genomförande av 
den kommunövergripande digitaliseringsplanen samt inköp av bland annat 
inventarier och nätverksutrustning om totalt 5,5 mkr för 2023 – 2024.   
Inom ramen för mark- och exploateringsbudgeten de kommande åren finns flera 
större projekt såsom är Furulund, Solvikskajen, Vena samt verksamhetsmark i 
Froafälle. Den senare tidens oroligheter, främst pågående krig i Europa, har 
skapat en kostnadsdrivande effekt som även påverkar entreprenadkostnader för 
genomförande av såväl investeringar som exploateringar. I mark- och 
exploateringsbudgeten har de förväntade utgifterna för exploatering höjts 
jämfört med tidigare plan. Osäkerheten i de faktiska kostnadsökningarna är 
emellertid stor och genomslaget av dessa är beroende av en rad omvärlds-
faktorer. Trots förväntade kostnadsökningar visar den totala mark- och 
exploateringsbudgeten ett överskott om 21 235 tkr för perioden 2023 – 2034. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

En ny stödprocess införs 2023 som är kopplad till personal med resultatmål och 
indikatorer för uppföljning. Då stödprocesser är kommunövergripande har 
aktiviteter utformats för att ge en förflyttning i samtliga verksamheter för att nå 
resultatmålet. 
Kommunstyrelsens föreslog 2023-01-18, § 10, kommunfullmäktige att besluta 
om att ej nyttjade investeringsmedel för strategiska investeringar digitalisering 
från 2022 överförs till investeringsbudget 2023, då flera projekt pågår som berör 
kommunenens samtliga verksamheter, totalt 3 144 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-01-18, § 10 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 daterad 2023-01-05 

• Bilaga 1 Exploateringsbudget detalj 2023 – 2034 daterad 2023-01-05 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer MOB 2022/69 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden antar framlagd verksamhetsplan 2023, daterad 

2022-12-12. 
2. Miljö- och byggnämnden ansöker om extra medel för det tidigare 

investeringsprojektet (anslagsinvestering) ”Digitalt Bygglovhant” på 245 
tkr. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsplan enligt anvisningar. 
Verksamhetsplanen innehåller nämndens uppdrag, resultatmål med därtill 
kopplade aktiviteter och indikatorer, driftbudget för åren 2023–2025, 
investeringsbudget för åren 2023-2032 samt arbetsmiljö.  
Nämndens driftbudget för 2023 uppgår till 12 791 tkr, investeringsbudgeten för 
2023 uppgår till 500 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-12 

• Miljö- och byggnämndernas verksamhetsplan 2023, daterad 2022-12-12 

• Bilaga 1. Tabell Resultatmål MBN 

• Bilaga 2. Mall Investeringsbudget 2023–2032 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 194 Verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer SOC 2022/113 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för 2023 daterad 2022-12-16. 
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

 Omdisponerar beslutat anslag för år 2022 på 3 000 tkr till projekt 27330 
Digitalisering socialförvaltningen enligt följande: 

1 500 tkr till år 2025  
1 500 tkr till år 2026 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022, § 223, beslutat om budgetram 
för socialnämnden 2023.  
Socialnämnden har att besluta om verksamhetsplan 2023 bestående av aktiviteter 
för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2023, driftbudget, 
investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom arbetsmiljö. 
Driftbudgetramen som presenteras i verksamhetsplanen är den beslutade ramen 
för 2023 -411 616 tkr. Vidare är den beslutade investeringsbudgeten för år 2023 
-3 500 tkr. 
Socialnämnden står inför en rad utmaningar inom samtliga 
verksamhetsområden. Dessa utmaningar är bland annat ökat behov av insatser 
inom individ- och familjeomsorg och omsorg funktionsvariation, framtida behov 
av boenden, omställningen till god och nära vård och omsorg, 
kompetensförsörjning samt utveckling av välfärdsteknik och förebyggande 
insatser inom förvaltningen för att möta att fler behöver välfärd och färre som 
kan utföra tjänsterna.  Ny teknik i form av digitalisering och välfärdsteknik 
kommer att vara ett viktigt verktyg för effektivisering av socialtjänsten. Med ny 
teknik och nya organisatoriska lösningar kommer vård och omsorg flyttas 
närmare individen och kommer att ge medborgaren större inflytande över sin 
egen hälsa och välmående. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 

• Socialförvaltningens verksamhetsplan 2023 daterad 2022-12-16 

• Socialnämndens aktiviteter och resultatmål 2023 

• Investeringsbudget för socialnämnden 2023-2034 på projektnivå 
 

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

 Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Verksamhetsplan för år 2023 
Ärendenummer TN 2022/188 
 

Tekniska nämndens beslut 
För egen del: 
1. Tekniska nämnden beslutar godkänna ”Verksamhetsplan 2023 Tekniska 

nämnden skattekollektivet, inklusive investeringsbudget 2023 med plan 
2024–2032”, daterad 2022-12-28. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar 
om reviderad investeringsbudget enligt bilaga A - ”Investeringsbudget TN 
20230124 jämfört med KF 20221212”, daterad 2022-12-28, efter att tabell 
om personalprocessen lagts till i verksamhetsplanen./ med tillägg att tabell 
om personalprocessen läggs till i verksamhetsplanen. 

2. Tekniska nämnden beslutar godkänna ”Verksamhetsplan 2023 Tekniska 
nämnden taxekollektivet, inklusive investeringsbudget 2023 med plan 2024–
2032”, daterad 2022-12-28. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar om 
reviderad investeringsbudget enligt bilaga A - Investeringsbudget TN 
20230124 jämfört med KF 20221212”, daterad 2022-12-28. 

Förslag till kommunfullmäktige: 
3. Besluta att revidera investeringsbudget år 2023 med plan 2024–2032 enligt 

bilaga A - ”Investeringsbudget TN 20230124 jämfört med KF 20221212”, 
daterad 2022-12-28. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1–2 
Kommunfullmäktige punkt 3 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges beslut tagit fram förslag 
till internbudget för år 2023 som presenteras i tekniska nämndens 
verksamhetsplaner 2023, en för skattekollektivet och en för taxekollektivet 
(VA).   
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-28 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Verksamhetsplan 2023 Tekniska nämnden skattekollektivet,  
daterad 2022-12-28  

• Bilaga 1. Investeringsbudget år 2023, med plan 2024–2032, på projektnivå 
skatte, daterad 2022-12-28 

• Verksamhetsplan 2023 Tekniska nämnden taxekollektivet,  
daterad 2022-12-28 

• Bilaga 1. Investeringsbudget år 2023, med plan 2024–2032, på projektnivå 
taxe, daterad 2022-12-28 

• Bilaga A. Investeringsbudget TN 20230124 jämfört med KF 20221212, 
daterad 2022-12-28 

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Kent Ballovarre (S) yrkar att tabell om personalprocessen läggs till i 
verksamhetsplanen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Kent 
Ballovarres (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-01 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Budget och verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer UN 2022/84 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar anta verksamhetsplanen. 
2. Nämnden beslutar om att föra över från ej nyttjade medel för 2022, för 

projektet ”Inventarier gy/vux” som gäller kameraövervakning på 
Haganässkolan. Beloppet uppgår till 470 tkr. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
skolbiblioteksorganisationen och rektorer forma en organisation som 
medger att skolbibliotekarierna finns ute på skolorna, nära eleverna för 
att främja läsande och läsförståelse. Skolbiblioteken skall vara öppna och 
tillgängliga.  

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsplan enligt anvisningar. 
Verksamhetsplanen innehåller nämndens uppdrag, resultatmål med därtill 
kopplade aktiviteter och indikatorer, driftbudget för åren 2023-2025, 
investeringsbudget för åren 2023-2032 samt arbetsmiljö.  
Nämndens driftbudget för 2023 uppgår till 620 025 tkr, investeringsbudgeten för 
2023 uppgår till 8 000 tkr varav 5 000 tkr för strategiska investeringar och 3 000 
tkr till övriga investeringar.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-01 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Fördelning av driftbudgeten enligt tabell nedan. 
 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-20 

• Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023, daterad 2023-01-20 

• Bilaga 1. Statsbidrag från Skolverket 
 

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
A. Utbildningsnämnden beslutar anta verksamhetsplanen.  
Thomas Harrysson (C) med (S) föreslår som tillägg:  
B. Nämnden beslutar om att föra över från ej nyttjade medel för 2022, för 

projektet ”Inventarier gy/vux” som gäller kameraövervakning på 
Haganässkolan. Beloppet uppgår till 470 tkr. 

C. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
skolbiblioteksorganisationen och rektorer forma en organisation som medger 
att skolbibliotekarierna finns ute på skolorna, nära eleverna för att främja 
läsande och läsförståelse. Skolbiblioteken skall vara öppna och tillgängliga.  

 

DRIFTREDOVISNING

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus

Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022, prel Budget 2023

Plan           
2024

Plan      
2025

600 Central förvaltning -49 119 -41 048 -37 367 -42 904 -43 766 -44 459
610 Förskolan -113 603 -117 178 -117 479 -125 083 -127 497 -129 514
630 Internationella skolan -50 082 -49 147 -48 309 -49 773 -50 734 -51 536
640 Grundskolan -239 843 -264 503 -265 674 -281 451 -286 883 -291 421
650 Gymnasieskolan -80 339 -91 610 -94 748 -99 333 -101 250 -102 852
660 Vux -11 437 -16 722 -17 777 -21 481 -21 896 -22 242
Summa nämndens nettokostnader 544 423- 580 208-   581 354-   -620 025 -632 025 -642 025
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-01 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 

Beslutsgång 
Ordförande Stefan Jönsson (S) frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt  
punkt A, B och C, och finner att utbildningsnämnden gör så.  

 

Protokollsanteckning 
Camilla Hallberg, controller meddelar att det utkast som tidigare skickats ut till 
ledamöterna i kallelsen, gällande verksamhetsplanen har ändrats. Tabellen överst 
på sidan 7 har ändrats. Det som har hänt är att kolumnen för Bokslut 2022, 
preliminärt är uppdaterad till de senaste siffrorna. Samt, det som 
utbildningsnämnden ska ta beslut om som finns i kolumnen Budget 2023 har 
ändrats. Intäkterna är något lägre, personalkostnaderna något högre och övriga 
kostnader något lägre. Men på totalen så är det samma. 
_____ 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Årsanalys för år 2022 
Ärendenummer TN 2023/20 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar för egen del: 
1. Tekniska nämnden godkänner ”Årsanalys 2022 Tekniska nämnden 

skattekollektivet”, inklusive bilagor, daterad 2023-02-20. 
2. Tekniska nämnden godkänner ”Årsanalys 2022 Tekniska nämnden 

taxekollektivet”, inklusive bilagor, daterad 2023-02-20. 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 4 300 tkr till investeringsbudget år 

2023 och 2024 från projekt 10830 ”Förlängning N Ringvägen” till ett nytt 
strategiskt infrastrukturprojekt ”Korsningspunkt N Ringvägen – 
Ljungbyvägen” med fördelning 300 tkr år 2023 och 4 000 tkr år 2024. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 2 100 tkr till investeringsbudget år 
2023 för projekt 17481 ”Ny skola Paradisskolan”. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 1 186 tkr till investeringsbudget år 
2023 för projekt 15500 ”Nytt styrsystem/fiberanslutning”. 
 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1–2 
Kommunfullmäktige punkt 3–5 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för tekniska nämnden, skatte- 
respektive taxekollektivet. 
Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden ska godkänna årsanalyserna samt 
lämnar förslag till kommunfullmäktige om att överföra investeringsmedel från  
projekt ”Förlängning N Ringvägen” till ett nytt strategiskt infrastrukturprojekt 
”Korsningspunkt N Ringvägen – Ljungbyvägen”, investeringsbudget till år 2023 
för projekt ”Ny skola Paradisskolan” samt investeringsbudget till år 2023 för 
projekt ”Nytt styrsystem/fiberanslutning”. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämndens årsanalys 2022, skattekollektivet daterad 2023-02-20 

• Bilaga 1 Resultatmål 2022, detaljerad redovisning daterad 2023-02-20 

• Bilaga 2 Investeringsredovisning 2022, skattekollektivet daterad 2023-02-20 

• Tekniska nämndens årsanalys 2022, taxekollektivet daterad 2023-02-20 

• Bilaga 1 Resultatmål 2022, detaljerad redovisning daterad 2023-02-20 

• Bilaga 2 Resultat och balansräkning VA, bokslut 2022 (2023-02-20) 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 2023-03-20  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Amanda Olsson   
amanda.olsson@almhult.se 
 

Kommunfullmäktige 
 

Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige 
2023-03-27  
Ärendenummer KS 2023/23 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Helena Akilisson (SD) 
daterat 2023-03-09 

2. Kommunrevisionens granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser 
och försörjningsstöd med yttrande från socialnämnden  

3. Kommunrevisionens granskning av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan med yttrande från utbildningsnämnden   

4. Kommunrevisionens granskning av måltidsverksamheten med yttranden 
från kommunstyrelsen och tekniska nämnden 

5. Kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande 
till LOU med yttrande från kommunstyrelsen  

 
Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige 2023-03-27 
 
 
Amanda Olsson  
Nämndsekreterare  
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg  
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 

Älmhults kommun 
  
 

 

Avgången ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att avskriva ärendet utan ytterligare åtgärd. 

Kommun: Älmhults kommun 
Parti: Sverigedemokraterna 
Avgången ersättare: Helena Akilisson  
Ny ersättare: Kunde inte utses 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Älmhults kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Helena Akilisson  
har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. Eftersom det inte finns 
någon ny ersättare att utse avskriver Länsstyrelsen ärendet utan 
ytterligare åtgärd. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).Ny ersättare har inte kunnat utses 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjurist Anders Pyrell med länsjurist Ann 
Jonasson som föredragande. 

Kopia till 
Sverigedemokraterna 
 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-09  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-1339-2023 
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Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

Beslut 
 

2023-03-09 

2 (3) 
 

201-1339-2023 
 
 

 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

Beslut 
 

2023-03-09 

3 (3) 
 

201-1339-2023 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 
010-223 70 00. Ange diarienummer 1339-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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   Revisorerna 

 Missiv 

 

        2022-09-13  1(2) 

 

 

Till: Socialnämnden 

För kännedom till: kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser och 

försörjningsstöd  

 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska socialnämndens styrning, 

uppföljning och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser och om dessa ökar 

förutsättningarna för individer att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämndens styrning, uppföljning 

och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis ändamålsenlig. Vidare är 

bedömningen att insatserna kan bidra till att öka förutsättningarna för individer 

att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Granskningen visar att styrning sker genom mål med indikatorer. Indikatorerna 

saknar dock målnivåer, vilket innebär att styrningen saknar en tydlig 

ambitionsnivå. Detta försvårar även uppföljningen då det inte går att konstatera 

huruvida verksamheten har uppnått önskat resultat utan målnivåer.  

Kommunen erbjuder insatser till individer utifrån individens behov och hur långt 

individen står från arbetsmarknaden. Det saknas dock statistik och analys 

avseende hur stor andel deltagare som avslutar till arbete eller till studier, vilket 

innebär att det inte går att följa och analysera huruvida erbjudna insatser bidrar 

till deltagares självförsörjning. 

Vad gäller samverkan visar granskningen att det finns en fungerande samverkan 

med utbildningsförvaltningen men att det saknas ett strukturerat arbetssätt med 

övriga förvaltningar för mottagandet av personer för praktik/arbetsträning. 

Slutligen visar granskningen att socialnämnden tar del av månadsvis statistik 

avseende ekonomiskt bistånd och arbetslöshet i kommunen samt uppföljning av 

mål genom kvalitetsberättelse och årsanalys. Uppföljningen saknar dock analys 

och slutsatser samt vilka åtgärder som bör vidtas för att öka måluppfyllelsen. 

Utifrån granskningen rekommenderas socialnämnden att: 

• Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 

målnivåer. 

• I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar 

för den kommunala organisationen att ta emot personer för 

praktik/arbetsträning. 

• Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av 

insatser som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt 

att uppföljningen dokumenteras. 
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   Revisorerna 

 Missiv 

 

        2022-09-13  2(2) 

 

• Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 

åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen.   

 

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar socialnämndens skriftliga svar på 

bedömningarna enligt rapporten samt dess rekommendationer senast 2022-12-

13.  

 

Bilaga: Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd 

 

 

 

 

Tommy Lövquist Laila Hult  

Ordförande Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens arbetsmarknadsinsatser och arbete med försörjningsstöd. Vår 
sammanfattande bedömning är att socialnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis ändamålsenlig. Vidare bedömer 
vi att de arbetsmarknadsinsatser som genomförs kan bidra till att öka 
förutsättningarna för individer att etablera sig på arbetsmarknaden. Bedömningen 
grundar sig på följande iakttagelser: 

 Arbetsmarknadsenhetens arbete styrs utifrån nämndens budgetförslag och 
verksamhetsplan som innehåller mål, indikatorer och aktiviteter. Indikatorerna 
och aktiviteterna saknar dock målnivåer.  

 Arbetet styrs även av socialförvaltningens åtgärdsplan för en budget i balans 
2020–2022 som anger att försörjningsstödet ska minska. Det framgår dock 
inte hur arbetet ska följas upp. 

 Intervjuade uppger att den nya organisationen för ekonomiskt bistånd inte har 
gett önskat resultat ännu, vilket kan beror på att chefsbyten har bidragit till 
perioder utan tydlig ledning på tjänstemannanivå. 

 Arbetsmarknadsenheten uppges ha ett bra samarbete med 
utbildningsförvaltningen vad gäller vuxenutbildning men det saknas en 
tillräcklig samverkan med övriga förvaltningar avseende praktikplatser och 
arbetsträning inom kommunen. 

 Det sker inte tillräckliga analyser för att kunna dra slutsatser om insatserna 
bidrar till att minska kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. 
Uppföljningen sker endast på individnivå.  

 Av den löpande uppföljningen som nämnden tar del av ingår ingen analys eller 
slutsats, det framgår inte heller om det finns behov av ytterligare åtgärder. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer. 

 I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar för 
den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning. 

 Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av insatser 
som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt att 
uppföljningen dokumenteras. 

 Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Fastän det är staten som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken arbetar många 
kommuner aktivt med frågan då arbetslöshet belastar kommunernas ekonomi. 
Under december månad 2021 rapporterade Älmhult en total arbetslöshet på 7,8 
procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (-1 procentenheter). 
Sett till antalet personer betyder det att 673 av 10 4881 invånare i åldern 16 till 64 
år var inskrivna som arbetssökande. Kommunens arbetslöshet ligger strax över 
snittet i Kronobergs län och riket (7,6 procent för länet och rikssnittet är 7,2 
procent). Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
uppgick till 1,8 procent av befolkningen under 20202, vilket placerar kommunen i 
den röda kvartilen i jämförelse med kommunerna i landet. År 2016 var motsvarande 
siffra 0,7 procent, sedan dess har det skett en årlig ökning av gruppen med 0,2 - 0,3 
procent.  

Kommunens huvudprocess ”utbildning och arbetsmarknad” syftar till att varje 
invånare ska bli självförsörjande. Ett av resultatmålen i huvudprocessen är att ”I 
Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år”. 
Socialnämndens kontinuerliga underskott de senaste åren har till del förklarats av 
en växande andel mottagare av försörjningsstöd efter flyktingströmmen 2015. 
Socialnämnden erhöll 2021 extra tillskott, avsett för att minska antalet individer 
med försörjningsstöd.  

Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade, så riktning 
och innehåll lämnas i stor utsträckning för den enskilda kommunen att besluta om 
varpå tydlig kommunal styrning och uppföljning blir avgörande för om verksamheten 
blir effektiv. Kommunstyrelsen är tillika arbetslöshetsnämnd men det är 
socialnämnden som svarar för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd samt 
insatser som förberedelse till självförsörjning för personer i behov av 
försörjningsstöd.  

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att 
granska om åtgärder vidtas för att öka individernas förutsättningar att etablera sig 
på arbetsmarknaden. 

 

1 Antal invånare 16-64 år 1 november 2021. 

2 Hämtat ur Kolada. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året 
dividerat med antalet vuxna invånare (18 år och äldre). Långvarigt bistånd avser 10-12 
månader under året.  
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2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte har varit att bedöma socialnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser och om dessa ökar förutsättningarna för 
individer att etablera sig på arbetsmarknaden.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig styrning av verksamheten som 
arbetar med insatser som förberedelse till självförsörjning för personer i 
behov av försörjningsstöd? 

 Erbjuder kommunen ändamålsenliga insatser som kan påskynda individens 
etablering på arbetsmarknaden?  

 Genomförs analyser på ett tillförlitligt sätt för att kunna dra slutsatser om 
åtgärderna bidrar till att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd 
minskar? 

o Bidrog det extra tillskottet till att minska antalet individer med 
försörjningsstöd? 

 Sker det någon samverkan inom den kommunala organisationen för att bidra 
till måluppfyllelsen gällande resultatmålet ’’I Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år’’? 

 Genomför socialnämnden en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
verksamheten?  

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen avser socialnämnden. Granskningen har genomförts genom intervjuer 
med nyckelfunktioner i socialförvaltningen och dokumentstudier av styrdokument 
och dokumenterad uppföljning (se källförteckning i avsnitt 5).  

2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se avsnitt 6. 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

 Socialnämndens reglemente 

 Kommunala mål och riktlinjer 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrning och organisation  

Avsnittet ämnar svara på revisionsfrågan om socialnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig styrning av verksamheten som arbetar med insatser som 
förberedelse till självförsörjning för personer i behov av försörjningsstöd. Avsnittet 
redogör även för organiseringen av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. 

Revisionskriterium 

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.  

Kommunfullmäktige har beslutat om resultatmålet att i Älmhults kommun ökar 
andelen självförsörjande hushåll för varje år. 

Socialnämndens reglemente anger att nämnden ansvarar för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd. 

3.1.1. Iakttagelser 

Arbetsmarknadsenheten upprättades efter en bifallen motion den 10:e september 
2019 (ärendenummer KS 2019/94) som avsåg att skapa en arbetsmarknadsenhet 
med målet att fler kommuninvånare ska blir självförsörjande. Bakgrunden var att 
kostnaderna för försörjningsstödet hade ökat under en längre tid och att det skulle 
åtgärdas genom att arbetet med ekonomiskt bistånd skulle knytas samman med 
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Arbetsmarknadsenheten upprättades 
inom kommunledningsförvaltningen (kommunstyrelsen) och fördes sedan över till 
socialförvaltningen (socialnämnden) under verksamheten individ- och 
familjeomsorgen den 1:e april 2020. 

Arbetsmarknadsenheten omfattas år 2022 av: 

 Arbetsmarknadsinsatser: verksamheten består av en arbetsmarknads-
samordnare och tre koordinatorer som arbetar operativt med klienterna.  

 Försörjningsstöd: verksamheten består av sex tjänster, varav 0,5 tjänst 
teamledare och 5,5 tjänster försörjningsstödshandläggare som handlägger 
ekonomiskt bistånd.  

 Återbruket: en secondhandbutik som även fungerar som en insats för 
arbetsträning och praktik. Återbruket består av en projektledare och en 
handledare. Vid granskningens genomförande håller man på att flytta 
verksamheten till Ikeas handelsområde. Enligt uppgift ska det rekryteras 
ytterligare en handledare till verksamheten. 

Arbetsmarknadsenhetens arbete styrs av socialnämndens verksamhetsplan och 
budgetförslag. Verksamhetsplan för 2022 samt budgetförslag för 2022–2024 utgår 
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från kommunfullmäktiges resultatmål att i Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år. Målet mäts utifrån indikatorerna andel 
arbetslösa 18–64 år, andel arbetslösa 16–24 år samt minskat antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd. Tillhörande aktivitet är att socialförvaltningen ska erbjuda fler 
insatser för deltagare i arbetsmarknadsenheten för att uppnå målet. Indikatorerna 
och aktiviteten saknar målnivåer som anger hur många fler insatser som enheten 
ska erbjuda samt hur stor andel arbetslösa och hushåll med ekonomiskt bistånd som 
ska minska för att målet ska vara uppnått. 

Att minska försörjningsstödet är även en del av socialförvaltningens åtgärdsplan för 
en budget i balans 2020–2022. Av åtgärdsplanen framgår att ett gemensamt arbete 
mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten ska generera att 
fler erbjuds aktiviteter i syfte att bli självförsörjande. Arbetet ska innebära en 
besparing av totalt 4,4 mkr under åren 2020–2022. Det framgår inte av 
åtgärdsplanen hur arbetet ska följas upp. Vad gäller handläggning och 
dokumentation avseende ekonomiskt bistånd finns det dokumenterade riktlinjer att 
tillgå. Försörjningsstödshandläggarna gör en bedömning av om individen står till 
arbetsmarknadens förfogande vid ansökan om försörjningsstöd. Sedan anvisar 
försörjningsstödshandläggarna individen till koordinatorerna inom enheten för att 
påbörja processen att närma sig arbetsmarknaden. Före anvisningen genomförs ett 
trepartsmöte mellan individen, försörjningsstödshandläggaren och koordinatorn för 
att planera insatsen. Koordinatorn upprättar en individuell plan tillsammans med 
individen.  

Intervjuade uppger att den nya organisationen ännu inte har gett önskat resultat. 
Enligt uppgift beror det delvis på att chefsbyten har bidragit till perioder då det har 
saknats tydlig ledning på tjänstemannanivå. Till exempel har verksamhetschefen för 
individ- och familjeomsorgen bytts ut. Den nya chefen tillkom den förste januari 
2022. Vid granskningens tidpunkt är verksamhetschefen för individ- och 
familjeomsorgen även tillförordnad enhetschef för arbetsmarknadsenheten. Detta 
då enhetschefen har sagt upp sig och leder flytten av Återbruket tills dess att 
anställningen upphör. Enligt uppgift ska det rekryteras en ny enhetschef under 
hösten (2022).  

3.1.2. Bedömning 

Socialnämnden har delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning av verksamheten 
som arbetar med insatser som förberedelse till självförsörjning för personer i behov 
av försörjningsstöd. Bedömningen grundas på att nämnden har brutit ner 
kommunfullmäktiges mål i indikatorer och en aktivitet, vilka pekar på en riktning. 
Däremot saknar nämndens styrning en tydlig ambitionsnivå då valda indikatorer och 
aktivitet saknar målnivåer, vilket vi bedömer är en brist. Att sätta målnivåer utgör 
en viktig del i målstyrningen eftersom det sätter ambitionsnivån. Avsaknaden av 
målnivåer gör det även svårt att analysera kausaliteten mellan valda/genomförda 
insatser och utfallet samt att följa den önskvärda utvecklingen. Det innebär att det 
inte går att avgöra om insatserna gett önskat resultat då det inte är bestämt vilket 
resultat insatserna ska resultera i. 
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Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer. 

3.2. Insatser, samverkan och analys 

Avsnittet ämnar svara på om kommunen erbjuder ändamålsenliga insatser som kan 
påskynda individens etablering på arbetsmarknaden och om det sker en samverkan 
inom kommunen för att bidra till måluppfyllelsen av ”I Älmhults kommun ökar 
andelen självförsörjande hushåll för varje år”. Avsnittet redogör för om det 
genomförs analyser för att kunna dra slutsatser om åtgärderna bidrar till att 
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd minskar samt om det extra tillskottet 
bidrog till att minska antalet individer med försörjningsstöd. 

Revisionskriterium 

Socialnämndens reglemente anger att nämnden ansvarar för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar för samverkan kring arbetslöshets- och 
sysselsättningsfrågor i allmänhet och för insatser som förberedelse till 
självförsörjning för personer i behov av försörjningsstöd, arbetsprövning och 
arbetsträning. 

Socialnämnden erhöll 2021 ett extra tillskott på 5 mnkr avsett för att minska antalet 
individer med försörjningsstöd. 

3.2.1. Iakttagelser  

Insatser 

Tidigare genomfördes insatser i större utsträckning av Arbetsförmedlingens 
kompletterade aktörer än kommunen.3 Intervjuade uppger dock att de inte såg en 
tillräcklig utveckling av individer genom dessa insatser. Därav erbjuder 
arbetsmarknadsenheten nu fler insatser inom kommunen. Arbetsmarknadsenheten 
erbjuder följande insatser: 

 Kartläggning inför upprättande av plan och anvisning till aktivitet 

 Vägen till jobb (gruppinsats) 

 Personlig marknadsföring (CV, ansökningsbrev och intervjuteknik) 

 Arbetsträning 

 Arbetspraktik 

 Studie- och yrkesvägledning 

 

3 Arbetsförmedlingens kompletterade aktörer är upphandlade aktörer som erbjuder insatser 
för att få arbetssökande i arbete. Arbetsförmedlingen definierar aktiviteter som ska ingå i 
tjänsterna, preciserar kraven på leverantörerna, upphandlar och kvalitetssäkrar tjänsterna. 
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 Arbetsmarknadsutbildning (via Arbetsförmedlingen) 

 Reguljär utbildning4 

 Investera en timme (gruppaktivitet med föreläsare från kommunen eller 
näringslivet 

Enligt uppgift stämmer koordinatorerna alltid av med Arbetsförmedlingen innan de 
påbörjar en insats huruvida individen har en pågående insats hos dem och i så fall 
vilken typ av insats. Insatserna beslutas utifrån individens behov och hur långt 
individen står från arbetsmarknaden. Intervjuade uppger att det är en betydande 
andel av dagens klienter som är i behov av språkpraktik. 

Utöver insatserna som beskrivs ovan deltar kommunen vid granskningens 
genomförande även i fyra projekt. Två av projekten genomförs tillsammans med 
Sunnerbo Samordningsförbund. Ett av projekten utgör en gruppverksamhet i 
kombination med individuella samtal för coaching genom mindfulness, kost och 
motion. Det andra projektet syftar till att uppmuntra socialt företagande i 
kommunen. Utöver det ingår kommunen i ett projekt som drivs av Växjö kommun 
med medel från Europeiska socialfonden som syftar till att stötta individer mellan 
18–64 år som har varit arbetssökande eller sjukskrivna en längre tid. Kommunen 
ingår även i ytterligare ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden som riktar 
sig mot ungdomar mellan 15 och 24 år för stöd i att söka arbete eller studier. Som 
tidigare nämnt utgör även Återbruket en insats, vilket beskrivs i avsnitt 3.1, som 
består av 14 platser som individer kan anvisas till för arbetsträning eller praktik. 

Samverkan 

Vid intervjuer framgår att arbetsmarknadsenheten har ett gott samarbete med 
utbildningsförvaltningen vad gäller vuxenutbildningen och som ansvarig för 
kommunala aktivitetsansvaret inom kommunen. Intervjuade uppger att det inte 
finns en tillräcklig samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen då det inte 
erbjuds praktikplatser eller arbetsträning inom förvaltningarna i önskvärd 
utsträckning. Enligt uppgift omfattas, den 21 juni 2022, totalt 13 individer av 
insatsen praktik, varav 11 inom kommunens verksamheter och två utanför 
kommunens verksamheter.  

Det finns även en extern samverkan då verksamhetschef för individ- och 
familjeomsorgen samverkar med Arbetsförmedlingen genom länssamarbetet 
Kronoberg. Arbetsmarknadssamordnaren på arbetsmarknadsenheten uppger även 
att enheten har god kontakt med näringslivet för att förmedla praktikplatser.  

 

4 Reguljär utbildning är utbildning som sker hos kommun, folkhögskola, yrkeshögskola, 
högskola eller universitet.  
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Analys 

Vid intervjuer framgår att det vid granskningens tidpunkt inte sker tillräckliga 
analyser för att kunna dra slutsatser om insatserna bidrar till att kommunens 
kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. Intervjuade uppger dock att det sker en 
muntlig analys av insatser i den dagliga verksamheten och att de utifrån dessa 
analyser har konstaterat att det finns behov av språkpraktiker. Vidare genomförs 
även kartläggningssamtal med individer för att samla in deras upplevelse efter en 
insats. På individnivå följer de även upp resultatet av insatsen genom 
uppföljningsmöte mellan koordinator och försörjningsstödshandläggare samt med 
klienten. Uppföljningen av individuella insatser dokumenteras i Lifecare5 som både 
försörjningsstödshandläggare och koordinatorer har tillgång till. Enligt uppgift har 
verksamheten haft tillgång till Lifecare sedan årsskiftet 2021/2022 och att 
dokumentationen tidigare var bristande på grund av utmaningar med dåvarande IT-
system. 

Arbetsmarknadssamordnaren deltar även i utvärderingar av projekt som har 
genomförts. Vi har tagit del av dokumenterade utvärderingar av de två projekt som 
har genomförts under 2021. I uppföljningarna kan vi bland annat utläsa resultaten 
utifrån projektens målsättningar. Av uppföljningen av Ungsam framgår att andelen 
deltagare med försörjningsstöd har minskat med 51 procent. Av uppföljningen av 
det andra projektet FramSam framgår inte hur mycket försörjningsstödet minskat. 

Socialnämnden erhöll 2021 ett extra tillskott på 5 mnkr avsett för att minska antalet 
individer med försörjningsstöd. Enligt uppgift är det för tidigt att se resultatet av 
tillskottet. Tillskottet bidrog till en extra tjänst på arbetsmarknadsenheten, vilket 
långsiktigt ska bidra till att minska försörjningsstödet då ytterligare en tjänst 
kommer arbeta med att ge insatser. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunen delvis erbjuder ändamålsenliga insatser för att påskynda 
individens etablering på arbetsmarknaden. Bedömningen grundas på att det finns 
insatser som är anpassade och utgår från individens behov. Det finns därtill 
möjligheter för praktik och arbetsträning. Vi noterar att det finns behov av 
språkpraktik och fler verksamheter/arbetsplatser som kan ta emot personer för 
arbetsträning och praktik. Vi bedömer dock att det inte genomförs analyser på ett 
tillförlitligt sätt för att kunna dra slutsatser om insatserna bidrar till att kommunens 
kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. Vi noterar att insatser följs upp på 
individnivå och att projektet Ungsam som kommunen deltog i följs upp utifrån hur 
projektet påverkat andelen deltagare med försörjningsstöd. 

 

Vi bedömer att det delvis sker en samverkan inom kommunen för att bidra till 
måluppfyllelsen av ”I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för 

 

5 Digitalt verksamhetssystem. 
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varje år”. Bedömningen grundas på att det uppges finnas en fungerande samverkan 
med utbildningsnämnden men främst på att det saknas ett strukturerat arbetssätt 
för mottagandet av personer för praktik/arbetsträning. Ett strukturerat arbetssätt 
skulle vara att kommunstyrelsen och nämnderna identifierar arbetsuppgifter som 
skulle kunna lämpa sig för praktik/arbetsträning och att socialnämnden matchar 
dessa uppgifter till de klienter som erbjuds denna insats. För att det ska bli ett 
strukturerat arbetssätt krävs bland annat en tydlig ansvarsfördelning mellan 
socialnämnden och övriga nämnder samt att det finns ett strukturerat sätt att följa 
upp insatserna på. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar 
för den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning. 

 Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av insatser 
som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt att 
uppföljningen dokumenteras. 

3.3. Uppföljning och kontroll 

Avsnittet ämnar svara på om socialnämnden genomför en tillräcklig uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 

Revisionskriterium 

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

3.3.1. Iakttagelser  

Socialchefen återrapporterar om arbetet till socialnämnden genom månadsvisa 
verksamhetsrapporter som upprättas tillsammans med verksamhetschef för individ- 
och familjeomsorgen. Vi har tagit del av exempel på månadsrapporter från 2021 och 
2022 (se källförteckning i avsnitt 5). Månadsrapporterna innehåller ekonomisk 
prognos och statistik avseende ekonomiskt bistånd, enligt tabellen nedan: 

Tabell 1. Ekonomiskt bistånd 2022. Källa: Månadsrapporter. 

Ekonomiskt bistånd 2022 Jan Feb Mars April 

Antal nya insatser 22 10 20 7 

Antal pågående insatser 262 254 232 243 

Antal avslutade insatser 18 30 31 9 

Antal familjer med barn som har pågående insatser 146 144 141 133 
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Antal barn 0-18 år som lever i familj med pågående 
insats 

399 397 384 345 

Tabellen ovan visar att antal insatser varierar något mellan månaderna.  Det framgår 
inte hur många eller hur stor andel deltagare som avslutar till arbete eller till studier. 
De intervjuade framhåller även att statistiken inte visar de stegförflyttningar som 
individerna gör under tiden som de genomgår sina insatser. 

Månadsrapporten för april 2022 innehåller även statistik avseende arbetslösheten i 
kommunen, enligt nedan: 

Tabell 2. Arbetslösa i kommunen april 2022 jämfört med april 2021. Källa: 
Månadsrapporter. 

Arbetslösheten i kommunen April 2021 April 2022 Förändring 

Antal öppet arbetslösa och sökande i program 766 659 -14% 

Utomeuropeiskt födda 456 401 -12% 

Förgymnasial utbildning 320 282 -12% 

Ungdomar 109 74 -32% 

Funktionsnedsatta 83 90 8% 

Av tabellen ovan ser vi att antalet arbetslösa och sökande i program har minskat i 
kommunen år 2022 jämfört med 2021. Det är endast andelen funktionsnedsatta 
som är arbetslösa som har ökat år 2022 jämfört med 2021. 

Diagrammet nedan visar att arbetslösheten (18–64 år) har ökat något i kommunen 
sedan 2018 och ligger högre i jämförelse med riket. Vidare ser vi att främst yngre 
(16–24 år) arbetslösa i kommunen är högre i jämförelse med riket. 

Diagram 1. Andel arbetslösa i kommunen jämfört med riket 2018–2021. Källa: 
Kolada. 
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Utöver månadsrapporter tar nämnden del av kvalitetsberättelse och årsanalys. 
Årsanalysen och kvalitetsberättelse för 2021 innehåller uppföljning av resultatmålet 
att öka andelen självförsörjande hushåll för varje år, i vilka det konstateras att målet 
inte är uppfyllt. Det anges i årsanalysen att verksamheten systematiskt kartlägger 
identifiering av behov för att öka antalet självförsörjande hushåll. Av intervjuerna 
framgår att kartläggningen inte dokumenteras utan sker i det löpande arbetet. Av 
socialnämndens kvalitetsberättelse framgår att målet att kunna erbjuda flera typer 
av insatser har uppnåtts och att det pågår fortsatt arbete med att analysera 
deltagandet i de olika insatserna och hur det bidrar till självförsörjning. Det framgår 
dock inte hur många fler insatser eller vilken typ av insatser som erbjöds under 2021 
jämfört med föregående år. Årsanalysen innehåller även analys av 
budgetavvikelsen, av vilken det framgår att individ- och familjeomsorgens negativa 
budgetavvikelse bland annat beror på ekonomiskt bistånd (-8,5 mkr). I budget för 
ekonomiskt bistånd finns medel för att täcka i snitt 233 hushåll per månad och under 
2021 erhöll i snitt 304 hushåll ekonomiskt bistånd per månad. Det framgår att 38 
hushåll blev självförsörjande under 2021. Försörjningsstödet minskade dock inte 
under år 2021 jämfört med föregående år. 

Årsanalysen och kvalitetsberättelsen redogör även för framtida utmaningar. Det 
konstateras att hushållen behöver aktivt stöd från arbetsmarknadsenheten för att 
nå självförsörjning och att enheten behöver fortsätta samverka med 
Arbetsförmedlingen, Finsam, vuxenutbildningen, kommunala arbetsgivare och 
näringslivet. 

Det finns ingen specifik uppföljning av åtgärdsplanen som ska bidra till en budget i 
balans. Den löpande uppföljningen innehåller dock återrapportering om att individer 
erbjuds fler insatser, vilket var en aktivitet i åtgärdsplanen.  

2018 2019 2020 2021

Arbetslöshet 18-64 år
(kommunen)

6,80% 7% 7,50% 7,40%

Arbetslöshet 18-64 år (riket) 5,80% 5,80% 7,20% 6,70%

Arbetslöshet 16-24 år
(kommunen)

7,10% 6,60% 7,80% 6,70%

Arbetslöshet 16-24 år (riket) 4,60% 4,40% 6% 5,10%
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Av den löpande uppföljningen som nämnden tar del av ingår ingen analys eller någon 
slutsats, det framgår inte heller om det finns behov av ytterligare åtgärder. Enligt 
uppgift pågår ett arbete med att ta fram ett IT-stöd som ska möjliggöra en bättre 
uppföljning. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden delvis genomför en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av verksamheten. Vi noterar att nämnden månadsvis tar del av statistik avseende 
ekonomiskt bistånd och arbetslösheten i kommunen samt uppföljning av mål genom 
kvalitetsberättelse och årsanalys. Uppföljningen kan förbättras genom att omfatta 
en analys och slutsatser samt vilka åtgärder som bör vidtas för att öka 
måluppfyllelsen. Uppföljningen saknar även statistik och analys avseende hur många 
eller hur stor andel deltagare som avslutar till arbete eller till studier, vilket försvårar 
möjligheten att följa och analysera huruvida erbjudna insatser bidrar till deltagares 
självförsörjning. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen.   
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4. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis ändamålsenlig. Vidare bedömer 
vi att insatserna kan bidra till att öka förutsättningarna för individer att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Bedömningen grundar sig på att det finns en styrning genom 
mål med indikatorer. Styrningen saknar dock tydlig ambitionsnivå då valda 
indikatorer och aktivitet saknar målnivåer. Detta försvårar även uppföljningen, 
vilken saknar information om vilka slutsatser som dras utifrån arbetet och vilka 
åtgärder som planeras framöver utifrån resultatet. Därtill genomförs inte analyser 
på ett tillförlitligt sätt för att kunna dra slutsatser om åtgärderna bidrar till att 
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. 

Revisionsfråga Svar 

 Säkerställer socialnämnden en 
ändamålsenlig styrning av 
verksamheten som arbetar 
med insatser som förberedelse 
till självförsörjning för 
personer i behov av 
försörjningsstöd? 

Delvis. Det finns en styrning genom mål 
med indikatorer. Indikatorerna saknar dock 
målnivåer, vilket är av vikt för att visa 
ambitionsnivå och för att konstatera 
huruvida verksamheten uppnått önskat 
resultat.  

 Erbjuder kommunen 
ändamålsenliga insatser som 
kan påskynda individens 
etablering på 
arbetsmarknaden?  

Delvis. Det finns ett antal insatser till 
individer.  

 Genomförs analyser på ett 
tillförlitligt sätt för att kunna 
dra slutsatser om åtgärderna 
bidrar till att kommunens 
kostnader för ekonomiskt 
bistånd minskar? 

o Bidrog det extra 
tillskottet till att minska 
antalet individer med 
försörjningsstöd? 

Nej. Det saknas statistik och analys 
avseende hur stor andel deltagare som 
avslutar till arbete eller till studier, vilket 
innebär att det inte går att följa och 
analysera huruvida erbjudna insatser 
bidrar till deltagares självförsörjning. 

Det finns ännu ingen analys eller slutsats 
om det extra tillskottet bidrog till att 
minska antalet individer med 
försörjningsstöd. 

 Sker det någon samverkan 
inom den kommunala 
organisationen för att bidra till 
måluppfyllelsen gällande 
resultatmålet ’’I Älmhults 
kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för 
varje år’’? 

Delvis. Det finns en fungerande samverkan 
med utbildningsförvaltningen men saknas 
ett strukturerat arbetssätt med övriga 
förvaltningar för mottagande av personer 
för praktik/arbetsträning.  
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 Genomför socialnämnden en 
tillräcklig uppföljning och 
kontroll av verksamheten?  

Delvis.  Socialnämnden tar del av 
månadsvis statistik avseende ekonomiskt 
bistånd och arbetslöshet i kommunen samt 
uppföljning av mål genom 
kvalitetsberättelse och årsanalys. 
Uppföljningen saknar dock analys och 
slutsatser samt vilka åtgärder som bör 
vidtas för att öka måluppfyllelsen. 

 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer. 

 I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar 
för den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning. 

 Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av insatser 
som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt att 
uppföljningen dokumenteras. 

 Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen.   
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Socialchef  

 Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg samt tillförordnad 
enhetschef för arbetsmarknadsenheten 

 Arbetsmarknadssamordnare  

 Projektledare Återbruket  

Analyserade dokument 

 Verksamhetsplan 2022 socialnämnden  

 Verksamhetsplan 2021 socialnämnden  

 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2021 

 Socialnämndens årsanalys 2021 

 Socialnämndens årsanalys 2020 

 Socialnämndens kvalitetsberättelse 2021 

 Socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2020 

 Månadsrapport efter januari 2021 

 Månadsrapport efter februari 2021 

 Månadsrapport efter april 2021 

 Månadsrapport efter maj 2021 

 Månadsrapport efter juli 2021 

 Månadsrapport efter november 2021 

 Månadsrapport efter april 2022 

 Slutrapport för projektet UNGSAM 

 Slutrapport för projektet FramSam  

 Budgetförslag 2021–2023 

 Budgetförslag 2022–2024 

 Rapport arbetsmarknadsenhet, 2020-02-04 

 Motion om inrättande av arbetsmarknadsenhet (S), 2019-07-01 

 Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-09-18 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse om motion (S) att inrätta en 
arbetsmarknadsenhet, 2019-09-19 

 Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-10-23 

 Rapport arbetsmarknadsenhet, 2020-01-09 

 Rapport arbetsmarknadsenhet, 2020-01-19 

 Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2021-11-17 

 Åtgärdsplan för en budget i balans för socialförvaltningen 2020–2022 
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6. Revisionskriterium 

6.1. Kommunallagen (2017:725) 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

6.2. Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 

Av § 1 framgår att det i varje kommun ska finnas en arbetslöshetsnämnd. Av § 2 
framgår att arbetslöshetsnämnden har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt 
främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
verkningarna av arbetslöshet. 

6.3. Socialtjänstlagen (2001:453) 

Av socialtjänstlagens 4 kapitel regleras rätten till bistånd. Av 1 § framgår att den 
som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 
sin livsföring i övrigt. 

6.4. Socialnämndens reglemente 

Av socialnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar för samverkan kring arbetslöshets- och 
sysselsättningsfrågor i allmänhet och i synnerhet för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Nämnden ansvarar även för insatser som förberedelse till 
självförsörjning för personer i behov av försörjningsstöd, arbetsprövning och 
arbetsträning. 

6.5. Kommunala mål 

Älmhults kommun styrs utifrån tre huvudprocesser med tillhörande resultatmål som 
är fastställda av kommunfullmäktige. Utbildnings- och arbetsmarknad utgör en 
huvudprocess med syftet att varje invånare ska bli självförsörjande. 
Huvudprocessen har resultatmålet att i Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år.  
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Sammanträdesprotokoll

2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

§ 159 Revisionens granskning av 
arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd
Ärendenummer SOC 2022/103

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden antar förslag till svar på granskning av kommunens 

arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd daterad 2022-10-19 som sitt 
eget och överlämnar det till revisorerna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska socialnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser och om dessa ökar 
förutsättningarna för individer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Den sammanfattande bedömningen är att socialnämndens styrning, uppföljning 
och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis ändamålsenlig. Vidare är 
bedömningen att insatserna kan bidra till att öka förutsättningarna för individer 
att etablera sig på arbetsmarknaden.
Utifrån granskningen rekommenderas socialnämnden att:

 Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer.

 I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar 
för den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning.

 Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av 
insatser som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt 
att uppföljningen dokumenteras.

 Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen.

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar socialnämndens skriftliga svar på 
bedömningarna enligt rapporten samt dess rekommendationer senast 2022-12-
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Sammanträdesprotokoll

2022-10-26 Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

13. Socialnämndens utskotts gav 2022-10-12, § 263, socialförvaltningen i 
uppdrag att presentera ett svar för socialnämnden.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19

 Förslag till svar på granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser och 
försörjningsstöd daterad 2022-10-19

 Socialnämndens utskotts beslut 2022-10-12, § 263

 Revisorernas missiv gällande granskning av kommunens 
arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd daterad 2022-09-13

 Revisorernas granskningsrapport gällande kommunens 
arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

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

Beslutet skickas till
Kommunrevisionerna
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Socialnämnden Till: Kommunrevisionen

Svar på granskning av kommunens 
arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd
Ärendenummer SOC 2022/103

Bakgrund
Kommunrevisorerna har under 2022 granskat socialnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser och om dessa ökar 
förutsättningarna för individer att etablera sig på arbetsmarknaden. Den 
sammanfattande bedömningen är att socialnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis ändamålsenlig.
Utifrån granskningen ges socialnämnden följande rekommendationer:

1. Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer.

2. I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar 
för den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning.

3. Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av 
insatser som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt 
att uppföljningen dokumenteras.

4. Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen.

Aktuell situation
Nedan följer en beskrivning av pågående arbete utifrån rekommendationerna:

1. Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd 
med tydliga målnivåer.
Sedan i våras bedrivs ett förändrings- och utvecklingsarbete inom 
Arbetsmarknadsenheten inom ramen för nämndens kvalitetsledningssystem. 
Detta innebär att enheten arbetar utifrån brukarens process från ansökan om 
försörjningsstöd till insatsens genomförande och avslut. Nästa steg är att utifrån 
processen ta fram indikatorer så det blir möjligt att följa upp resultat/effekt av 
insats. Det är dessutom en förutsättning för effektiv matchning av behov till rätt 
insats. 
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2. I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa 
förutsättningar för den kommunala organisationen att ta emot 
personer för praktik/arbetsträning.
Inom Socialnämnden pågår ett internt arbete med att erbjuda praktikplatser och 
andra typer av insatser. Även ett samarbete med Tekniska nämnden har 
påbörjats.

3. Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys 
av insatser som ska påskynda individens etablering på 
arbetsmarknaden samt att uppföljningen dokumenteras.
Enheten utreder hur insatser ska följas upp och analyseras övergripande. Arbetet 
innebär att se över dels vilken information vi behöver samt var informationen 
ska dokumenteras och hur underlaget ska sammanställas för uppföljning. Till 
exempel ser vi redan nu svårigheter med att kunna säkerställa vilka insatser som 
leder till en etablering då en individ oftast deltar i mer än en insats. 

4. Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och 
planerade åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen.
Övergripande uppföljning och analys kommer göras vid delår och helår utifrån 
verksamhetsplanen.

Jenny Smedberg Monika Amaral
Förvaltningschef Verksamhetschef
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   Revisorerna 

 Missiv 

 

        2022-10-18   

 

Till: Utbildningsnämnden  

För kännedom till: kommunfullmäktige 

 

Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
inom grundskolan 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska om utbildningsnämnden har 

ändamålsenliga strategier för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare, samt 

ett tillräckligt arbete för att behålla personal. 

Den sammanfattande bedömningen är att utbildningsnämnden delvis har 

ändamålsenliga strategier för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare, samt 

ett tillräckligt arbete för att behålla personal.  

I granskningen konstateras att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 

har ökat under de senaste åren. Samtidigt noteras att andelen behöriga lärare 

skiljer sig åt mellan grundskolorna. 

Det vidtas åtgärder för att öka andelen sökande och utveckla befintlig 

kompetens. Däremot görs bedömningen att nämnden behöver stärka 

systematiken och uppföljningen för att kunna identifiera vilka åtgärder som har 

haft störst effekt och som andra skolor kan dra lärdom av.  

Nämnden har strukturer för att kartlägga medarbetarnas arbetsmiljö. Däremot 

kan arbetet med medarbetarenkäten, och enkäten av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, konkretiseras vad gäller vilka åtgärder som ska vidtas på en 

förvaltningsövergripande nivå utifrån resultatet.  

Vi revisorer anser därtill att det är av vikt att nämnden erbjuder skolor med 

svårighet att anställa behöriga lärare tillräcklig stöttning.  

Utifrån granskningen rekommenderas utbildningsnämnden att: 

• Tydliggöra nämndens strategier för att säkerställa 

kompetensförsörjningen, exempelvis genom att tydliggöra anställdas 

möjligheter till att få behörighet genom studier parallellt med arbete  

• Säkerställa att det sker en uppföljning av effekterna av de åtgärder som 

vidtas för att öka antalet sökande och säkra kompetensförsörjningen  

• Säkerställa att det konkretiseras förbättringsåtgärder utifrån 

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

 

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar utbildningsnämndens skriftliga 

svar på bedömningarna enligt rapporten samt dess rekommendationer senast den 

18:e januari 2023.  

 

Bilaga: Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan 

 

Tommy Lövquist Laila Hult  

Ordförande Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en granskning med syfte att bedöma om utbildningsnämnden har 
ändamålsenliga strategier för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare, samt 
ett tillräckligt arbete för att behålla personal. Granskningen har utförts på uppdrag 
av kommunens förtroendevalda revisorer.  

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden delvis har 
ändamålsenliga strategier för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare, samt 
ett tillräckligt arbete för att behålla personal.  

Det är positivt att förvaltningen har fastställt en plan för kompetensförsörjning med 
tillhörande tidplan. Däremot bedömer vi att planen bör tydliggöras vad gäller 
målsättningar och vilken förändring som förväntas hos verksamheterna. Vidare 
konstaterar vi att det saknas kartläggning över nuvarande och framtida 
kompetensbehov i kommunen i stort och för utbildningsförvaltningen. 

Vi konstaterar att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat under 
de senaste åren. Samtidigt noterar vi att andelen behöriga lärare skiljer sig åt mellan 
grundskolorna. 

Det vidtas åtgärder för att öka andelen sökande och utveckla befintlig kompetens. 
Däremot bedömer vi att nämnden behöver stärka systematiken och uppföljningen 
för att kunna identifiera vilka åtgärder som har haft störst effekt och som andra 
skolor kan dra lärdom av.  

Nämnden har strukturer för att kartlägga medarbetarnas arbetsmiljö. Däremot 
bedömer vi att arbetet med medarbetarenkäten kan systematiseras vad gäller vilka 
åtgärder som ska vidtas på en förvaltningsövergripande nivå utifrån resultatet.  

Utbildningsnämnden rekommenderas därmed att: 

  Tydliggöra nämndens strategier för att säkerställa kompetensförsörjningen, 
exempelvis genom att tydliggöra anställdas möjligheter till att få behörighet 
genom studier parallellt med arbete  

 Säkerställa att det sker en uppföljning av effekterna av de åtgärder som 
vidtas för att öka antalet sökande och säkra kompetensförsörjningen  

 Säkerställa att det konkretiseras förbättringsåtgärder utifrån uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Många kommuner står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning inom 
flera olika verksamheter. Det är ett nationellt problem att rekrytera och behålla 
bland behöriga lärare. Kommunens kompetensförsörjningsprocess ska säkerställa 
att verksamheten har tillgång till rätt kompetens så att verksamhetens mål kan 
uppnås. Personalen är kommunens viktigaste resurs och det är viktigt att kommunen 
arbetar på ett strukturerat och strategiskt sätt för att kunna rekrytera kompetent 
personal och behålla den personal man har. 

Älmhults kommun är en expansiv kommun med hög andel barn och unga. Ett kraftigt 
ökat elevantal har inneburit att det har byggts flera nya skolor samt att det planeras 
för fler skolor de kommande åren. Ett ökat elevantal ställer även krav på fler 
anställda i form av lärare, rektorer och elevhälsopersonal. En viktig del i att bibehålla 
personalen är att arbeta för en god arbetsmiljö och däri att vara en attraktiv 
arbetsgivare.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående valt att genomföra en 
granskning av utbildningsnämndens arbete med kompetensförsörjning för 
grundskolan. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningen har syftat till att bedöma om utbildningsnämnden har ändamålsenliga 
strategier för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare, samt ett tillräckligt 
arbete för att behålla personal. 

I granskningen besvaras följande frågor: 

 I vilken utsträckning genomförs kartläggning av nuvarande och framtida 
kompetensbehov i kommunen?  

o Hur stor andel av lärarna är behöriga? Och hur stor andel av 
rektorerna har rektorsutbildning? 

 Vilka mål, riktlinjer och handlingsplaner har arbetats fram för att säkerställa 
kompetensförsörjning av lärare? Hur följs dessa upp? 

 Vilka åtgärder har vidtagits i syfte att behålla och utveckla befintlig 
lärarkompetens inom kommunen? 

 Finns det ett tillräckligt arbete för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
samtliga lärare?  

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen är avgränsad till grundskolan. Granskningen är genomförd genom 
dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts med förvaltningsledning, 
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HR samt ett urval av rektorer och lärare. Se källförteckning för en mer ingående 
redogörelse.  

2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se nästkommande avsnitt.   

 Kommunallag 

 Skollag 

 Utbildningsnämndens reglemente 

 Föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete  
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3. Granskningsresultat  

3.1. Mål och riktlinjer 

3.1.1. Revisionskriterier  

Kommunallagen  

Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och 
bestämmelser i lag och författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 

3.1.2. Iakttagelser 

Utbildningsförvaltningen har fastställt en plan för kompetensförsörjning. Planen 
togs fram mot bakgrund av 2021 års huvudöverenskommelsen med Lärarförbundet 
och Lärarnas riksförbunds samverkansråd där det framgår att arbetsgivaren ska 
utarbeta en plan för strategisk kompetensförsörjning. Planen fastställdes i mars 
2022. I planen framgår att det finns fyra områden som ska beaktas särskilt i arbetet 
med kompetensförsörjning. Områdena utgörs av: 

 Arbetstid  

 Arbetsmiljö 

 Arbetsorganisation 

 Lönebildning 

Planen innehåller inga målsättningar kring de områden som formulerats, det vill 
säga bland annat arbetsmiljö. Flera intervjuade uppger att de hade önskat mer 
konkreta formuleringar och tydligare förväntningar på vilka förändringar som ska 
göras på skolorna.  

I maj 2022 kompletterades planen med en tidplan som beskriver fem åtgärder. 
Planen är ute på remiss hos rektorerna vid tidpunkten för granskningen. I planen 
framgår vem som ansvarar för respektive åtgärd och när det ska vara klart.  

1. Mall för tjänsteplanering  

2. Mentorskap för nyanställda 

3. Effektiva möten, särskilt fokus på bra APT 

4. Bättre kommunikation från förvaltningen 

5. Översyn av lönestruktur  

Det finns inga formulerade aktiviteter eller indikatorer kopplade till åtgärderna.   

Nämndens interna kontrollplan för 2022 innehåller en kontroll av förmåner vid 
anställning på Älmhults internationella skola (se nedan för närmare beskrivning). 
Området ska kontrolleras i oktober genom stickprov.   
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Nämndens verksamhetsplan för 2022 innehåller ett avsnitt om arbetsmiljö. I 
avsnittet framgår sju fokusområden för det kommande året varav ett utgörs av 
jämställd rekrytering. Det har inte gjorts någon sammanställning av hur många 
män/kvinnor som sökt tjänster och anställts under 2022.   

3.1.3. Bedömning 

Det är positivt att förvaltningen har fastställt en plan för kompetensförsörjning med 
tillhörande tidplan. Däremot bedömer vi att nämnden behöver tydliggöra 
målsättningar i förhållande till fokusområdena och vilken förändring som förväntas 
hos verksamheterna. Bedömningen görs mot bakgrund av att det saknas 
formulerade målsättningar samt att iakttagelser från intervjuer indikerar att 
skrivningarna upplevs vara för öppna vilket skapar en otydlighet i vilka åtgärder som 
skolorna ska vidta. Avsaknaden av målsättningar förvårar enligt vår bedömning 
även möjligheten att följa upp om planen fått önskvärd effekt.   

3.2. Behörighet bland lärare och rektorer  

3.2.1. Revisionskriterier 

Skollagen 

Sedan den 1 juli 2015 gäller skollagens krav på legitimation av behörighet fullt ut. 
Enligt skollagens 2. kap 13 § får endast den som har legitimation som lärare och är 
behörig bedriva undervisningen. Det finns dock undantag från kraven på legitimation 
och behörighet. I 18 § framgår att en obehörig lärare kan anställas och får bedriva 
undervisning om det inte finns någon lärare att tillgå i kommunen i det aktuella 
ämnet. Endast legitimerade lärare får tillsvidareanställning. Lärare som saknar 
behörighet får högst anställas om ett år i taget (2 kap. 21 §). 

Enligt skollagens 3 kap. 16 § är det i första hand den lärare som bedriver 
undervisningen som ska sätta betyg i ämnet. Är läraren som undervisar inte 
legitimerad ska betyg beslutas tillsammans med en legitimerad lärare.  

3.2.2. Iakttagelser 

Kartläggning av kompetensbehov  

Det finns ingen kartläggning över nuvarande och framtida kompetensbehov i 
kommunen i stort eller för utbildningsförvaltningen. Kommunens centrala HR-enhet 
har påbörjat ett arbete med att ta fram en kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan. Planen kommer att omfatta utbildningsförvaltningen. 
Arbetet beräknas vara färdigställt under våren 2023.   

Vid intervju framförs att förvaltningen är medveten om att det finns ett stort 
rekryteringsbehov. Som exempel ges att rektorer har uppmanats att 
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tillsvidareanställa behöriga lärare även om tjänsten avser ett vikariat. På en av 
kommunens skolor beräknas elevantalet öka med en klass per år samtidigt som det 
är flera pensionsavgångar inom det närmaste året.   

Behörighet 

Enligt statistik från förvaltningen hade 76 procent av personalen inom grundskolan 
legitimation i september 2022. I statistiken ingår både lärare och fritidspedagoger.   

2021 hade 81 procent av lärarna i de kommunala grundskolorna en pedagogisk 
högskoleexamen.  

 
Diagram 1 Källa: Skolverket statistikdatabas 

Med pedagogisk högskoleexamen avses lärarexamen, förskollärarexamen eller 
fritidspedagogexamen.  

Andelen behöriga lärare 2021 varierade mellan skolorna från 42,3 till 100 procent. 
Skolan med 100 procent hade 1,4 lärare 2021. Skolan med lägst andel behöriga 
lärare enligt Skolverkets statistik utgörs av internationella skolan i Älmhult. Vid 
intervju framförs att majoriteten av lärarna på skolan har en pedagogisk 
högskoleexamen men att examen har utfärdats utomlands och inte hunnit valideras.  
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Det finns 21 förstelärare inom grundskolan. Tjänsterna är fördelade procentuellt 
mellan skolorna utifrån elevantal. Uppdraget som förstelärare pågår under ett års 
tid, därefter annonseras uppdragen på nytt. Vid intervju framförs att det är positivt 
att uppdraget är tidsbegränsat och att fler därmed får möjlighet att söka uppdraget.   
Samtidigt framkommer det att ett år upplevs vara för kort tid för att hinna uppnå 
resultat.    

46 procent av rektorerna i grundskolan har genomgått rektorsutbildning. I 
resterande fall (4 rektorer) pågår rektorsutbildningen.  

Bedömning 

Vi bedömer att kommunen inte i tillräcklig utsträckning har genomfört beräkningar 
över framtida kompetensbehov. Vi noterar att det är känt inom förvaltningen att det 
finns ett stort behov av att rekrytera legitimerad personal. Samtidigt ser vi risker 
förknippat med att det inte sker någon kartläggning av framtida kompetensbehov 
inom förvaltningen. Älmhult är en expansiv kommun där flera av skolorna förväntas 
få ökat elevantal de närmaste åren.  

Vi kan konstatera att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat de 
senaste åren. Samtidigt noterar vi att andelen behöriga lärare skiljer sig åt mellan 
grundskolorna. 
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3.3. Åtgärder för att behålla och utveckla befintlig kompetens  

3.3.1. Revisionskriterier 

Utbildningsnämndens reglemente  

Nämnden är anställningsmyndighet för personal i förvaltningen. Nämnden ansvarar 
även för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor.  

3.3.2. Iakttagelser 

Det har gjorts riktade insatser på skolor med rekryteringssvårigheter. Som exempel 
ges att det finns skolor som har infört en särskild undervisningsmetodik samt att 
lärare har erbjudits högre ersättning för förstelärartjänster. Vid intervju ges 
exempel på skolor som har gått från att ha få sökanden till att ha högt söktryck och 
spontanansökningar. Det finns ingen fastställd strategi eller handlingsplan för hur 
behörigheten ska stärkas på skolor med lägre andel behöriga lärare.  

Vid intervju framförs att det finns ett behov av att kunna styra resurser inom 
bristyrken till skolor med störst behov. Som exempel ges att det finns skolor med 
omfattande behov som har få speciallärare, till följd av rekryteringssvårigheter.  

Rektorerna genomför rekryteringen av personal till skolorna. Kommunens HR-
enheten är inte delaktiga i rekryteringsprocessen.  

Anställda som saknar behörighet ges möjlighet att studera till lärare, specialpedagog 
eller fritidspedagog och samtidigt få lön och ersättning för studentlitteratur. Det 
finns ingen samlad beskrivning över vilka utbildningar som omfattas eller vem som 
kan ansöka om det. Vid intervju framkommer att det finns en osäkerhet i vilka 
utbildningsmöjligheter som rektorerna kan erbjuda sina anställda.   

2021 beslutade nämnden att lärare som rekryteras internationellt ska erbjudas 
ersättning. Ersättningen utgörs bland annat av flyttbidrag, ersättning för transport 
av böcker och undervisningsmedel, och hjälp med arbetstillstånd. Ersättningen kan 
sammanlagt uppgå till 24 000 kronor per anställd. De internationella 
rekryteringarna genomförs av Älmhults internationella skola. I tjänsteskrivelsen 
framgår att det är en stor utmaning att säkerställa kompetensförsörjningen och att 
det därför ofta görs internationella rekryteringar till skolan.  

Älmhults kommun har ett samarbete med Linnéuniversitetet för 
verksamhetsintegrerat lärande (VI-skolor). VI-skolorna har lärarstudenter på plats 
1–2 dagar per vecka. Samarbetet uppges vara en viktig del i att bli en attraktiv 
arbetsgivare hos studenter.  

Bedömning 

Vi bedömer att nämnden behöver stärka systematiken och uppföljningen av 
vidtagna åtgärder för att kunna identifiera vilka åtgärder som har haft störst effekt, 
vilket andra skolor kan dra lärdom av. Vi ser positivt på att det vidtas åtgärder för 
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att öka andelen sökande och utveckla befintlig kompetens. Samtidigt bedömer vi att 
det saknas en tydlig strategi för vilket stöd som finns tillgängligt för skolor med 
rekryteringssvårigheter.  

Vidare bedömer vi att nämnden inte har tydliggjort förutsättningarna för när 
anställda som saknar behörighet kan studera med ersättning. Det faktum att det 
saknas en samlad beskrivning över vilka utbildningsmöjligheter som rektorerna kan 
erbjuda sina anställda riskerar enligt vår bedömning att leda till att rektorerna har 
olika kunskaper om vilka förutsättningar som finns. Det kan i sin tur kan innebära att 
medarbetare inte erbjuds möjlighet att studera.   

3.4. Uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

3.4.1. Revisionskriterier 

Föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete  

Arbetsgivaren ska göra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Uppföljningen syftar till att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med 
föreskrifterna.  

3.4.2. Iakttagelser 

Förvaltningen genomför en medarbetarenkät vartannat år. Enkäten skicks ut till 
samtliga anställda inom förvaltningen. Resultatet av enkäten sammanställs på 
skolnivå, verksamhetsnivå (grundskola, förskola eller gymnasium) samt på en 
övergripande nivå för hela förvaltningen.  

Enkäten upprättas i ett digitalt system som sammanställer svaren samt ger förslag 
på utvecklingsområden utifrån resultatet. Rektorerna upprättar en handlingsplan i 
systemet som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas. Vid intervjuer med rektorer 
och lärare framkommer att enkätresultatet har diskuterats vid arbetsplatsträffar. 
Den senaste medarbetarenkäten genomfördes hösten 2021. Det har inte upprättats 
någon handlingsplan på förvaltningsövergripande nivå.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp genom en enkätundersökning till 
samtliga skolenheter. Varje enhet lämnar ett svar. Det varierar om enkäten besvaras 
av rektorn och fackliga företrädare från förvaltningsövergripande nivå eller av 
företrädare från den lokala samverkansgruppen. Resultatet för 2021 finns 
sammanställt i en rapport för grundskolan och en för förvaltningen. Rapporterna 
innehåller ingen analys eller förslag på åtgärder.  

Nämndens årsanalys innehåller ett avsnitt om arbetsmiljö. Avsnittet beskriver 
utvecklingsområden utifrån medarbetarenkäten och enkäten om 
arbetsmiljöarbetet. I avsnitt 3.2   

Nämndens protokoll under perioden januari-augusti 2022 innehåller följande 
ärenden kopplat till kompetensförsörjning och arbetsmiljö: 
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 Nämndledamot frågar förvaltningen om vakanser inför våren.  

 HR-specialist informerar om nämndens arbetsmiljöansvar och redovisar 
sjukfrånvarostatistik samt antal arbetsskador och tillbud. 

Bedömning 

Vi bedömer att nämnden har strukturer för att kartlägga medarbetarnas arbetsmiljö. 
Bedömningen görs mot bakgrund av att det genomförs regelbundna 
medarbetarundersökningar samt att det digitala systemet ger förslag på 
förbättringsåtgärder. Däremot bedömer vi att det inte finns en tillräckligt tydlig 
systematik vad gäller vilka åtgärder som ska vidtas på en förvaltningsövergripande 
nivå utifrån resultatet.  

Enligt föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska den årliga 
uppföljningen undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med 
föreskrifterna. Vi konstaterar att det görs en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet genom enkätundersökningen till samtliga skolenheter.  Vi 
bedömer dock att det inte är tydligt vilka åtgärder som har vidtagits utifrån 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka effekter som 
åtgärderna har fått.  
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4. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden delvis har 
ändamålsenliga strategier för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare, samt 
ett tillräckligt arbete för att behålla personal.  

Det är positivt att förvaltningen har fastställt en plan för kompetensförsörjning med 
tillhörande tidplan. Däremot bedömer vi att planen bör tydliggöras vad gäller 
målsättningar och vilken förändring som förväntas hos verksamheterna. Det faktum 
att det saknas målsättningar försvårar uppföljningen av om arbetet utifrån planen 
har fått önskvärd effekt.  Det saknas kartläggning över nuvarande och framtida 
kompetensbehov i kommunen i stort och för utbildningsförvaltningen. 

Vi konstaterar att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat under 
de senaste åren. Samtidigt noterar vi att andelen behöriga lärare skiljer sig åt mellan 
grundskolorna. 

Det vidtas åtgärder för att öka andelen sökande och utveckla befintlig kompetens. 
Däremot bedömer vi att nämnden behöver stärka systematiken och uppföljningen 
för att kunna identifiera vilka åtgärder som har haft störst effekt och som andra 
skolor kan dra lärdom av. Nämnden har inte fastställt mål, riktlinjer och 
handlingsplaner i tillräcklig utsträckning. 

Nämnden har strukturer för att kartlägga medarbetarnas arbetsmiljö. Däremot 
bedömer vi att arbetet med medarbetarenkäten kan systematiseras vad gäller vilka 
åtgärder som ska vidtas på en förvaltningsövergripande nivå utifrån resultatet. Det 
är inte tydligt vilka åtgärder som har vidtagits utifrån uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka effekter som åtgärderna har fått.  

  

Revisionsfråga Svar 

 I vilken utsträckning genomförs 
kartläggning av nuvarande och 
framtida kompetensbehov i 
kommunen?  

o Hur stor andel av 
lärarna är behöriga? 
Och hur stor andel av 
rektorerna har 
rektorsutbildning? 

Det har inte genomförts några 
kartläggningar. Det finns ett stort 
behov av behörig personal och 
rektorer har uppmanats att 
tillsvidareanställa personal även om de 
söker ett vikariat.  

82 procent av lärarna hade pedagogisk 
examen under hösten 2021. Vid 
tidpunkt för granskningen har 46 
procent av rektorerna genomgått 
rektorsutbildningen, resterande 
genomför utbildningen vid tidpunkt för 
granskningen.  

 Vilka mål, riktlinjer och 
handlingsplaner har arbetats 

Det finns en handlingsplan för 
kompetensförsörjning. Planen togs 
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fram för att säkerställa 
kompetensförsörjning av 
lärare? Hur följs dessa upp? 

fram i mars 2022 och har inte följts 
upp vid tidpunkt för granskningen.  

 Vilka åtgärder har vidtagits i 
syfte att behålla och utveckla 
befintlig lärarkompetens inom 
kommunen? 

Högre lön till förstelärare på skolor 
med rekryteringssvårigheter och 
möjlighet att studera på arbetstid är 
två exempel på åtgärder för att 
utveckla och behålla kompetens.  

 Finns det ett tillräckligt arbete 
för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för samtliga lärare?  

Delvis. Det sker regelbundna 
undersökningar av personalens 
upplevelse av arbetsmiljön däremot 
behöver analysen över åtgärdernas 
effekter tydliggöras.  

 

Utbildningsnämnden rekommenderas att: 

 Tydliggöra nämndens strategier för att säkerställa kompetensförsörjningen, 
exempelvis genom att tydliggöra anställdas möjligheter till att få behörighet 
genom studier parallellt med arbete  

 Säkerställa att det sker en uppföljning av effekterna av de åtgärder som 
vidtas för att öka antalet sökande och säkra kompetensförsörjningen  

 Säkerställa att det konkretiseras förbättringsåtgärder utifrån uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

 

 

Sara Shamekhi   Anna Färdig    

EY   EY   
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Förvaltningschef 

 HR-specialist 

 Rektorer på tre grundskolor 

 Urval av lärare på tre grundskolor  

 

Analyserade dokument 

 Tidplan för arbete med kompetensförsörjning 2022-05-09 

 Plan för kompetensförsörjning 2022-03-10 

 Intern kontrollplan 2022 

 Uppföljning intern kontrollplan 2021 

 Verksamhetsplan 2022  

 Tjänsteskrivelse rekrytering Internationella skolan, 2021-01-05 

 Protokoll utbildningsnämnden 2021-01-27 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Granskning av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan - yttrande 
Ärendenummer UN 2022/307 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att anta utbildningsförvaltningens förslag till 

skriftligt svar, enligt utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 
2022-12-15.  

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska, om utbildningsnämnden har 
ändamålsenliga strategier, för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare, 
samt ett tillräckligt arbete för att behålla personal. 
EY har i sin rapport kommit föreslagit en del förbättringsåtgärder, som 
utbildningsnämnden har att bemöta. 
Revisorerna rekommenderar utbildningsnämnden att  

• Tydliggöra nämndens strategier för att säkerställa 
kompetensförsörjningen, exempelvis genom att tydliggöra anställdas 
möjligheter till att få behörighet genomstudier parallellt med arbete 
Utbildningsnämnden kommer i samband med introduktionen av nytt 
intranät, säkerställa att informationen är tillgänglig för alla medarbetare. 
 

• Säkerställa att det sker en uppföljning av effekterna av de åtgärder som 
vidtas för att öka antalet sökande och säkra kompetensförsörjningen. 
Utbildningsnämnden inför i internkontroll att uppföljning kommer att ske 
ifråga, om att tjänster som innehas av obehöriga lärare verkligen 
annonseras ut, och att personalomsättningen bland tillsvidareanställda 
lärare följs upp årligen. 
 

• Säkerställa att det konkretiseras förbättringsåtgärder utifrån 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Utbildningsnämnden följer upp att det tas fram en handlingsplan på 
enhetsnivå, utifrån uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
  
 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 

• Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan, 
missiv daterat 2022-10-18 

• Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan, 
Granskningsrapport 2022.  

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunens revisorer 
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Utbildningsnämnden

Granskning av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan
Ärendenummer UN 2022/307

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska om utbildningsnämnden har 
ändamålsenliga strategier för att särkerställa kompetensförsörjning av lärare, 
samt ett tillräckligt arbete för att behålla personal.
EY har i sin rapport kommit föreslagit en del förbättringsåtgärder, som 
utbildningsnämnden har att bemöta.
Revisorerna rekommenderar utbildningsnämnden att 

 Tydliggöra nämndens strategier för att säkerställa 
kompetensförsörjningen, exempelvis genom att tydliggöra anställdas 
möjligheter till att få behörighet genomstudier parallellt med arbete
Utbildningsnämnden kommer i samband med introduktionen av nytt 
intranät säkerställa att informationen är tillgänglig för alla medarbetare.

 Säkerställa att det sker en uppföljning av effekterna av de åtgärder som 
vidtas för att öka antalet sökande och säkra kompetensförsörjningen.
Utbildningsnämnden inför i internkontroll att uppföljning kommer att ske 
ifråga om att tjänster som innehas av obehöriga lärare verkligen 
annonseras ut och att personalomsättningen bland tillsvidareanställda 
lärare följs upp årligen.

 Säkerställa att det konkretiseras förbättringsåtgärder utifrån 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Utbildningsnämnden följer upp att det tas fram en handlingsplan på 
enhetsnivå utifrån uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15

 Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan, 
missiv daterat 2022-10-18

 Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan, 
Granskningsrapport 2022
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Ärendeberedning
Under våren 2022 inledde EY granskningen av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan. Utbildningsförvaltningen försåg EY, med 
efterfrågade dokument, såsom handlingsplan för strategisk 
kompetensförsörjning, resultat av medarbetarenkät från varje enhet, intern 
kontrollplan och uppföljning av densamma m.m.
Därefter genomfördes intervjuer med förvaltningschef, HR-specialist, rektorer 
på tre grundskolor och ett urval av lärare på dessa skolor. Ett utkast skickades 
därefter ut, som förvaltningschef fick möjlighet att faktagranska. Detta har legat 
till grund för den rapport som nu föreligger. 
Rapporten har sedan delgivits för utbildningsförvaltningens övergripande 
samverkansgrupp och innehållet har diskuterats. På samma sätt har 
utbildningsnämnden tagit del av innehållet och även där diskuterades innehållet i 
rapporten.
Utifrån diskussioner framförda i förvaltningsövergripande samverkan och i 
utbildningsnämndens utskott har en del saker framkommit som behöver lyftas 
fram, utöver de rekommendationer som framförs till utbildningsnämnden till 
revisorerna.

En av de punkter som lyfts i rapporten är att det saknas kartläggning av vilket 
rekryteringsbehov som finns inom grundskolan. Utbildningsförvaltningen delar 
inte den slutsatsen. Det görs en kartläggning varje år, men den fokuserar på hur 
många av våra lärare som har en pedagogisk högskoleexamen och också hur 
många som har en legitimation. Då det finns en konstaterad lärarbrist i Älmhult, 
såväl som i övriga Sverige. Ca 82 % av våra lärare i grundskolan har en 
pedagogisk examen. Det innebär att behovet är 18 % av det totala beståndet av 
lärartjänster. I diskussioner framkom att utbildningsförvaltningen behöver 
säkerställa att alla tjänster som innehas av icke behöriga lärare annonseras ut 
åtminstone en gång per år.

Utbildningsnämnden erbjuder en mängd möjligheter för personal att få hjälp 
med att få legitimation, men också att få möjlighet att bredda sin behörighet. I 
rapporten lyfts fram att det finns en otydlighet kring vilka möjligheter som står 
till buds. Utbildningsförvaltningen kommer därför, i samband med att ett nytt 
intranät arbetas fram, säkerställa att information gällande kompetensutveckling 
och möjligheter till stöd, kopplat till detta, kommer att finnas tillgänglig för all 
personal.

Ett annat område som berörs är hur insatser kan mätas. I diskussionerna som har 
förts med berörda, har framkommit ett önskemål att mäta personalomsättningen 
av tillsvidareanställd personal. Utbildningsförvaltningen kommer att tillsammans 
med HR-enheten undersöka möjligheten att ta fram detta, på skolenhetsnivå. En 
låg personalomsättning bland tillsvidareanställd personal kan ses som ett tecken 
på en god arbetsmiljö.
   Ett annat område som skulle kunna vara möjligt att följa upp, är andelen 
behöriga sökande till utannonserade tjänster. Det system som idag används för 
rekrytering medger inte möjlighet att söka ut behöriga sökande, från övriga. Det 
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kan endast göras genom manuell genomgång av samtliga ansökningshandlingar. 
Önskemål om detta kommer att framföras till systemleverantören.

Överlag gör utbildningsnämnden mycket för att vara en attraktiv arbetsgivare, 
vilket bland annat medarbetarundersökningen bekräftar. Vidare ges goda 
möjligheter att fortbilda sig och bredda sin kompetens, med stöd från 
utbildningsnämnden. Några exempel på detta är möjligheten att arbeta på 
halvtid, samtidigt som behörigheten läses in. Detta sker i samarbete med 
Högskolan i Kristianstad.
   Utbildningsnämnden har också tagit ställning för att Älmhult ska tillhandahålla 
VI-skolor, i samarbete med Linnéuniversitetet. VI-skolor står för 
verksamhetsintegrerad utbildning. I korta ordalag innebär det att lärarkandidater 
har sin utbildning förlagd till en av våra övningsskolor två dagar varannan 
vecka, utöver den vanliga praktikperioden.
   Vidare visar också en lönekartläggning att Älmhults kommun står sig mycket 
väl jämfört med jämförbara kommuner. Inför kommande löneöversyn har också 
framförts önskemål om en satsning på erfarna, duktiga lärare.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att anta utbildningsförvaltningens förslag till 

skriftligt svar, enligt denna tjänsteskrivelse, som sitt eget.

Roger Johansson Underskrift
Utbildningschef Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunens revisorer
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant

Barnkonventionens består av 54 artiklar. 
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?
Ja  ☐ Nej ☒

Förklara oavsett svar: En granskningsrapport kring arbetsmiljö och 
kompetensförsörjning påverkar inte barnen.

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja ☐           Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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Till: Tekniska nämnden  

Kommunstyrelsen 

För kännedom till: kommunfullmäktige 

 

 

 

Granskning av måltidsverksamheten 

 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska om tekniska nämnden säkerställer 

en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten.  

Den sammanfattande bedömningen är att tekniska nämnden inte säkerställer en 

tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. Granskningen visar att policy och 

handlingsplaner är utdaterade samt att de inte används av verksamheterna. Det 

noteras att detta också identifierats av verksamheterna och att revideringar pågår, 

vilket är positivt.  

Nämnden har inte tillsett att det finns tillräckliga strukturer för att följa upp 

omsorgstagarnas och elevernas måltidsupplevelse. Det sker möten mellan 

måltidsavdelningen och representanter från skolan och äldreomsorgen men det 

bedöms saknas tydliga strukturer för hur samverkan ska ske och vilka frågor 

som ska behandlas.  

Nämnden har fastställt en målsättning om måltidsupplevelsen, samtidigt visar 

granskningen att det inte genomförs någon mätning av elevernas och 

omsorgstagarnas upplevelse av måltiderna. Det bedöms därmed finnas 

begränsade förutsättningar att kunna följa upp målet.  

Det ses positivt på att det har påbörjats ett utvecklingsarbete av förvaltningen i 

form av Framtidens måltider. Vidare bedöms det bedrivas ett systematiskt arbete 

utifrån Livsmedelsverkets råd om näringsriktiga måltider. 

Sammantaget bedöms att nämnden behöver upprätta en tydligare struktur för hur 

kvaliteten ska följas upp och hur de iakttagelser som framkommer ska blir en del 

av det löpande arbetet med att utveckla måltidernas kvalitet. 

Utifrån granskningen rekommenderas kommunstyrelsen och tekniska nämnden 

att: 

• Säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs 

 

Därtill rekommenderas tekniska nämnden att: 

• Genomföra mätningar av måltidupplevelsen inom de mottagande 

verksamheterna (förskolor, skolor och äldreomsorgen)  

• Tydliggöra hur iakttagelser från måltidsavdelningen och de mottagande 

verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder 

• Tydliggöra strukturerna och målsättningarna för samverkan mellan 

måltidsavdelningen och de verksamheter som tar emot måltider  

 

173



   Revisorerna 

 Missiv 

 

        2022-06-14  2(2) 

 

 

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar tekniska nämnden och 

kommunstyrelsens skriftliga svar på bedömningarna enligt rapporten samt dess 

rekommendationer senast den 14:e oktober 2022.  

 

Bilaga: Granskning av måltidsverksamheten 

 

 

 

 

Tommy Lövquist Laila Hult  

Ordförande Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en granskning på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Älmhults kommun. Granskningen har syftat till att bedöma om tekniska nämnden 
säkerställer en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet, omfattande såväl 
personal som lokaler. Måltidsavdelningen har en budget på ca 40 miljoner årligen.  

Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden inte säkerställer en 
tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. Granskningen visar att policy och 
handlingsplaner är utdaterade samt att de inte används av verksamheterna. Vi 
noterar att detta också identifierats av verksamheterna och att revideringar pågår, 
vilket är positivt.  

Nämnden har inte tillsett att det finns tillräckliga strukturer för att följa upp 
omsorgstagarnas och elevernas måltidsupplevelse. Det sker möten mellan 
måltidsavdelningen och representanter från skolan och äldreomsorgen men vi 
bedömer att det saknas tydliga strukturer för hur samverkan ska ske och vilka frågor 
som ska behandlas.  

Nämnden har fastställt en målsättning om måltidsupplevelsen, samtidigt visar 
granskningen att det inte genomförs någon mätning av elevernas och 
omsorgstagarnas upplevelse av måltiderna. Vi bedömer därmed att det finns 
begränsade förutsättningar att kunna följa upp målet.  

Vi ser positivt på att det har påbörjats ett utvecklingsarbete av förvaltningen i form 
av Framtidens måltider. Vidare bedömer vi att det bedrivs ett systematiskt arbete 
utifrån Livsmedelsverkets råd om näringsriktiga måltider. 

Sammantaget bedömer vi att nämnden behöver upprätta en tydligare struktur för 
hur kvaliteten ska följas upp och hur de iakttagelser som framkommer ska blir en del 
av det löpande arbetet med att utveckla måltidernas kvalitet. 

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen rekommenderas att:  

 Säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs  

 

Tekniska nämnden rekommenderas att: 

 Genomföra mätningar av måltidupplevelsen inom de mottagande 
verksamheterna (förskolor, skolor och äldreomsorgen)  

 Tydliggöra hur iakttagelser från måltidsavdelningen och de mottagande 
verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder 

 Tydliggöra strukturerna och målsättningarna för samverkan mellan 
måltidsavdelningen och de verksamheter som tar emot måltider  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet, omfattande såväl 
personal som lokaler. Måltidsavdelningen har en budget på ca 40 miljoner årligen.  

Tekniska förvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete under 2021 med 
projektnamnet Framtidens måltider. Projektet ska bland annat syfta till att uppnå 
ökad kundnöjdhet och god kostekonomi. Det finns nationella riktlinjer för måltider 
inom förskola, skola och äldreomsorg (Livsmedelsverket). Enligt skollagen ska 
skolmåltiderna vara näringsriktiga.  

Det har kommit till revisorernas kännedom att tekniska nämndens måltidsservice 
anses hålla låg kvalitet. Flera omsorgstagare inom äldrevården uppges införskaffa 
sina måltider från andra håll. 

Med anledning av ovanstående har vill revisorerna granska hur tekniska nämnden 
arbetar med kundnöjdhet och kvalitet.   

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om tekniska nämnden säkerställer en tillräcklig 
kvalitet inom måltidsverksamheten.  

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:   

 Finns det fastställda målsättningar för måltidsverksamheten?   

 Bedrivs ett systematiskt arbete utifrån livsmedelsverkets vägledningar om 
näringsriktiga måltider för äldre samt barn och ungdomar?  

 Finns det ändamålsenliga samverkansformer med beställare?  

 Genomförs undersökningar av omsorgstagarnas/elevernas upplevelse av 
kvaliteten? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med tjänstepersoner inom 
tekniska förvaltningen. Därutöver har det genomförts intervjuer med 
representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i 
egenskap av beställare. Se källförteckning för mer ingående beskrivning.  

2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier.  

 Kommunallagen 
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 Kommunala policys, reglementen m.m. och fullmäktigebeslut genom t.ex. 
budget 

 Nationella riktlinjer för måltider i förskolan (Livsmedelsverket 2016)   

 Nationella riktlinjer för måltider i skolan (Livsmedelsverket 2018)    

 Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (Livsmedelsverket 2019)  

 Skollagen 9 kap 8 § 

Revisionskriterierna beskrivs mer ingående i avsnitt 3.1. 
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3. Granskningsresultat  

3.1. Revisionskriterium 

Skollagen  

Elever i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider. 

Socialtjänstlagen 

Vården och omsorgen av äldre, och därmed även måltiderna, regleras av 
Socialtjänstlagen. Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av 
god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras.  

Kommunallagen 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

Reglemente, tekniska nämnden  

Nämnden ansvarar för måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och 
inom äldreomsorgen.  

Nationella riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen  

Måltidernas utformning är ett resultat av samverkan mellan många olika 
yrkesgrupper. Det behövs detaljerade rutiner för vem som gör vad, och hur 
information ska överföras mellan berörda enheter och yrkesgrupper. 

Nationella riktlinjer för måltider inom skolan 

Menyplaneringen bör ske i nära samverkan med den personal som arbetar närmast 
matgästerna varje dag1. Samverkan ökar förutsättningarna för att kunna erbjuda 
både goda och näringsriktiga måltider som eleverna tycker om.  

För kök som har näringsberäknade matsedlar är det viktigt att de beräknade 
recepten också följs. Det är viktigt att stämma av ändringar och tillägg med den som 
gjort beräkningen. Det är även viktigt med en bra dialog och samverkan mellan de 
som menyplanerar och de som lagar maten.  

Det är viktigt att det finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan skolan och 
den som ansvarar för mat och måltider i skolan.  

Nationella riktlinjer för måltider inom förskolan  

Riktlinjen utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell. För att helheten i måltiden 

ska bli bra är det en fördel om styrande dokument omfattar en beskrivning av mål, 

 

1 Här avses kockar och måltidsbiträden.  
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rutiner och ansvarsfördelning inom varje del av måltidsmodellen. Måltidsmodellen 

beskrivs mer ingående i avsnitt 3.2.3. 

3.2. Iakttagelser  

3.2.1. Organisation  

I tekniska nämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för kommunens 
måltidsverksamhet. Måltidsavdelningen är organiserad i tre verksamhetsområden.  

 

 

Måltidschefen har verksamhetsansvar och kostekonomen utgör chefsstöd och 
projektstöd till enhetschefer och måltidschefen. Enhetschefer inom 
måltidsavdelningen har chefsansvar inom sina respektive enhetsområden. 

Det varierar om köken tillagar kompletta måltider eller om de mottar serveringsklara 
måltider. På samtliga kök arbetar kockar och måltidsbiträden. Vid de större köken 
finns förstekockar som ansvarar för daglig drift och leverans i köken. 
Uppdragsbeskrivningar är dokumenterade för samtliga roller inom 
måltidsavdelningen. Däri framgår vilka arbetsuppgifter som ingår i yrkesrollen samt 
vilka utvecklingsområden som ska prioriteras.  

 

 

 

 

Måltidschef

Enhetschef område 1

Gymnasium och 
äldreomsorg

Enehtschef område 2

Förskola och grundskola

Enhetschef område 3 
(vakant)

Förskola och grundskola

Kostekonom
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3.2.2. Målsättningar 

Tekniska nämndens verksamhetsplan för 2022 innehåller en aktivitet som omfattar 
måltidsavdelningens verksamhet.  

Resultatmål Aktivitet 

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

Erbjuda en positiv måltidsupplevelse 
med näringsrika måltider för alla 
målgrupper samt att bidra till goda 
matvanor. 

I verksamhetsplanen framgår vidare att resultatet av aktiviteten ska följas upp 
genom interna måltidsenkäter och uppföljning via måltidsråd. Se avsnitt 3.2.4 för 
mer beskrivning av uppföljning av eleverna/omsorgstagarnas upplevelse av 
kvaliteten.   

Kommunens kostpolicy beskriver kvalitetskrav samt vad som krävs för att uppnå 
kraven. Policyn är fastställd 2013 och har inte reviderats sedan dess. Policyn 
innehåller exempelvis målsättningar om andel ekologiska och närproducerade 
livsmedel. Målsättningen om 50 procent ekologiska livsmedel återfinns även i 
kommunens miljöplan2. Vid intervju framförs att kostpolicyn inte är styrande för hur 
måltidsverksamheten bedrivs. 

I kostpolicyn framgår att det ska finnas handlingsplaner för särskilt boende, ordinärt 
boende och skola/förskola. Handlingsplanerna ska följas upp genom 
kvalitetsmätningar. Det finns en handlingsplan för skola/förskola och en för 
äldreomsorg. Handlingsplanerna är upprättade 2013 och har inte reviderats sedan 
2014. Intervjuade uppger att handlingsplanerna inte används på grund av att de är 
daterade och i flera avseenden inaktuella.   

I november 2021 föreslog nämnden att fullmäktige ska anta en reviderad 
måltidspolicy (tidigare kostpolicy). Ärendet har inte behandlats av kommunstyrelsen 
vid tidpunkt för granskningen3. Förslaget har varit ute på remiss i beställande 
nämnder. Nämnderna har återkopplat synpunkter. Synpunkterna omfattade 
exempelvis att de beställande verksamheterna upplevde att de ska få ansvar för 
områden som de inte har kompetens eller mandat till att påverka. Granskarna har 
tagit del av tekniska nämndens återkoppling till nämnderna. De intervjuade kände 
inte till att tekniska nämnden hade återkopplat på det utbildningsnämndens och 
socialnämndens remissvar.  Vid intervju framförs att revideringen syftar till att 
skapa en gemensam syn på måltider och tydliggöra ansvarsfördelningen.  

Måltidavdelningen har påbörjat ett arbete med att ta fram rutiner utifrån förslaget 
om reviderad måltidspolicy. Avdelningen inväntar fullmäktiges beslut om revidering 

 

2 Miljöplan 2030 för Älmhults kommun, antagen av fullmäktige 2018-02-23 och reviderad 
2020-06-22. Kostpolicy avtagen av fullmäktige 2013-09-30 

3 Granskningen har genomförts under perioden januari – maj 2022. 
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innan rutinerna fastställs. Vid intervju framförs att avdelningen upplever att det 
finns ett stort behov av att förnya styrdokument.  

3.2.3. Vägledningar om näringsriktiga måltider 

Måltidsavdelningen planerar måltiderna utifrån en matsedel som sträcker sig över 
åtta veckor. Måltidsavdelningen använder ett kostdatasystem för att beräkna 
måltidspriser och näringsinformation. Beräkningarna utgår från Livsmedelsverkets 
referensvärden för energi- och näringsinnehåll. Kostekonomen registrerar samtliga 
måltider i systemet. Systemet signalerar om måltiderna har lägre näringsinnehåll än 
referensvärdet. Både kostpolicyn från 2013 samt förslaget på reviderad policy 
innehåller hänvisningar till Livsmedelsverkets råd för bra måltider. I kostpolicyn 
framgår det att råden ska följas. Det finns ingen mer ingående beskrivning över hur 
det ska säkerställas att råden följs. I förslaget på reviderad måltidspolicy framgår 
det att måltiderna ska kvalitetssäkras genom Livsmedelsverkets måltidsmodell.  
Modellen består av sex delar för att uppnå en helhet kring måltiderna: 

 

Förslaget på revidering beskriver hur kommunen ska arbeta inom respektive del.  

Vid intervju framförs att det har identifierats ett utvecklingsbehov i arbetet med att 
säkerställa likvärdig kvalitet på måltidernas innehåll utifrån en helhetssyn. I mitten 
av 2021 inledde därför måltidschefen ett utvecklingsarbete med projektnamnet 
Framtidens måltider. Projektet syftar till:  

 

”Högre uppfyllnadsgrad av gällande riktlinjer för bra måltider, ökad 
kundnöjdhet, att uppnå god kostekonomi, att utifrån ett nationellt 
perspektiv skapa förutsättningar att i framtiden ligga i framkant i 
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det offentliga måltidsarbetet samt även stärka konkurrenskraften 
som arbetsgivare4.” 

 

Som en del i projektet har det införts ett tvårätterssystem. Sedan november 2021 
kan eleverna välja mellan två alternativ, varav ett är vegetariskt.  Äldreomsorgens 
omsorgstagare har kunnat välja mellan två maträttsalternativ sedan tidigare. Det 
har införts fler klimatsmarta vegetariska rätter att välja på inom äldreomsorgen. 
Kommunen utgår från en kommungemensam matsedel för respektive målgrupp. 

Upphandling av viltkött, införande av digitalt system för att mäta matsvinn samt ett 
kunskapsforum för medarbetare i kostverksamheten är tre exempel på aktiviteter 
som har genomförts inom projektet Framtidens måltider.  

Det framgår av intervjuer och tjänsteskrivelser att prisökningar på livsmedel är en 
utmaning för att säkerställa måltider av god kvalitet. I fullmäktiges budget för 2022 
fick tekniska nämnden 1,2 mnkr som kompensation för succesivt ökade 
livsmedelspriser under 2018–2021.  

3.2.4. Undersökning av omsorgstagarnas och elevernas upplevelse av 
kvaliteteten  

I kostpolicyn från 2013 framgår att det ska göras kvalitetsmätningar i enlighet med 
vad som framgår av handlingsplanerna. Som ovan nämnts används inte 
handlingsplanerna. Policyn innehåller ingen ytterligare beskrivning över hur 
kvaliteten och elevernas/omsorgstagarnas nöjdhet ska följas upp.  

I förslaget på reviderad policy framgår att denna ska följas upp vid behov samt i 
samband med ny mandatperiod.  

Det genomförs inga systematiska mätningar av kundnöjdheten (elever och 
omsorgstagarnas upplevelse av måltiderna). Måltidsavdelningens senaste 
enkätundersökning genomfördes 2017.  Enligt uppgift har det förekommit att 
enskilda skolor har genomfört enkätundersökningar som bland annat innehållit 
frågor om måltidsupplevelsen. Det uttrycks finnas ett behov av att genomföra mer 
frekventa mätningar för att få nyckeltal att kunna jämföra verksamheten mot. Enligt 
uppgift ska det genomföras mätningar inom utbildningsförvaltningen under 
höstterminen 2022.  

Kostekonomen har möten med förstekockarna för att utvärdera nya recept och 
behov av eventuella förändringar.  

 

4 Tjänsteskrivelse om framtidens måltider, 2021-08-06 
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Mätning av svinn  

Samtliga kök registrerar svinn i ett digitalt system5. Matsvinnsarbetet omfattar 
kökens förmåga att tillvarata eventuell överbliven mat från servering och få maten 
att komma till användning. Vid intervju framförs att mätning av svinn inte kan 
användas som ett mått på kundnöjdhet eller om måltiden smakade gott.  
Redovisningen utgår från svinn i samband med att maten tillagas, serveras och vad 
eleverna/omsorgstagarna slänger. Systemet kan exempelvis visa vilka dagar som 
det har varit mest svinn samt jämförelser mellan enheter.  

Samverkansforum 

Det finns ingen dokumenterad beskrivning över hur samverkan ska bedrivas mellan 
måltidsavdelningen och representanter från äldreomsorgen och skolan.  

Måltidsavdelningens enhetschefer har som ambition att genomföra tre möten per 
termin med kostombud inom hemtjänsten och särskilda boenden. Kostombuden 
utgörs av personal på den aktuella enheten. Vid intervju framförs att 
mötesfrekvensen varierar mellan enheterna inom äldreomsorgen. Måltidsmötena 
ska fungera som ett forum för att kunna diskutera aktuella frågor. Det finns ingen 
fast dagordning för mötena. Det framförs av representanter från såväl 
måltidsavdelningen som de beställande verksamheterna att det ofta blir 
diskussioner om detaljfrågor och att det finns ett behov av att lyfta diskussionerna 
till att bli mer framåtsyftande. Representanterna från de beställande 
verksamheterna får inga minnesanteckningar från mötena.   

Måltidsavdelningen har som målsättning att genomföra ett möte per termin med 
rektorer och måltidsråd inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det varierar 
mellan skolorna i vilken utsträckning som mötena genomförs. Exempelvis finns det 
skolor där rektorn inte deltagit i något möte. Vid intervju uttrycker rektorerna en 
önskan om att skolorna ska få vara mer delaktiga i att planera matsedlarnas innehåll. 
Det uppges finnas ett behov av att anpassa maten för att den ska bli mer omtyckt av 
eleverna. Intervjuade rektorer beskriver att flexibiliteten i köken skiljer sig åt mellan 
skolorna. Som exempel ges att vissa kök gör lokala anpassningar av måltiderna för 
att måltiderna ska bli mer omtyckta av eleverna och barnen.  Rektorerna upplever 
att det kan finnas motsättningar mellan de önskemål som framförs av skolorna och 
förskolorna samt måltidsavdelningens planering för måltidsverksamheten.  

Under våren 2022 har det startats ett samarbete mellan måltidsavdelningen, 
grundskolechefen och ett urval av rektorer. Samarbetet avser matsalsmiljö och 
måltidsplanering.  Samtliga rektorer har informerats om samarbetet. 
Samverkansgruppen har möten vart sjätte vecka. 

Det varierar mellan skolorna om det genomförs matråd. Intervjuade uppger att det 
inte är tydligt vem som ska kalla till matråden. Det uppges även finnas ett behov av 

 

5 Svinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats på annat sätt. 
Exempelvis mat som blivit för gammal eller mat som blir över efter servering.   
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att ha en gemensam agenda som omfattar både matens kvalitet men hur eleverna 
upplever aspekter som måltidsmiljö och trivsel. 

Intervjuade representanter från äldreomsorgen och skolan uppger att dialogen i 
regel fungerar väl med köken. Vid intervjuer med måltidsavdelningen och 
verksamheterna framförs att det önskas en mer systematiserad och kontinuerlig 
dialog. 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontroller av måltidsavdelningens 
verksamhet. Nämndens protokoll från 2022 innehåller en informationspunkt 
avseende måltidsverksamheten. Informationen avser införandet av digital mätning 
av svinn.  
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4. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden inte säkerställer en 
tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten.  

Granskningen visar att policy och handlingsplaner är utdaterade samt att de inte 
används av verksamheterna. Vi noterar att detta också identifierats av 
verksamheterna och att revideringar pågår, vilket är positivt. Uppdaterade 
styrdokument är en central del i en effektiv styrning. Det är därför av vikt att 
kommunen fullföljer arbetet för med att revidera styrdokumenten. 

Nämnden har inte tillsett att det finns tillräckliga strukturer för att följa upp 
omsorgstagarnas och elevernas måltidsupplevelse. Det sker möten mellan 
måltidsavdelningen och representanter från skolan och äldreomsorgen men vi 
bedömer att det saknas tydliga strukturer för hur samverkan ska ske och vilka frågor 
som ska behandlas. Livsmedelsverkets påtalar i riktlinjer för måltider att det behöver 
finnas detaljerade rutiner för vem som gör vad och hur information ska överföras 
mellan berörda enheter och yrkesgrupper.  

Det är en brist att det inte sker några heltäckande eller systematiska mätningar av 
eleverna och omsorgstagarnas upplevelse av kvaliteten på de måltider som 
serveras. Uppföljning av eleverna och omsorgstagarnas upplevelse är en 
grundläggande del i att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. 

Nämnden har fastställt en målsättning om måltidsupplevelsen, samtidigt visar 
granskningen att det inte genomförs någon mätning av elevernas och 
omsorgstagarnas upplevelse av måltiderna. Vi bedömer därmed att det finns 
begränsade förutsättningar att kunna följa upp målet. I kommunallagen framgår att 
nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt. Enligt vår bedömning har nämnden inte en tillräcklig 
uppföljning av måltidsverksamheten för att säkerställa att kostpolicyn och 
målsättningar följs. Vi noterar att måltidsavdelningen har identifierat uppföljning 
som ett utvecklingsområde. Det är därför viktigt att det vidtas åtgärder för att stärka 
arbetet.  

Vi ser positivt på att det har påbörjats ett utvecklingsarbete av förvaltningen i form 
av Framtidens måltider. Vidare bedömer vi att det bedrivs ett systematiskt arbete 
utifrån Livsmedelsverkets råd om näringsriktiga måltider. Bedömningen görs mot 
bakgrund av de näringsberäkningar och kontroller som görs genom 
kostdatasystemet. Vidare bedömer vi att kostekonomens möten med 
förstekockarna för att utvärdera nya recept och behov av eventuella förändringar 
ligger i linjer med Livsmedelsverkets riktlinjer där det framgår att menyplaneringen 
bör ske i nära samverkan med personal som arbetar närmast matgästerna.  

Sammantaget bedömer vi att nämnden behöver upprätta en tydligare struktur för 
hur kvaliteten ska följas upp och hur de iakttagelser som framkommer ska blir en del 
av det löpande arbetet med att utveckla måltidernas kvalitet.  
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Revisionsfråga Svar 

 Finns det fastställda 
målsättningar för 
måltidsverksamheten?   

Delvis. 

Det finns en fastställd kostpolicy. 
Samtidigt visar granskningen att 
policyn inte har reviderats på nio år 
och att den inte är styrande för 
verksamheten. Vi ser positivt på att 
det pågår revidering av policyn.  

 Bedrivs ett systematiskt 
arbete utifrån 
livsmedelsverkets 
vägledningar om näringsriktiga 
måltider för äldre samt barn 
och ungdomar?  

Ja. Måltidernas näringsinnehåll 
kontrolleras genom ett kostdatasystem 
som signalerar om matsedeln 
innehåller måltider som inte uppfyller 
Livsmedelsverkets referensvärden.  

 Finns det ändamålsenliga 
samverkansformer med 
beställare?  

Delvis.  

Det finns former för samverkan men 
samverkan behöver systematiseras 
vad gäller frekvens, innehåll och 
dokumentation.  

 Genomförs undersökningar av 
omsorgstagarnas/elevernas 
upplevelse av kvaliteten 

Nej.  

Det sker inga heltäckande eller 
systematiska undersökningar av 
måltidsupplevelsen. Utan dessa kan 
inte nämnden mäta sina resultatmål. 

 

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen rekommenderas att:  

 Säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs  

 

Tekniska nämnden rekommenderas att: 

 Genomföra mätningar av måltidupplevelsen inom de mottagande 
verksamheterna (förskolor, skolor och äldreomsorgen)  

 Tydliggöra hur iakttagelser från måltidsavdelningen och de mottagande 
verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder 

 Tydliggöra strukturerna och målsättningarna för samverkan mellan 
måltidsavdelningen och de verksamheter som tar emot måltider  

 

Carl-Henrik Sölvinger   Anna Färdig    

EY    EY   
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Måltidschef 

 Kostekonom 

 Två enhetschefer måltidsavdelningen  

 Verksamhetschef förskola, barn- och utbildningsförvaltningen 

 Verksamhetschef grundskola, utbildningsförvaltningen 

 Fyra rektorer 

 Tre enhetschefer inom särskilt boende och ordinärt boende, 
socialförvaltningen  

 

Analyserade dokument 

 Förslag på reviderad måltidspolicy  

 Handlingsplan förskola och skola 

 Handlingsplan äldreomsorg  

 Intern kontrollplan tekniska nämnden 2022 

 Kostpolicy för Älmhults kommun 2013 

 Miljöplan 2030 för Älmhults kommun  

 Tjänsteskrivelse om framtidens måltider, tekniska förvaltningen 2021-08-06 

 Uppdragsbeskrivning för måltidsbiträde, kock, förste kock, kostekonom, 
enhetschef och kostchef  

 Utredning av kostverksamheten 2021 

 Verksamhetsplan 2022 tekniska nämnden 

 Årsanalys för tekniska nämnden 2021 
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Sammanträdesprotokoll

2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

§ 151 Kommunstyrelsens yttrande över granskning 
av kvaliteten inom måltidsverksamheten
Ärendenummer KS 2022/142

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-07-04 som 

kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
måltidsverksamhet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har genom Ernst & Young granskat tekniska nämndens 
måltidsverksamhet. Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte 
säkerställer en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. Utifrån 
granskningen rekommenderas bland annat att kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden säkerställer att relevanta styrdokument revideras och fastställs. 
Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens skriftliga svar på 
granskningen senast 2022-10-14. Detta yttrande behandlar endast den del som är 
riktad mot kommunstyrelsen, det vill säga att tillsammans med tekniska 
nämnden säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs. 
Enligt tekniska nämndens reglemente har nämnden ansvar för 
måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. 
Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet.

I enlighet med ovanstående gav tekniska nämnden 2021-04-20 § 47 tekniska 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare 
policyn antogs av kommunfullmäktige 2013 och ansågs vara i behov av 
revidering. Kommunstyrelsen behandlade ärendet, 2022-06-14, § 120, och 
föreslog kommunfullmäktige att anta en reviderad måltidspolicy. 
Kommunfullmäktige antog reviderad måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 2022-
06-20, § 119. 
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Sammanträdesprotokoll

2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar detta 
yttrande som kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunens måltidsverksamhet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 103

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-04

 Missiv - Granskning av kvaliteten inom måltidsverksamheten daterat 2022-
06-14

 Granskningsrapport 2022 Granskning av måltidsverksamheten 2022-06-14

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så
_____

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunrevisionen
Tekniska nämnden
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Tjänsteskrivelse

2022-07-04 1(2)

Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens svar på revisionens 
granskning av måltidsverksamheten
Ärendenummer KS 2022/142

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har genom Ernst & Young granskat tekniska nämndens 
måltidsverksamhet. Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte 
säkerställer en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. Utifrån 
granskningen rekommenderas bland annat att kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden säkerställer att relevanta styrdokument revideras och fastställs. 
Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens skriftliga svar på 
granskningen senast 2022-10-14. Detta yttrande behandlar endast den del som är 
riktad mot kommunstyrelsen, det vill säga att tillsammans med tekniska 
nämnden säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs. 
Enligt tekniska nämndens reglemente har nämnden ansvar för 
måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. 
Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet.

I enlighet med ovanstående gav tekniska nämnden 2021-04-20 § 47 tekniska 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare 
policyn antogs av kommunfullmäktige 2013 och ansågs vara i behov av 
revidering. Kommunstyrelsen behandlade ärendet, 2022-06-14, § 120, och 
föreslog kommunfullmäktige att anta en reviderad måltidspolicy. 
Kommunfullmäktige antog reviderad måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 2022-
06-20, § 119. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar detta 
yttrande som kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunens måltidsverksamhet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-04
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Tjänsteskrivelse

2022-07-04 2(2)

 Missiv - Granskning av kvaliteten inom måltidsverksamheten daterat 2022-
06-14

 Granskningsrapport 2022 Granskning av måltidsverksamheten 2022-06-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-07-04 som 

kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
måltidsverksamhet.

Maria Johansson Susann Pettersson
Nämndsekreterare Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunrevisionen
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll

2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

§ 87 Svar på granskning av kvaliteten inom 
måltidsverksamheten
Ärendenummer TN 2022/110

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till yttrande som sitt 

eget.
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda hur systematiska mätningar 

skulle kunna genomföras för att mäta kvaliteten inom måltidsverksamheten.
3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med 

information om hur utvecklingen för samverkansformerna med de 
mottagande verksamheterna fortskrider samt hur iakttagelser ska resultera i 
förbättrande åtgärder.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna inkom 2022-06-15 med en granskning av tekniska 
nämndens måltidsverksamhet. Kommunrevisionen bedömer i granskningen att 
tekniska nämnden inte säkerställer en tillräcklig kvalitet inom 
måltidsverksamheten samt att policy och handlingsplaner är utdaterade och inte 
används av verksamheterna. 
I tekniska förvaltningens förslag till yttrande ingår också två uppdrag till 
förvaltningen.

 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda hur systematiska 
mätningar skulle kunna genomföras för att mäta kvaliteten inom 
måltidsverksamheterna.

 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med 
information om hur utvecklingen för samverkansformerna med de 
mottagande verksamheterna fortskrider samt hur iakttagelserna ska 
resultera i förbättrande åtgärder.
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Sammanträdesprotokoll

2022-10-11 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-27

 Förslag till yttrande daterad 2022-09-27

 Missiv till granskning av måltidsverksamheten daterad 2022-06-14

 Granskningsrapport

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2022-09-27 1(1)

Kommunledningsförvaltningen
Christoffer Mowide 
christoffer.mowide@almhult.se

Tekniska nämnden

Yttrande om granskning av måltidsverksamheten

Ärendenummer TN 2022/110

Yttrande
Som en del av kommunrevisionens granskning av måltidsverksamheten har 
kommunrevisionen gett tekniska nämnden rekommendationer:

 Säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs

 Genomföra mätningar av måltidsupplevelsen inom de mottagande 
verksamheterna (förskolor, skolor och äldreomsorgen)

 Tydliggöra hur iakttagelser från måltidsavdelningen och de mottagande 
verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder

 Tydliggöra strukturerna och målsättningarna för samverkan mellan 
måltidsavdelningen och de verksamheter som tar emot måltider

Tekniska nämnden har tagit del av rapporten och delar i stora delar 
kommunrevisorernas bedömning.
Tekniska nämnden lämnade 2021-11-19, § 113, över måltidspolicyn till 
kommunfullmäktige för revidering vilket innebär att tekniska nämnden uppfyllt 
den i reglementet angivna uppgiften om regelreformering (§ 9).
Kundnöjdhetsmätningar är planerade att genomföras inom grundskolan under 
höstterminen 2022. Kundnöjdhetsmätningar inom hemtjänsten är prioriterade 
under höstterminen 2022. När mätningen utförts inom hemtjänsten kommer 
också mätning genomföras inom särskilda boenden.
Tekniska nämnden kommer uppdra till tekniska förvaltningen att utreda hur 
systematiska mätningar skulle kunna genomföras för att mäta kvaliteten inom 
måltidsverksamheten.
Utvecklingen av samverkansformer pågår mellan måltidsavdelningen och 
mottagande verksamheter genom exempelvis ”Förbättring av 
måltidssituationen” som är ett samarbete med grundskolan som startade i 
december 2021.
Under hösten 2022 kommer systematisering för redan etablerade mötesformer 
ske.
Tekniska nämnden kommer uppdra åt tekniska förvaltningen att återkomma till 
nämnden med information om hur utvecklingen för samverkansformerna med de 
mottagande verksamheterna fortskrider samt hur iakttagelser ska resultera i 
förbättrande åtgärder.
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   Revisorerna 

 Missiv 

 

        2022-02-15  1(1) 

 

 

Till: kommunstyrelsen 

För kännedom till: kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Granskning av upphandlingsprocessen  

 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska kommunens upphandlingsprocess. 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen upphandlar i enlighet 

med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 

upphandling. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning 

upphandlar i enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument och 

riktlinjer för offentlig upphandling. Bedömningen görs mot bakgrund av att det 

finns tydliga riktlinjer för hur upphandlingar ska genomföras samt att genomförd 

stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer. 

I granskningen ges kommunstyrelsen följande rekommendationer:  

 

• Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter  

• Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 

och fullmäktiges riktlinje och policy 

Revisorerna noterar från granskningen att det saknas väsentlig dokumentation 

avseende upphandlingen av färdtjänst och skolskjuts. Vi revisorer vill veta om 

denna dokumentation aldrig har upprättats eller annars varför den inte har 

översänts till granskarna.  

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar kommunstyrelsens skriftliga svar 

på bedömningarna enligt rapporten samt dess rekommendationer och 

revisorernas fråga senast måndagen den 16:e maj 2022.  

 

Bilaga: Granskning av upphandlingsprocessen 

 

 

 

 

Tommy Lövquist Laila Hult  

Ordförande Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 

verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Erfarenheter visar 

att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett antal svårigheter för de 

upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. 

Kommunens revisorer har därför valt att granska om kommunstyrelsen upphandlar i enlighet 

med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 

Granskningen grundas på dokumentstudier, intervjuer och en stickprovsundersökning av 10 

upphandlingar.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i 
enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 
upphandling. Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer för hur 
upphandlingar ska genomföras samt att genomförd stickprovsundersökning i stort visar på en 
god följsamhet till LOU och riktlinjer.  

Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att kommunstyrelsen 
bör överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och fullmäktiges 
riktlinje och policy.   

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter  
 Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och 

fullmäktiges riktlinje och policy 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Nya 
bestämmelser, bl.a. avseende direktupphandling, införs den 1 februari 2022. En effekt av 
lagstiftningen är att offentlig verksamhet förmodas att göra bättre affärer då lagstiftningen 
kräver öppenhet och transparens i upphandlingsförfarandet.  

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett antal 
svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett återkommande 
mönster är att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga 
kunskaper och stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flertalet inköp och 
upphandlingar, särskilt på direktupphandlingsnivå, sker dock på lokal nivå ute i organisationen. 

Älmhults kommun ska vid inköp följa lagen om offentlig upphandling samt kommunens policy 
för upphandling. I kommunens inköp- och upphandlingspolicy anges de bindande principerna 
som utöver gällande lagar ska tillämpas vid all anskaffning. Policyn fastställer att 
kommunstyrelsen ska övervaka upphandlingsverksamheten i kommunen.  

Sedan slutet av 2018 har det pågått en process avseende upphandling av 
skolskjutsverksamhet i Älmhults kommun. Upphandlingen har annonserats två gånger och i 
båda fallen har en av anbudsgivarna överklagat tilldelningsbeslutet. Kommunstyrelsen 
beslutade under hösten 2020 att göra en direktupphandling för att kunna erbjuda skolskjuts 
under tiden som överprövningen pågick.  Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av en av 
anbudsgivarna. I en dom från förvaltningsrätten framgår att Älmhults kommun tillåts köpa 
skolskjuts och färdtjänst av Flexbuss AB i väntan på ny dom eller avslutad ny upphandling. 

Mot bakgrund av ovan har revisorernas identifierat upphandlingsprocessen som ett område 
vilket ska granskas under 2021.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syftade till att bedöma om kommunstyrelsen upphandlar i enlighet med LOU 
samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Följer kommunen lagen om offentlig upphandling, kommunens inköp och 
upphandlingspolicy och tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?  

• Upprättas tillräcklig dokumentation? 

 Är samarbetet mellan det centralt placerade stödet för upphandlingsfrågor och 
kommunens nämnder ändamålsenligt? Får berörd personal det stöd som behövs? 
Finns tillräcklig kompetens för uppdraget? 

 Säkerställer kommunstyrelsen att den interna styrningen och kontrollen av 
upphandlingsverksamheten är tillräcklig? 

 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med kommunchef, ekonomichef och 
tf. upphandlingschef. För att verifiera hur väl kommunen förhåller sig till 
upphandlingsregelverket har 10 stickprov granskats. Stickproven har valts ut genom ett 
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riskbaserat urval från leverantörsreskontran. Dokumentation från stickproven avser 
annonsering, förfrågningsunderlag, protokollsöppning, anbud, anbudsutvärdering, 
tilldelningsbeslut samt avtal.  

2.4. Revisionskriterier 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

De grundläggande principerna är att offentlig verksamhet ska behandla leverantörer på ett 
likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. Den upphandlande myndigheten ska tilldela 
den leverantör ett kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. 
Anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder: 

 Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
 Kostnad 
 Pris 

Upphandlingsdokumenten ska ange vilken grund som utvärderingen ska utgå ifrån.   
Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten anteckna skäl för 
direktupphandling och annat av betydelse, om upphandlingens värde överstiger 100 000 
kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för direktupphandling. 
En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. 
Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under 
upphandlingens samtliga skeden. 

Kommunallag (2017:725) 

Av Kommunallagens 6 kap. framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter. Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt lag och författning. De ska också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig.  

Inköp- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern, fullmäktige  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för upphandlingsfrågorna och samordnar 
styrningen för all upphandling. Upphandling ska genomföras i konkurrens när det är möjligt. 

Uppföljning av krav och avtal ska genomföras för att säkerställa att leverans sker enligt avtal.  

Riktlinjer för inköp och upphandling, fullmäktige 2021-12-13 

Varje nämnd ansvarar för sina egna inköp och avtal samt att beslut om att upphandla fattas 
på behörig nivå enligt gällande delegeringsordning.  

Nämnderna ansvarar för uppföljning av avtal samt utvärdering av de inköp och upphandlingar 
som görs i kommunen genom intern kontroll.   

Samtliga upphandlingar ska planeras i god tid och upphandlingsenheten ska inför varje 
budgetår sammanställa förvaltningarnas planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. 

202



 
 
 

5 

3. Iakttagelser 

3.1. Organisation  

2019 inleddes ett arbete med att se över och förändra kommunens organisation och 
styrdokument avseende upphandling. Nya riktlinjer togs fram i samråd med 
kommunledningsgruppen som består av samtliga förvaltningschefer.  

Upphandlingsenheten består av tre upphandlare och en upphandlingschef1. Enhetens ansvar 
framgår av riktlinjen för inköp och upphandling. Enheten ansvarar bland annat för: 

 Att genomföra både kommunövergripande upphandlingar samt för specifika 
verksamheter 

 Vara ett stöd till verksamheterna vid upphandlings- och inköpsfrågor  
 Utbilda personal som handlägger upphandlings- och inköpsärenden  

Respektive nämnd/verksamhet ska bistå upphandlingsenheten med kunskap på området och 
hjälpa till att formulera vilka krav som ska ställas på varan eller tjänsten. Vidare framgår det av 
riktlinjen att nämnderna ansvarar för att ha en fungerande inköpsorganisation med tydliga 
behörigheter och funktioner.  

Vid intervju uttrycks att förvaltningarna alltid är delaktiga i upphandlingsenhetens arbete med 
upphandlingar men att det är väldigt sällan som förvaltningarna genomför egna upphandlingar.  

Kommunens inköpsprocess ser ut enligt följande:  

 

Källa: Riktlinjer för inköp och upphandling. 

Det förekommer att kommunen gör upphandlingar tillsammans med övriga kommuner i 
Kronobergs län. Upphandlingen genomförs i dessa lägen framförallt av Växjö kommun och 
Älmhults kommun tecknar därefter avtal med leverantören.  

 
1 Vid tidpunkt för granskningen är upphandlingschefen inte tillgänglig och IT-och digitaliseringschefen 
är även tillförordnad upphandlingschef.  
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Samtliga avtal publiceras i en avtalsdatabas som finns tillgänglig på intranätet. I riktlinjen för 
inköp och upphandling framgår att upphandlingsenheten ansvarar för att uppdatera och 
bevaka avtalstider i databasen. Det är bara enhetens upphandlare som har möjlighet att lägga 
in avtal i databasen. 

Intervjuade uttrycker att ansvarsfördelningen i upphandlingsfrågor har blivit tydligare genom 
de nya riktlinjerna för inköp och upphandling.  

Förvaltningarna har utsedda kontaktpersoner för frågor kring upphandling. 
Upphandlingsenheten upplever att det finns upparbetade kontakter med förvaltningarna. Det 
sker möten med representanter från samtliga förvaltningar och upphandlingsenheten.  

3.2. Styrning och kontroll  

Kommunövergripande och samordnade upphandlingar är delegerade till upphandlingschef2. 
Övriga upphandlingar är delegerade till förvaltningschef/avdelningschef/enhetschef. I 
delegationsordningen framgår vidare att avrop från ramavtal utgör ren verkställighet.  

Kommunens riktlinje för inköp och upphandling beskriver hur direktupphandlingar ska 
genomföras. 

0 – 100 000 kr 100 000 – 626 284 kr 

Inköpet ska anmälas till 
upphandlingsenheten och genomföras 
enligt en förenklad direktupphandlingsrutin. 
Rutinen är under framtagande och 
beräknas vara färdigställd i slutet av 2022.  

Inköpen får endast göras om det saknas 
ramavtal, inte avser ett återkommande 
behov samt om värdet är lägre än 
direktupphandlingsgränsen inom en 
avtalsperiod. 

Direktupphandlingen ska genomföras och 
dokumenteras i upphandlingsverktyget. 

Verksamheten genomför 
direktupphandlingen med stöd av 
upphandlingsenheten.  

 

I riktlinjen framgår att förvaltningarna ska rapportera samtliga planerade upphandlingar till 
upphandlingsenheten. Resultatet sammanställs i en upphandlingsplan som presenteras för 
kommunstyrelsen samt publiceras på hemsidan3. Erhållen granskningsplan för 2022 som 
presenterades för kommunstyrelsen omfattar 28 upphandlingar som överstiger 50 basbelopp.   

Det finns inga systematiska kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU. Vid 
intervju framförs att det har förekommit att förvaltningscontrollers uppmärksammat situationer 
där inköp misstänks ha genomförts utanför avtal. I dessa lägen har controllern kontaktat 
förvaltningschefen.  

Kommunens riktlinje för inköp och upphandling att nämnderna ansvarar för att följa upp avtal 
via intern kontroll. Uppföljning av avtal är ett gemensamt granskningsområde i den interna 
kontrollplanen för 2021 och 2022. Tre avtal har kontrollerats utifrån om fakturerat pris 
överensstämmer med avtal, om beställarna är nöjda över kvaliteten och om leveranstiderna 
har hållits. I förekommenade fall har även efterlevnad av miljökrav kontrollerats.  Resultatet för 

 
2 Kommunstyrelsens delegationsordning 2021-11-30  
3 Upphandlingsplanen som presenteras för kommunstyrelsen och publiceras på hemsidan innehåller 
inte upphandlingar till ett värde på lägre än 2,5 mnkr. Upphandlingsenheten har en fullständig 
upphandlingsplan som innehåller samtliga planerade upphandlingar.  
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2021 års uppföljning visade att två av leverantörerna till stor del har levererat i enlighet med 
avtalen. I det tredje avtalet avseende belysning konstaterades att leverantören fakturerat högre 
priser än avtalet. Leverantören har krediterat kommunen för felaktig debitering.  

Upphandlingsenhetens upphandlare deltar i externa utbildningar för att få aktuell kunskap om 
lagändringar och nya riktlinjer. Upphandlarna har genomfört utbildningsinsatser för anställda i 
kommunen. Utbildningarna har inte genomförts under pandemin. Det pågår arbete med att 
uppdatera innehållet i utbildningen av nya chefer. Utbildningen kommer att innehålla ett avsnitt 
om LOU.  

3.3. Bedömning  

Vi bedömer att upphandlingsenhetens och de beställande verksamheterna/nämndernas 
ansvar finns tydligt definierat i kommunens riktlinje för inköp och upphandlingar. Vidare 
bedömer vi att det finns en ändamålsenlig samverkan mellan upphandlingsenheten och 
nämnderna. Bedömningen görs mot bakgrund att verksamheterna får hjälp med upphandlingar 
såväl under som över direktupphandlingsgränsen.  

LOU fastställer att det ska finnas riktlinjer för direktupphandling. Kommunen har, genom 
riktlinjen för inköp och upphandling, tydliggjort hur direktupphandlingar ska genomföras.  

Vi bedömer att upphandlarna ges möjlighet till kompetensutveckling och ser positivt på att det 
tidigare har genomförts utbildningsinsatser för anställda. Samtidigt vill vi uppmuntra 
kommunstyrelsen till att tillse att berörda anställda erbjuds utbildning framöver. Dels då det 
inte har genomförts några utbildningar under de två senaste åren dels mot bakgrund av att det 
har tagits fram nya riktlinjer för inköp och upphandling.  

Vi bedömer att det delvis finns en tillräcklig kontroll av upphandlingsverksamheten. Vi 
konstaterar att det finns kontroller i form av att samtliga direktupphandlingar ska anmälas till 
upphandlingsenheten samt att det upprättas en upphandlingsplan över planerade 
upphandlingar. Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör överväga  kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 
och fullmäktiges riktlinje och policy.   
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4. Stickprov 

Resultatet av stickprovsundersökningen redovisas i nedanstående tabeller. Tabellerna visar 
vilket underlag som granskarna har fått ta del av samt eventuella kommentarer till utfallet.  
 
 

Expandia Moduler AB Dokumentation Kommentar 

Avser Skolmoduler/paviljonger  

Fakturerat 2021 7 888 940 kr  

Förfrågningsunderlag Ja 
Inköpet avser ett avrop från 

ramavtal genom förnyad 
konkurrensutsättning  

Öppningsprotokoll Ja   

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2022-06-30 

 
Kommentar:  
Expandia ingår i SKR:s inköpscentral ADDA ramavtal för hyresmoduler. Kommunen finns 
med på ADDA:s hemsida över kommuner som får avropa från ramavtalet via förnyad 
konkurrensutsättning. Kommunen ska göra en förnyad konkurrensutsättning vid avrop. 
Dokumentationen avser en förnyad konkurrensutsättning gällande skolmoduler och 
paviljongen.    
 

Farmartjänst   Dokumentation Kommentar 

Avser 

Hjälptjänster, 
exempelvis röjning av 

träd, städning, 
snöskottning. 

Tjänsterna ska utföras när 
kommunen inte har möjlighet att 

utföra uppdragen i egen regi. 

Fakturerat 2021 2 010 768 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat 

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2022-06-19 

 
Inga kommentarer.  
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Johannesson bygg AB Dokumentation Kommentar 

Avser 
Löpande 

byggnadsarbete  
 

Fakturerat 2021 820 680 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja  
Giltigt t.o.m. 2018-11-30 med 

automatisk förlängning 2 + 1 år  

 
Kommentar:  
Avser ramavtal för löpande byggarbeten. I förfrågningsunderlaget framgår att kommunen 
skulle anta de tre leverantörer som offererade lägst pris. Två anbud inkom och avtal 
tecknades med båda. Johannesson bygg AB kom tvåa i upphandlingen. Den leverantör som 
vann upphandlingen har fakturerat kommunen drygt 10 mnkr under samma period.   

I avtalet framgår att uppdragen ska fördelas utifrån lägsta avtalade priser, utförandetid och 
förmåga och kompetens.  

 

Lekolar AB Dokumentation Kommentar 

Avser Lekmaterial  

Fakturerat 2021 1 423 358 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Nej  

Anbudsutvärdering Ja   

Tilldelningsbeslut Ja   

Avtal  Ja  Giltigt t.o.m. 2021-05-31 + 1 år 

 

Kommentar: 

Upphandlingen är genomförd av Växjö kommun. Älmhults kommun ingår som en 
upphandlande myndighet tillsammans övriga kommuner i Kronobergs län. Vi har inte tagit del 
av någon avtalsförlängning av avtalet.  
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Läromedia AB Dokumentation Kommentar 

Avser Läromedel  

Fakturerat 2021 2 31 770 kr  

Förfrågningsunderlag Ej tillämpbart  

Öppningsprotokoll Ej tillämpbart  

Vinnande anbud Ej tillämpbart  

Anbudsutvärdering 
Ej tillämpbart 

 

Tilldelningsbeslut Ej tillämpbart  

Avtal  Ja  Giltigt t.o.m. 2023-01-30 

 

Kommentar: 

Läromedia AB ingår i ADDA:s ramavtal för läromedel. Kommunen finns med bland de 
kommuner som får avropa på ADDA:s hemsida. Ramavtalet är tecknat med Läromedia och 
beställningar görs direkt från ramavtalsleverantörens webbutik. Kommunen kan handla direkt 
av leverantören och det behöver inte göras någon förnyad konkurrensutsättning, därav ”ej 
tillämpbart” i ovanstående tabell.  

 

Älmhultsbygdens Taxi  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Färdtjänst och 

skolskjuts  
 

Fakturerat 2021 5 837 061 kr 
5,1 mnkr avser inköp genomförda 

2020 

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud 
Ej tillämpbart Går ej att avgöra då det saknas 

anbudsutvärdering 

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Nej Daterat 2011-11-29 

Avtal  Ja 
2018-12-31 +1 år 

Ej signerat   

 

Kommentar: 

Inköpen avser både färdtjänst och skolskjuts. Erhållen dokumentation omfattar upphandling 

av färdtjänst.  

Merparten av inköpen avser tjänster som är utförda 2020.  

Det finns inget öppningsprotokoll som visar hur många leverantörer som har lämnat anbud. 
Eftersom det saknas anbudsutvärdering går det inte att avgöra om Älmhultsbygdens Taxi 
lämnade det mest fördelaktiga anbudet utifrån pris och kvalitet.  

Avtalet kan inklusive avtalsförlängning ha gällt som längst till 2019-12-31. Vi har inte tagit del 
av någon avtalsförlängning.  
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Maxi  Dokumentation Kommentar 

Avser Skafferiartiklar  

Fakturerat 2021 1 123 766 kr   

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Signerat av en person  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 
Giltigt t.o.m. 2022-04-01 1+1+1 

Ej signerat 

 

Kommentar: 

Avtalet förlängs automatiskt om inte kommunen säger upp det senast 3 månader innan 
utgångsdatum. Avtalet kan gälla som längst i 4 år. I avtalet framgår att bindande avtal föreligger 
när båda parterna har undertecknat avtalet. Avtalet är inte undertecknat.  

Enligt öppningsprotokollet inkom endast ett anbud (Maxi).  

 

OKQ8 Dokumentation Kommentar 

Avser Drivmedel   

Fakturerat 2021 719 401 kr  

Förfrågningsunderlag Nej 
En leverantör har tillfrågats via 

mejl 

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud Nej  

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Nej  

Avtal  Ja Giltigt till 2021-02-28 1 + 1 +1 år 

 

Kommentar: 

Inköpet hanterats som en direktupphandling utan föregående annonsering. Kommunen 
uppger att OKQ8 är den enda leverantören på orten som erbjuder både biogas och 
diesel/bensin. Kommunen hade tidigare två leverantörer för biogas respektive diesel/bensin.    
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PacsOn Dokumentation Kommentar 

Avser 
Städkemikalier och 

städtillbehör  
 

Fakturerat 2021 2 669 479 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

Se notering nedan 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 2020-12-31 + 1 år  

 

Kommentar: 

Upphandlingen är genomförd av Växjö kommun. Älmhults kommun ingår som en 
upphandlande myndighet. Avtalet kan förlängas med 1 år om köparen begär förlängning 
senast sex månader före avtalsperiodens slut. Vi har inte tagit del av någon avtalsförlängning.  

I tilldelningsbeslutet framgår att inga av leverantörerna kvalificerade sig och att det därför 
övergick till ett förhandlat förfarande. I anbudutvärderingen framgår däremot att samtliga 
leverantörer kvalificerades. I ett tilldelningsbeslut daterat en månad efter det första 
tilldelningsbeslutet framgår att PacsOn bedöms vara mest ekonomiskt fördelaktigt. Enligt 
anbudsutvärderingen har PacsOn lägst pris.  

Phersco  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Konsulttjänster 
projektledning  

 

Fakturerat 2021 2 286 588 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 

2020-04-30 1 + 1 år avtalet 
förlängs automatiskt 

Ej signerat   

 

Kommentar: 

Enligt förfrågningsunderlag skulle 3-9 leverantörer antas. Det inkom två anbud varav båda 
antogs. Det finns ingen anbudsutvärdering.  
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4.1. Bedömning  

Genomförd stickprovsundersökning visar att det i hög utsträckning har upprättats tillräcklig 
dokumentation och att inköpen har genomförts i enlighet med LOU och fullmäktiges riktlinje 
och policy. Nio av tio stickprov har konkurrensutsatts och samtliga stickprov har avtal. Det 
noteras att det förekommer avtal och öppningsprotokoll som inte har signerats.  
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5. Slutsats och rekommendationer  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet med LOU 
samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. Bedömningen 
görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer för hur upphandlingar ska genomföras samt 
att genomförd stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer.  

Fullmäktiges riktlinje och policy fastställer att det ska följas upp att leverans sker enligt avtal 
samt att det ska upprättas en upphandlingsplan. Granskningen visar att avtalsuppföljning har 
genomförts inom ramen för den interna kontrollplanen samt att det har upprättats en 
upphandlingsplan.  

Vi konstaterar att det har skett ett utvecklingsarbete avseende upphandlingsfrågor och 
uppmuntrar kommunstyrelsen till att fortsätt arbetet med att implementera de nya 
styrdokumenten på området. 

Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att kommunstyrelsen 
bör överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och fullmäktiges 
riktlinje och policy.   

 

Revisionsfrågor Svar 

Följer kommunen lagen om offentlig 
upphandling, kommunens inköp och 
upphandlingspolicy och tillhörande 
riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?  

Upprättas tillräcklig dokumentation? 

Ja 

Är samarbetet mellan det centralt 
placerade stödet för 
upphandlingsfrågor och kommunens 
nämnder ändamålsenligt? Får berörd 
personal det stöd som behövs? Finns 
tillräcklig kompetens för uppdraget? 

Ja 

Säkerställer kommunstyrelsen att den 
interna styrningen och kontrollen av 
upphandlingsverksamheten är 
tillräcklig? 

Delvis 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter  
 Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och 

fullmäktiges riktlinje och policy 

 

Älmhult den 15 februari 2022 

 
Jakob Smith   Anna Färdig     
EY   EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 

 Kommunchef 
 Ekonomichef  
 Tillförordnad upphandlingschef  

 
 
Dokument: 

 Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern, fullmäktige 2021-12-13 
 Riktlinjer för inköp och upphandling, fullmäktige 2021-12-13 
 Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen  
 Förenklad direktupphandlingsrutin, arbetsmaterial  
 Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen  
 Dokumentation i stickproven  
 Upphandlingsplan 2022 
 Delegationsordning kommunstyrelsen  

 
 
 
.  
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Sammanträdesprotokoll

2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

§ 98 Granskning av upphandlingsverksamheten
Ärendenummer KS 2022/35

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-04-27 som svar på    

kommunrevisionens granskning av kommunens upphandlingsprocess.
2. Kommunstyrelsen justerar beslutet omedelbart.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har givit Ernst and Young (EY) i uppdrag att granska          
kommunens upphandlingsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen upphandlar i enlighet med LOU samt kommunens interna 
styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 
Bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet 
med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 
upphandling.  Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer 
för hur upphandlingar ska genomföras samt att genomförd 
stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer.
Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens skriftliga svar på 
granskningen senast 2022-05-16.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar yttrande 
daterat 2022-04-27 som svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
upphandlingsprocess.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 60

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27

 Ernst and Youngs rapport ”Granskning av upphandlingsprocessen i 
förhålllande till LOU – Älmhults kommun”, daterad 2022-12-09
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Sammanträdesprotokoll

2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande

 Kommunrevisionens missiv ” Granskning av upphandlingsprocessen” daterat 
2022-02-15       

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.
_____

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunrevisionen
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Tjänsteskrivelse

2022-04-27 1(3)

Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Olofsson 
elisabeth.olofsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande granskning av 
upphandlingsprocessen
Ärendenummer KS 2022/35

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har givit Ernst and Young (EY) i uppdrag att granska          
kommunens upphandlingsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen upphandlar i enlighet med LOU samt kommunens interna 
styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 
Bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet 
med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 
upphandling.   Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer 
för hur upphandlingar ska genomföras samt att genomförd 
stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer. 
I rapporten framhåller man att den interna kontrollplanen omfattar 
avtalsuppföljning, men påtalar att kommunstyrelsen bör överväga kontroller av 
att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och kommunfullmäktiges 
policy och riktlinje. I granskningen ges kommunstyrelsen följande 
rekommendationer:

1. Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamhet
2. Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 

och fullmäktiges riktlinje och policy 
Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens skriftliga svar på 
granskningen senast 2022-05-16.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar detta 
yttrande som svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
upphandlingsprocess.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27

 Ernst and Youngs rapport ”Granskning av upphandlingsprocessen i 
förhålllande till LOU – Älmhults kommun”, daterad 2022-12-09

 Kommunrevisionens missiv ” Granskning av upphandlingsprocessen” daterat 
2022-02-15                     
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Tjänsteskrivelse

2022-04-27 2(3)

Ärendeberedning
Syftet med den granskning som EY gjort av kommunens upphandlingsprocess, 
på uppdrag av kommunrevisionen, var att bedöma om kommunstyrelsen 
upphandlar i enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument och 
riktlinjer för offentlig upphandling. Revisionen bedömer utifrån rapporten att 
kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet med LOU samt 
kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 
Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer för hur 
upphandlingar ska genomföras samt att genomförd stickprovsundersökning i 
stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer. Revisionen ser positivt 
på att det tidigare har genomförts utbildningsinsatser för anställda och 
uppmuntrar till att utbildning även erbjuds framöver. Vidare bedömer revisionen 
att det delvis finns en tillräcklig kontroll av upphandlingsverksamheten, bl.a. 
genom att samtliga direktupphandlingar ska anmälas till upphandlingsenheten 
samt genom den upphandlingsplan som upprättas över planerade upphandlingar. 
Revisionen konstaterar att den interna kontrollplanen innehåller 
avtalsuppföljning, men bedömer att kommunstyrelsen bör överväga kontroller av 
att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och kommunfullmäktiges 
riktlinje och policy. 
Kommunstyrelsen har utifrån rapporten givits följande rekommendationer: 

1. Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter.
2. Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 

och fullmäktiges riktlinje och policy.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom rekommendationerna samt 
frågeställningen och lämnar följande förslag till svar på kommunrevisionens 
granskning av kommunens upphandlingsprocess;
1. Upphandlingsenhetens upphandlare deltar kontinuerligt i externa 

utbildningar för att få aktuell kunskap om lagändringar och nya riktlinjer. 
Upphandlarna har före pandemin även genomfört utbildningsinsatser för 
anställda i kommunen. Dock har utbildningarna ej varit möjliga att 
genomföra under pandemin, men ett arbete pågår förnärvarande med att 
återuppta dessa utbildningar med ett uppdaterat innehåll. En digital 
upphandlingsguide har också tagits fram som finns tillgänglig på 
kommunens webb under näringslivssidorna för externa och i 
Kunskapsbanken för medarbetare.  

2. Kommunstyrelsen säkerställer att upphandlingar genomförs i enlighet med 
LOU och kommunens policy och riktlinje genom såväl intern kontroll som 
uppföljning av krav och avtal. Kommunens nya riktlinje innehåller både 
rutiner och anvisningar om kontroller i syfte att kvalitetssäkra upphandlingar 
samt uppföljningar av avtal som sker på respektive förvaltning. Härigenom 
ska således kontroller genomföras som ett led i att ytterligare säkerställa att 
upphandlingar genomförs i enlighet med lag och övriga av kommunen 
antagna styrdokument. 

Revisonen har även noterat att det saknas dokumentation avseende 
upphandlingen av färdtjänst och skolskjuts och vill därför vill veta om 
dokumentation aldrig har upprättats eller varför den annars inte har översänts 
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Tjänsteskrivelse

2022-04-27 3(3)

till granskarna. Dokumentationen saknas inte, men har på grund av 
förbiseende ej tillhandahållits revisionen. Detta har dock åtgärdats och 
revisionen har tillhandahållit samtliga handlingar i den aktuella 
upphandlingen.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-04-27 som svar på    

kommunrevisionens granskning av kommunens upphandlingsprocess.

Elisabeth Olofsson Susann Pettersson
Kanslichef Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunrevisionen
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miljöpartiet de gröna QJ 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S} 

Låga skolresultat på grundskolor i Älmhult 

Dåliga skolresultat och ojämlikhet vill jag lyfta till debatt i kommunfullmäktige. Resultaten 

på vissa skolor gör mig oroad för barn och ungdomars situation i kommunen. Flera barn och 

unga i Älmhult mår psykiskt dåligt med dåliga skolresultat som följd. 

Miljöpartiet de Gröna har under många år lyft kommunens utmaningar när det kommer till 

skolans kunskapsuppdrag, resultaten i skolan, skolbiblioteken och elevhälsans roll. Nu vill vi 

veta vad Älmhults kommun har för konkreta åtgärder för att stötta grundskolor med dåliga 

resultat. För oss är det viktigt att förutsättningar ges för ökad jämlikhet och trygghet. Alla 

elever ska prestera, utvecklas och må bra i skolan. 

Därför vill jag fråga politiskt ansvarig i utbildningsnämnden om det ojämlika resultatet 

mellan grundskolorna i Älmhults kommun. Det finns en påtaglig risk för ökad segregeringen i 

samhället, otydlig styrning av skolan och kanske det fria skolvalets konsekvens. 

Det har visat sig vara en stor skillnad mellan kommunens grundskolor hur bra sjätteklassarna 

klarar sina ämnen. Till exempel på Klöxhultsskolan gick 82 procent av eleverna ut årskurs sex 

med fullständiga betyg. På Elmeskolan och Gemöskolan var det bara 39 respektive 27 

procent som klarade målen. En försämring har skett jämfört med föregående år. 

Kommunfullmäktige har yttersta ansvaret för skolan i kommunen. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarig ordförande: 

Är det politiska styret nöjd med utvecklingen i Älmhults skolor? 

Vilken slutsats drar du över skolresultaten försämrats och ojämlikheten mellan skolor? 

Vilka insatser planeras för att vända resultaten? 

Älmhult den 10 mars 2023 

~ 
\__}_,\)CJ._L C9 \__--Q _ 
Michael Öberg (MP) (j 
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miljöpartiet de gröna QJ 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Stefan Jönsson (S) 

Trygghet för förskoleplats inom barnets närområde 

Jag undrar om tillgången på plats för förskolebarn i Älmhults tätort. Idag så får många barn vänta på 

plats till i de kommunala förskolorna. Medan det finns platser på den privata förskolan Norlandia. 

Närhet till förskolan är en viktig grundtrygghet för många små barn. Hur ser du på att barn tvingas 

vara på en förskola långt från sitt närområde? Kommunen riskerar att inte kunna erbjuda platser 

enligt skollagen om barn kan placeras orimligt långt ifrån hemmet eller tvingas börja på en förskola 

för att sedan flytta till en annan, vilket skapar en onödig otrygghet för barnen. Föräldrar kan också 

tvingas ta sina barn till förskolor långt bort från hem och arbete, vilket kan få konsekvenser för en 

trafiksäker och barnvänlig miljö. Trafiksitutionen blir riskfylld vid hämtning och lämning vid förskolor 

och skolor. Därtill finns barnfamiljer som har svårt att ta sig när kollektivtrafiken är dåligt utbyggd. 

Det är en grundtrygghet att små barn ska ha nära till sin förskola . Förskolor ska finnas i närheten där 

barnen bor vilket ger trygghet. Kommunen bör se över så närhetsprincipen gäller i första hand när 

det gäller valet av förskola. I Älmhults kommun har vi av tradition förskolor i så väl Älmhults tätort 

som på de mindre orterna. Det är viktigt med en trygg uppväxt för våra minsta barn. 

Därför vill jag ställa följande frågor till ansvarig politiker: 

Hur ser planen ut för att möta behovet av trygga förskoleplatser i barnets närområde? Utbyggnad? 

Varför behöver det vara längre väntetider till en kommunal förskola än privata? 

Hur ser tillgången ut på platser till förskola i barnets närmiljö? 

Garanteras 15-timmarsbarnen plats på förskolan i dess närmiljö? 

Älmhult den 12 mars 2023 

C\. \__)Jb~ co C-q 
Michael Öberg (MP) 0 
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2023-03-13 
Älmhultsbygdens Moderater 

ÄLMHUL TS KOMMUN 
Kommunledningsförvaltningen 

Motion till Kommunfullmäktige i Älmhults Kommun 

Uppdatering av kommunens 
detaljplaner 

2023 -03- 1 5 

Antalet fall där kommuninnevånare hindras att bygga ut eller bygga till på 
grund av föråldrade detaljplaner är irriterande många. 
Detta är till förtret för både fastighetsägare som inte kan bygga som för lokala 
byggföretag och lokala bygghandlare som missar inkomstmöjligheter. 

Att ändra en detaljplan ska bekostas av fastighetsägaren, vilket kostar både tid 
(c:a 2 år) och pengar (minst 200.000 Kr). 

Älmhultsbygdens Moderater yrkar därför följande att: 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under kalenderår 2023 ta fram 
tids- och kostnadskalkyl för genomgång / korrigering av samtliga detaljplaner 
som fastställts innan PBL 2010:900. 

För Älmhultsbygdens Moderater 

Dan Blixt 
2:e vice ordförande MoB 

\VwJh~~ 
Q 

Pontus Haglund 
Gruppledare 

Eddie Smejer 
Ledamot MoB 
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