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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2022 kommunstyrelsen 

och lägger rapporten till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens delårsrapport för augusti 2022. 
Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på en positiv budgetavvikelse om 
+2 600 tkr. Överskottet kan härledes framförallt till vakanta tjänster.  
Uppföljningen av resultatmålen visar att två av fem resultatmål bedöms 
uppfyllas. Tre mål bedöms delvis uppfyllas. 
Flera investeringsprojekt förväntas utföras i stort sett enligt budget. Investeringar 
kopplat till digitaliseringsprojekten löper på där flera är i gång såsom e-arkiv, 
moderna karttjänster och digital introduktion. Parallellt med dessa projekt 
arbetar IT-avdelningen med ett stort projekt som innefattar välfärdsteknik för 
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1. Verksamheten 
1.1 Periodens väsentliga händelser 

Pandemin covid-19 har påverkat kommunledningsförvaltningen under 2022 med framför allt arbetet 
med att ta igen uppskjutna uppdrag samt omställning av verksamhet.  
Då det i år är val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige har kansliet arbetet intensivt 
med alla förberedelser sedan årets början. Inför valet i Älmhult rekryterades och utbildades ca 120 
valarbetare. Kansliet har planerat, organiserat och utbildat samt genomfört alla aktiviteter kopplat till 
valet.  
Servicecenter startades hösten 2020 och utvecklas kontinuerligt i dialog med förvaltningarna. 
Överflyttning av ärendetyper för hantering i servicecenter med direkt svar till de som kontaktar 
kommunen sker successivt. Under 2022 har krångelombud införts och lanserats. Vidare har 
verksamheten tagit över fler VA-frågor, buss-/resekort, fakturafrågor m m. Servicen kring 
socialförvaltningens frågor har också utökats. Socialförvaltningen har tagit bort sina begränsade 
telefontider så att man nu kan ringa servicecenter under hela dagen vilket gör att invånarna får en 
högre tillgänglighet. Under våren deltog Älmhults kommun i Sveriges Kommuner och Regioners 
stora servicemätning och placerade sig i topp 4 av deltagande kommuner. 
Under året har flera viktiga e-tjänster införts bland annat digital bygglovsansökan. En utveckling av 
karttjänsten har skett som gör att man nu kan se tillgänglig verksamhets- och tomtmark.  
Under året har HR-avdelningen påbörjat arbetet med att digitalisera kommunens personalarkiv. Ett 
digitalt arkiv förbättrar och förenklar det dagliga arbetet för alla kommunens verksamheter och det 
befintliga pappersarkivet kommer att avvecklas efter digitalisering av pappersakterna. HR-avdelning 
har genomfört flera andra aktiviteter under 2022, bland annat utbildningar för chefer för att stärka 
förutsättningarna för ett gott ledarskap. 
De senaste årens satsningar på friluftslivet har gett resultat. Älmhults kommun fick utmärkelsen 
”Årets förbättrare” av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. Tillsammans med bland annat 
föreningar och elever i våra skolor och förskolor har det skapats nya platser att besöka och nya saker 
att göra. En satsning på att utveckla och göra informationen kring utbudet i Älmhult mer tillgänglig 
har genomförts. Kommunikationsavdelningen har tillsammans med Servicecenter under året satsat på 
att utveckla Naturkartan, där har utflyktsplatser, lekplatser, leder och naturområden 
samlats. Informationen finns både på engelska och svenska.  
Under våren 2022 lanserades Älmhults kommuns nya webbplats. Almhult.se har både fått ny enklare 
struktur, bättre sökfunktion och ett nytt modernt uttryck. Den nya webbplatsen har fokus på hög 
användarvänlighet, servicetänk och tillgänglighet. Dessutom rankas webbplatsen topp 10 i Sverige 
utifrån personlig integritet och informationssäkerhet.  
IT avdelningen har tillsammans med socialförvaltningen upphandlat och infört nytt koncept för all 
deras larmhantering. Den är nu helt digital med många olika tekniklösningar som är användarvänlig 
och uppskattad av både brukare och personal. Det ger en enklare och säkrare vardag för många. Till 
VA har det byggts ett helt nytt koncept med fiberutbyggnad, nytt datacenter och nätverk för att på ett 
säkert sätt driva vattenförsörjning och reningsverk. Internt har man utvecklat PowerBI för många 
verksamheter så att de kan ta bra beslut med hjälp av bra rapporter som uppdateras dagligen. 
Avdelningen har även infört nya tekniska komponenter i vår IT-miljö som möjliggör att man kan 
integrera olika verksamhetssystem och dess data. 
Till följd av kriget i Ukraina och dess följdverkningar har omprioriteringar gjorts för att rikta ett 
starkare fokus på krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Arbetet med trygghetsskapande 
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och brottsförebyggande arbetet i samverkan med polis, näringsliv och civilsamhälle fortgår med 
oförminskad kraft. Ett led i detta arbete är att möta kommande lagstiftnings krav på kommunen. 
Just nu pågår arbetet med att färdigställa ett antal nya detaljplaner samt markanvisningsavtal, viket i 
sin tur skapar framtida markförsäljning. Försäljning av mark har under året har skett gällande såväl 
bostads- som verksamhetsmark vid ex Paradiset, Västra Bökhult och södra delen av Älmhult. Nytt 
för i år är att Älmhults kommun för första gången genomför en markanvisningstävling. Tävlingen 
avser området Västra Bökhult och intresset är stort.  
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla service till näringslivet. Näringslivsarbetet kommer 
också förstärkas genom att fylla den vakans som funnits. Tillsammans med näringslivet har 
företagsfrukostar, företagsgala och besök genomförts. Vidare har en gemensam grupp arbetat för att 
lyfta näringslivsklimatet. 
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati.   
I Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta vara på den 
motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. Med 
tillitsbaserat ledarskap i fokus ska vi utveckla vår verksamhet, ta vara på nya möjligheter och nya 
arbetssätt. Ett viktigt budskap är att verka för att minska administrationen och onödigt krångel. 
 

1.2 Förväntad utveckling 
Ett fortsatt fokus på att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden för industri, service och 
handel är en förutsättning för att skapa tillväxt i kommunen. Älmhults kommun arbetar för att flera 
viktiga projekt inom infrastrukturområdet ska genomföras. Flera av dessa är kopplade till framför allt 
järnvägsinfrastrukturen för att säkerställa att kommunikationen till och från Älmhults kommun 
fungerar smidigt idag och i framtiden.  
Under de kommande åren kommer nya stadsdelar växa fram med skolor, bostäder och fritidsområden 
som exempelvis Furulundsområdet och Venaområdet. Karaktären i Älmhults centrala delar kommer 
också att förändras på sikt genom förtätning. Vidare behöver hela kommunen fortsätta utvecklas.  
En ny översiktsplan ska tas fram med start under senhösten 2022 för att vara klar till september 2024. 
Samhällsbyggnadsavdelningen bjuder nu in till workshops både internt och externt. 
Stort fokus inom näringslivsområdet kommer att under 2023 ligga på, kompetensförsörjning där 
uppstart av ny lärlingsutbildning är ett viktigt steg. Arbetet fortsätter med att lyfta service och 
näringslivsklimat.   
En kompetensförsörjningsplan ska tas fram och presenteras i början av 2023. Planen kommer 
innehålla flera viktiga delar såsom omvärldsanalys, nuläge och beskrivning av hur man säkerställer 
kompetensbehovet på kort och lång sikt. 
Under 2023 införs ett nytt intranät för att förenkla och förbättra kommunikationen internt.  
Följdverkningarna av kriget i Ukraina och en avsevärt ökad kravställning inom områdena 
krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd medför att arbetet behöver intensifieras ytterligare 
framöver. Detsamma gäller för området brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mot 
bakgrund av kommande lagstiftning under år 2023. 
Ett nytt kvalitetsledningssystem som omfattar alla verksamheter kommer att införas för att säkra våra 
processer och följa upp verksamheten.   
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Arbetet med att utveckla budget- och uppföljningsprocessen kommer att fortsätta med fokus på 
långsiktighet och förenkling. Under år 2023 kommer flera utbildningsinsatser inom ekonomiområdet 
genomföras för att öka kunskapen för chefer. Verktyg kommer också utvecklas för att chefer ska få 
bättre möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. En del är att införa och utveckla 
beslutsstödsystemet Power BI som på ett överskådligt sätt kan presentera data inom ekonomi, 
personal och verksamhet.  
Ett omtag inom upphandlingsområdet kommer göras 2023. Rekrytering av ny upphandlingschef 
pågår och dennes främsta uppgift kommer att vara att arbeta med utveckling och förnyelse inom 
upphandlingsområdet.   

 
2. Resultatmål – prognos 
 

Samtliga resultatmål för Kommunstyrelsen är kopplade till huvudprocessen Samhällsutveckling vars 
syfte är att ”skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och 
förvaltning av infrastruktur”.  
Den övergripande bilden nedan visar att två av fem resultatmål bedöms uppfyllas. Tre mål bedöms 
delvis uppfyllas. För att ge en bild av det arbete och de steg som nu gjorts för att nå resultatmålen 
beskrivs utfallet av de olika aktiviteterna i bilaga 1.  
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3. Driftredovisning  
 
3.1 Analys av utfall och helårsprognos intäkter och kostnader 
 

 
 

Utfall för perioden januari-augusti  
Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på en positiv budgetavvikelse om +2 600 tkr.          
Jämför man perioden januari-augusti 2021 med samma period 2022 så kan man se att intäkterna har 
ökat i år. Det beror främst på den ökade efterfrågan på detaljplaner som levereras med hög framdrift, 
vilket prognostiseras öka intäkterna med +1 800 tkr för helåret.  
Fortsätter man att jämföra perioden kan man utläsa att personalkostnaderna är högre i år, det är 
kopplat främst till att kommunstyrelsen inför 2022 tillförde medel för samhällsplanerare och 
systemutvecklare. De nya funktionerna kom på plats först i maj månad. Det i kombination med 
vakanser inom områdena näringsliv och upphandling, ger ett tillfälligt överskott av personalkostnader 
för år 2022. Rekrytering pågår av de vakanta tjänsterna och beräknas slutföras inom kort.  
Övriga kostnader är högre per augusti 2022 jämfört med 2021 främst beroende på ett tillskott av 
medel för kommunövergripande åtaganden som till exempel medborgarundersökning, 
medarbetarenkät samt kompetensutveckling av ledare och medarbetare. För att minska internt 
administrativt arbete har 2 030 tkr omförts från övriga förvaltningar avseende interna tjänster som 
tidigare har interndebiterats. Vidare har kommunstyrelsen avsatt 600 tkr till att ta fram en reviderad 
”Fördjupad översiktsplan”. Helårsprognosen för övriga kostnader innefattar också köp av extern 
hjälp i samband med vakanta tjänster och utredningar kopplat till samhällsbyggnadsavdelningen.  

    
 

 
 

 
  

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Intäkter/kostnader (tkr)                             
kostnad=minus, intäkt=plus Utfall 2022 Utfall 2021 Budget 

Prognos 
per augusti

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
per mars

Utfall

Intäkter 19 739 23 702 31 577 33 392 1815 1 529 30 985
Personalkostnader -38 127 -34 669 -60 179 -57 566 2 613 -926 -52 069
Övriga kostnader -28 615 -25 238 -41 652 -43 466 -1 814 599 -38 437
Summa -47 003 -36 205 -70 254 -67 640 2614 1202 -59 522

Januari-augusti  Helår 2022
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3.2 Fördjupad analys av utfall och helårsprognos  
 

 
 
Under 2020 – 2021 verkställde kommunledningsförvaltningen samtliga åtgärder i den plan som 
utarbetats för en budget i balans (Dnr KS 2019/68). Det arbetet medförde också en översyn av 
avtal, arbetssätt med mera vilket resulterat i att kommunledningsförvaltningen 2022 prognostiserar 
ett positivt resultat.  

 
Då kommunen har en hög tillväxttakt ger det återverkningar på förväntningar och krav som 
exempelvis framtagande av detaljplaner och markfrågor i kombination med flera projekt som är 
viktiga för kommunens fortsatta tillväxt vilket påverkar samhällsbyggnadsavdelningen där det är 
viktigt att få en samklang mellan produktion och resurser. Avdelningen har arbetat hårt med att 
hantera efterfrågan på detaljplaner som nu levereras med hög framdrift, vilket prognostiseras ge 
högre intäkter med ca +1 800 tkr för helåret. Avdelningen förstärktes med en samhällsplanerare 
som kommunstyrelsen tillförde medel till i budget 2022, var på plats i maj månad och bidrar till en 
förbättrad arbetsmiljö och leverans inom flera områden.  Avdelningen prognostiserar ett överskott 
om +252 tkr. 

 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har under året haft hög belastning då efterfrågan inom 
området varit stor. Det i kombination med att avdelningen haft personalomsättning och vakanta 
tjänster gör att det funnits behov av extern hjälp, inom både utredningar och löpande 
arbetsuppgifter. Det finns behov av en översyn av ekonomin kopplat till upphandlingsenheten, 
vilket genomförs 2023. Sammantaget prognostiserar avdelningen ett underskott om -690 tkr.  
 
IT- och digitaliseringsavdelningen arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, ett av de 
viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av kommunens verksamheter. En 
kommunövergripande plan finns nu på plats och i samband med det arbetet sågs IT-avgifterna 
över för en mer hållbar verksamhet. Under 2021 gjordes en översyn av internt ”köp och sälj”, 
vilket resulterat i att man avvecklade det momentet gentemot förvaltningar inför 2022. 
Avdelningen prognostiserar ett mindre överskott om +112 tkr för helåret.  

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus Utfall 2022 Utfall 2021 Budget 

Prognos 
per augusti

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
per mars

Utfall

200 Kommunstyrelse -2 227 -2 356 -3 925 -3 817 108 0 -3 636
201 Kommunledning -8 464 -8 140 -13 534 -12 302 1 232 1 124 -12 333
202 Ekonomi- o upphandlingsavdelning -9 619 -8 517 -13 920 -14 611 -691 -1 006 -13 221
203 HR-avdelning -8 559 -7 527 -13 513 -13 507 6 -183 -11 993
204 Kommunikationsavdelning -3 542 -3 458 -6 325 -5 963 362 271 -5 290
205 IT- o digitaliseringsavdelning -2 152 -923 -3 497 -3 385 112 0 -1 683
206 Servicecenter -3 327 -2 226 -6 548 -5 315 1 233 927 -3 412
208 Samhällsbyggnadsavdelning -9 112 -3 058 -8 992 -8 740 252 69 -7 953
Summa nämndens nettokostnader -47 002 -36 205 -70 254 -67 640 2 614 1 202 -59 522

Januari-augusti  Helår 2022
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Kommunikationsavdelningen färdigställde under våren kommunens nya webb almhults.se. Nu 
planeras för ett nytt intranät för att förenkla och förbättra kommunikationen internt. Avdelningen 
fortsätter att se över arbetssätt och nya sätt att informera/marknadsföra kommunen. Avdelningen 
lämnar en prognos om ett överskott med +362 tkr för helåret.   
 
HR avdelningen har flera större uppdrag kopplat till kompetensförsörjning och hållbart ledar-och 
medarbetarskap. Till i år förstärktes budgeten med medel för arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud och avtackning av pensionärer. I början av året hade avdelningen personalbyte inom 
systemförvaltning och löneområdet, vilket resulterade i kortare vakanser. Uppföljning av budgeten 
för avdelningen har sina utmaningar då ex ersättning för facklig tid är en del, vilket kan vara svårt 
att prognostisera. HR avdelningen lämnar en prognos om en budget i balans.  
 
Service- och näringsliv har slogs ihop inför 2022 för att på så sätt frigöra resurser att arbeta mer 
fokuserat med näringslivsfrågor. Under hösten förstärks avdelningen genom att fylla den vakans 
som funnits som näringslivsutvecklare. Servicecenter fortsätter arbeta aktivt gentemot 
förvaltningarna för att succesivt ta över fler arbetsuppgifter/områden för att på så sätt öka 
servicenivån i kommunen. Avdelningen lämnar en prognos om ett överskott på +962 tkr, vilket 
kan framför allt härledas till vakant tjänst.  
 
Sammantaget har ett antal åtgärder för att effektivisera och förbättra administrationen utarbetats 
inom de olika avdelningarna. Kommunledningsförvaltningen prognostiserar att lämna ett 
överskott om +2 600 tkr. Överskottet kan härledes framförallt till vakanta tjänster.  
 
3.3 Väsentliga skillnader jämfört med prognosen i marsuppföljningen 
I ett tidigt skede under året i samband med den ekonomiska uppföljningen för mars månad 
prognostiserades kommunstyrelsen med ett överskott om +433 tkr. Osäkerheten i prognosen var 
då kopplat främst på rekrytering och när tjänsterna kunde tillsättas.   
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4. Investeringsredovisning och prognos 
 

 
 

 
Under våren 2022 färdigställdes den nya webbplatsen almhult.se och hela utrymmet för 
investeringen nyttjat. Investeringen för nytt intranät kommer inte aktiveras 2023. Under 2022 
genomförs en förstudie inför projektet för uppstart under 2023. 

 
Första året med en gemensam digitaliseringsplan för kommunen löper på. I år startas flera projekt 
för att göra det enklare för privatpersoner, men även för att effektivisera våra interna processer. Nu 
pågår projekten e-arkiv, moderna karttjänster, digitaliserad process vid rekrytering och introduktion 
av nya medarbetare. Arbete har påbörjats med att införa ett system för verksamhetsplanering för 
hela kommunen för att få en bättre uppföljning av våra mål och vår ekonomi. Parallellt med dessa 
projekt arbetar IT-avdelningen med ett stort projekt som innefattar välfärdsteknik för 
socialförvaltningen. Utfallet i år beräknas landa på 1 500 tkr.  
 

 
Under året har reinvestering av möbler anskaffats. Vidare byts nätverksutrustning ut enligt plan och 
detsamma gäller serverlagring. 

INVESTERINGAR

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall jan-
aug 2022

Prognos 
2022

Budget 
2022

Avvikelse 
budget/ 

prognos 
2022

Ack utfall 
tom            

2022-08-31
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Investeringsanslag Netto 1 623 2 763 10 623 7 860 8 051 21 525 21 525 0
Investeringsram Netto 286 1 250 1 500 250
Summa 1 909 4 013 12 123 8 110 8 051 21 525 21 525 0

PROJEKT UNDER 2022 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Ej tillämplig på investeringsram=ettårig

INVESTERINGSPROJEKT ANSLAG 2022

Proj.nr Projektnamn
Ny- eller 
reinvestering Startår Slutår

Prognos 
2022

20001 Strategisk mark/fastighetförvärv Reinvestering 2020 0 0 4 083 4 083 3 418 7 500 7 500 0
20018 Utskrift (fd Kopiatorer) Nyinvestering 2020 2024 358 350 600 250 2 858 3 600 3 600 0
20019 Digitalisering Nyinvestering 2020 2024 353 1 500 4 772 3 272 632 8 225 8 225 0
20024 Nytt Intranät Nyinvestering 2021 2022 0 0 300 300 0 300 300 0
20025 Ny webb Reinvestering 2021 2022 468 468 468 0 700 700 700 0
20031 Nätverksutrustning Nyinvestering 2022 444 445 400 -45 444 1 200 1 200 0

Summa Investeringsanslag 1 623 2 763 10 623 7 860 8 051 21 525 21 525 0

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total budget/ 

slutprognos 

PROJEKTET UNDER 2022 FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Utfall jan-
aug 2022

Budget 
2022

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2022

Ack utfall 
t.o.m.            

220831
Total 

budget

INVESTERINGSPROJEKT RAM 2022

Projektnummer Projektnamn
Ny- eller 
reinvestering

Prognos 
2022

20002 Inköp inventarier Reinvestering 22 50 300 250
20014 Nätverksutrustning utbyte Reinvestering 130 700 700 0
20027 Server lagring Reinvestering 134 500 500 0

Summa Investeringsram 286 1 250 1 500 250

Utfall jan-
aug 2022 Budget 2022

Avvikelse 
budget/ 

prognos 2022
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5.  Exploateringsredovisning 
 

 
I exploateringsredovisningen redovisas de nu pågående projekten. Markförsäljning pågår i V 
Bökhult etapp 2 genom bland annat markanvisningstävling för Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 
samt Teodoliten 1. Runt årsskiftet påbörjas markarbeten för kvarteret Hvita Korset som omfattar 
fyra tomter varav byggherre är klart för två av dom. Förberedelser har skett under året för 
markarbeten för Vena etapp 1 samt Furulund etapp 1 och 2. Såväl området Vena som Furulund 
innefattar stora tillkommande ytor för verksamhetsmark.    
Resultatmässigt är slutprognosen för de nedan angivna projekten ca 45 Mkr bättre än budgeterat. 
Detta beror främst på att intäkterna för markförsäljning av området Furulund har ökat.  
Samtliga exploateringsprojekt fortlöper enligt plan.  
Markförhållandena i Älmhults kommun gör att nästa viktiga projekt inom ramen för mark- och 
exploatering är att utreda och besluta hur masshanteringen ska tas om hand. Detta för att skapa en 
högre kostnadseffektivitet av verksamheten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploateringsredovisning

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall jan-
aug 2022

Ack utfall tom            
2022-08

Total 
budget

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total budget/ 

slutprognos 
Exploateringsprojekt Inkomster 3 142 40 074 297 186 347 136 49 950

Utgifter -6 257 -97 165 -340 091 -344 593 -4 502
Summa -3 115 -57 091 -42 905 2 543 45 448

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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6.  Arbetsmiljö 
Fokusområde 2022 är psykosocial arbetsmiljö där vi arbetar på bred front för att fånga upp 
faktorer som både kan förebygga ohälsa och främja hälsa. Den årliga uppföljningen av 
arbetsmiljön gjordes i början av året genom en enkät. Denna besvarades avdelningsvis och gjordes 
gemensamt av medarbetare och skyddsombud. Syftet är att identifiera risker och områden inom 
arbetsmiljön som inte fungerar.  På kommunledningsförvaltningen fanns inga allvarliga risker som 
behövde åtgärdas.  
Enkät för att ta temperaturen på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer att 
genomföras under hösten. Då får förvaltningen ett underlag som man kan arbeta vidare med. 
Sjuktalen är fortsatt låga, en hälsoprofilsbedömning kommer genomföras för att kunna arbeta mer 
förebyggande med fokus på friskfaktorerna.  

 

 

 
 

7.  Bilagor 
 
• Bilaga 1 Resultatmål detaljerade uppgifter 
• Bilaga 2 Exploateringsredovisning (KS) 

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling Sjuktal Arbetssätt systematiskt 
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald

Handlingsplan/åtgärder

Genomföra 
skyddsronder årligen 
med fokus på den 
psykosociala 
arbetsmiljön.

Öka nyttjandegraden av 
friskvårdsbidaget 
genom införande av en 
digital friskvårdstjänst.

Årlig uppföljning av 
åtgärder.
Intern utbildning av 
SAM med tillhörande 
system för chefer.

På arbetsplatsträffar 
genomförs interaktiva 
övningar för att uppnå 
ökad delaktighet och 
dialog.

Fokus det kommande året Fokus på psykosocial 
arbetsmiljö

Bibehålla de låga 
sjuktalen Årlig uppföljning Bibehålla god kultur
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Kommunstyrelsens prognos måluppfyllelse 2022 - Älmhults kommun 

Huvudprocess Nämnd Resultatmål Indikatorer Utfall 
indikatorer 

Aktivitet i 
verksamhetsplan 

Utfall aktiviteter Prognos 
måluppfylle
lse 

Samhällsutveckling Kommunstyrel
sen 

Resultatmål 1 
I Älmhults 
kommun skapar 
vi förutsättningar 
för ett rikt och 
varierat fritids- 
och kulturutbud 
och trygga 
mötesplatser. 

Nöjd 
Medborgarindex- 
Kultur (Kolada 
U09401) 

Uppgifter 
saknas, 
utgått 
kolada 

Aktivitet 1: En ny 
upplevelsewebb 
ska lanseras 
under år 2022 
och ska omfatta 
allt som 
kommunen 
erbjuder. Ökad 
kommunikation 
om platsen 
Älmhults 
kommun i sociala 
medier. Skapa ett 
nätverk för 
destinationsnärin
gen i Älmhults 
kommun. 

Nya webben 
almhult.se är på 
plats med en väl 
utvecklad 
upplevelsesida där 
vi satsat extra på 
friluftsområdet. 
Ökad 
kommunikation 
för sociala medier. 
Nätverk för 
destinationsutveck
ling är på plats 
innan årets slut. 

Målet 
bedöms 
uppfyllas 

Nöjd 
Medborgarindex- 
Idrott- och 
motionsanläggninga
r (U09406) 

Uppgifter 
saknas, 
utgått 
kolada 

Aktivitet 2: I 
detaljplanearbete
t ska alltid 
behovet av 
mötesplatser 
beaktas. Ta fasta 
på principerna i 
Bo Tryggt 2030 i 
planprocessen, 

Beaktning av 
behovet av 
mötesplatser tas 
alltid i 
detaljplanearbetet
. Grönplanen är 
under 
framtagande, klar 
inom kort.  

Bilaga 1. Resultatmål
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för att skapa 
trygga 
mötesplatser. 
Grönplan ska tas 
fram under 2022. 

Samhällsutveckling Kommunstyrel
sen 

Resultatmål 2 
I Älmhults 
kommun ökar 
befolkningen 
med 1% årligen. 
Befolkningsöknin
gen sker i 
kommunens olika 
delar. 

SCB 
befolkningsstatistik 

Bedömer 
att det är 
minst 
18.142 
invånare 
den 31 
december 
2022 - 
motsvarar 
1% ökning. 

Aktivitet 3: 
Tillskapa fler 
tomter för egna 
hem på attraktiva 
platser. 
Tillhandahålla 
attraktiv 
kvartersmark till 
externa 
byggherrar. 
Prioritera 
behovet av 
verksamhetsmark 
som kan leda till 
arbetstillfällen. 

Har tillhandahållit 
tomter för egna 
hem i mycket 
högre grad än 
tidigare år. 
Kvartersmark till 
externa 
byggherrar har 
tillkommit i flera 
områden. 
Framtagande av ny 
verksamhetsmark 
har prioriterats i 
Vena och 
Furulundsområdet
.  

Målet 
bedöms 
uppfyllas 

Samhällsutveckling Kommunstyrel
sen 

Resultatmål 3 
I Älmhults 
kommun är det 
enkelt och 
effektivt att få 
kontakt och hjälp 
när du vill starta 
företag eller 
utveckla ditt 
företag. 

Företagsklimat enl. 
Svenskt näringsliv 
ranking (Kolada 
U40402)                                                                                     

Plats 226 
(försämrin
g sedan 
föregåend
e år) 

Aktivitet 4: Införa 
krångelombudsm
an som 
företagsservice 
vid upplevt 
krångel i kontakt 
med kommunen. 

Funktionen 
krångelombud 
infördes i juni 
2022. 

Målet 
bedöms 
delvis 
uppfyllas 
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Företagsklimat enl 
ÖJ (insikt) - Totalt, 
NKI (U07451)    

Uppgifter 
saknas, 
kommer 
2023 

Aktivitet 5: 
Utveckla fler och 
bättre digitala 
tjänster för 
företag, 
exempelvis fler 
interaktiva 
karttjänster.    

Funktionerna i 
våra karttjänster 
har förbättrats, 
bland annat 
avseende sökning 
av tillgänglig 
verksamhetsmark. 

      Antalet nystartade 
företag ska öka 
(nyföretagarcentru
m) 

Uppgifter 
saknas, 
kommer 
under 
hösten 

  Uppgifter saknas, 
kommer under 
hösten 

Samhällsutveckling Kommunstyrel
sen 

Resultatmål 4 
I Älmhults 
kommun ska du 
få ett tydligt och 
snabbt besked så 
att du kan börja 
bygga ditt hus 
inom 6 månader 

Handläggningstid 
från när ansökan 
betraktas som 
fullständig till beslut 
för bygglov för 
nybyggnad av en- 
och tvåbostadshus, 
antal dagar (Kolada 
U00811)                                                                   

MBN Aktivitet 6: 
Digitalisering och 
publicering av 
detaljplaner. 
Fortsätta 
utveckla mer 
användarvänliga 
planeringsunderl
ag, ex 
digitaliserad 
översiktsplan 
med tillhörande 
underlagsmateria
l. 

Påbörjat arbete, 
arbete med 
utveckling av 
mycarta gjorts 
som ett led i att 
kunna ex 
digitalisera 
bygglov fullt ut. En 
digitaliserad 
översiktplan är 
planerad till 2024.  

Målet 
bedöms 
delvis 
uppfyllas 

Samhällsutveckling Kommunstyrel
sen 

Resultatmål 5 
I Älmhults 
kommun får du 
snabb och 
effektiv  service 

Andel som tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en 

Uppgifter 
saknas, 
kommer 
under 
hösten 

Aktivitet 7: 
Under 2022 
införa en 
chattfunktion för 
servicefrågor på 
Almhult.se. 

En 
omvärldsbevaknin
g har gjorts 
angående 
chattfunktion och 
resultaten från 
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dygnets alla 
timmar 

enkel fråga (%) 
(Kolada U00413)                           

andra kommuner 
är blandade. 
Erfarenheter visar 
att hög effektivitet 
i ärendeflöde och 
väl utbyggd 
kunskapsbank 
krävs för att få god 
service i chatt. 
Fokus för 2022 är 
därför att få upp 
högre kvalitet i 
befintliga kanaler 
innan vi adderar 
chatt. Vi 
utvärderar 
löpande och 
planerar för ett 
senarelagt 
införande, 
eventuellt under 
2023. 
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Andelen e-tjänster 
ska öka (IT-avd) 

Totalt 
antal e-
tjänster: 
343 
(ökning 
sedan 
föregåend
e år) 

Aktivitet 8: 
Fortsätta 
utveckla 
kommunens e-
tjänster för att 
förenkla 
vardagen för den 
som bor och 
verkar i Älmhults 
kommun, 
exempelvis digital 
bygglovsansökan. 

Antalet e-tjänster 
har ökat och 
utvecklats för fler 
ska använda 
tjänsterna.  

Målet 
bedöms 
delvis 
uppfyllas 

   
Nöjd 
Medborgarindex 
(Kolada U00400) 

Uppgifter 
saknas, 
utgått 
kolada 

 
Uppgifter saknas, 
utgått kolada 

      Andel som får svar 
på e-post inom två 
arbetsdagar enligt 
servicelöfte, (%) 

Uppgifter 
saknas, 
kommer 
under 
hösten 

   Uppgifter saknas, 
kommer under 
hösten 
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Bilaga 2 Exploateringsredovisning 

 

 

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Projektnr Projektnamn
Inkomster 0 0 9 606 9 606 0
Utgifter -19 -3 702 -18 088 -12 000 6 088
Netto -19 -3 702 -8 482 -2 394 6 088
Inkomster 0 0 13 200 13 200 0
Utgifter -210 -456 -2 530 -10 000 7 470
Netto -210 -456 10 670 3 200 7 470
Inkomster 0 3 005 4 007 4 000 -7
Utgifter 0 -13 157 -16 200 -13 157 3 043
Netto 0 -10 152 -12 193 -9 157 3 036
Inkomster 0 23 220 30 960 23 220 -7 740
Utgifter -113 -36 628 -48 000 -38 600 9 400
Netto -113 -13 408 -17 040 -15 380 1 660
Inkomster 1 449 1 449 35 377 47 800 12 423
Utgifter -2 979 -34 079 -30 920 -37 000 -6 080
Netto -1 530 -32 630 4 457 10 800 6 343
Inkomster 0 8 310 23 936 8 310 -15 626
Utgifter 0 0 -29 700 -31 000 -1 300
Netto 0 8 310 -5 764 -22 690 -16 926
Inkomster 0 43 0 803 803
Utgifter 0 0 0 0 0
Netto 0 43 0 803 803
Inkomster 0 0 1 339 4 525 3 186
Utgifter -32 -2 131 -2 564 -2 700 -136
Netto -32 -2 131 -1 225 1 825 3 050
Inkomster 0 487 22 784 15 972 -6 812
Utgifter -809 -1 533 -37 376 -36 100 1 276
Netto -809 -1 046 -14 592 -20 128 -5 536
Inkomster 10 187 12 247 11 700 -547
Utgifter -969 -1 631 -11 677 -15 000 -3 323
Netto -959 -1 444 570 -3 300 -3 870
Inkomster 0 1 690 0 3 000 3 000
Utgifter -796 -2 242 -5 000 -9 000 -4 000
Netto -796 -552 -5 000 -6 000 -1 000
Inkomster 1 683 1 683 138 730 200 000 61 270
Utgifter -1 -1 076 -133 036 -133 036 0
Netto 1 682 607 5 694 66 964 61 270
Inkomster 0 0 5 000 5 000 0
Utgifter -325 -526 -5 000 -7 000 -2 000
Netto -325 -526 0 -2 000 -2 000
Inkomster 0 0
Utgifter -4 -4
Netto -4 -4

INKOMSTER 3 142 40 074 297 186 347 136 49 950
UTGIFTER -6 257 -97 165 -340 091 -344 593 -4 502

NETTO -3 115 -57 091 -42 905 2 543 45 448

1102
Solviken 
exploateringsavtal

1101
Blåsippan 
exploateringsavtal

1006
Övriga (gamla) MEX-
projekt

1008 Furulund

1001
Vena handelsområde 
etapp 1

1005 Hvita korset 7 m.fl.

15720 Kattesjön, Diö

1004 Kattesjön etapp 2

1007 Bökhult/Hökhult etapp 2

11503 Paradiset 3 och skola

10550
Gata söder Haganäsleden 
(mack)

11501 V Bökhult etapp 1

10344 Gunnar Gröpe 

10345 Hagahem 1 

Utfall jan-
aug 2022

Ack utfall tom            
2022-08

Total 
budget

Slut-
prognos 

Avvikelse total 
budget/ 

slutprognos 

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 108 Delårsrapport augusti 2022 
kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2022/185 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

Delårsrapport augusti 2022 kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport augusti 2022 för 
kommunfullmäktige. 
Prognosen visar ett överdrag mot budget på -108 tkr. Prognosen baseras på 
arvode i nivå med föregående år och att mandatperiodens kvarvarande 
studiestödsmedel betalas ut till partierna under 2022 samt den extra kostnaden 
för webb-sändningar även i år. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 

• Delårsrapport augusti 2022 Kommunfullmäktige 
 

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

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-22  1(1) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson   
susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Delårsrapport augusti 2022 
kommunfullmäktige  
Ärendenummer KS 2022/185 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport augusti 2022 för 
kommunfullmäktige. 
Prognosen visar ett överdrag mot budget på -108 tkr. Prognosen baseras på 
arvode i nivå med föregående år och att mandatperiodens kvarvarande 
studiestödsmedel betalas ut till partierna under 2022 samt den extra kostnaden 
för webb-sändningar även i år. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 

• Delårsrapport augusti 2022 Kommunfullmäktige 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

Delårsrapport augusti 2022 kommunfullmäktige. 
 
Susann Pettersson 
Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Katarina Widell 
katarina.videll@almhult.se 

 

 
  
 
 
 
  

Kommunfullmäktige 
 
Delårsrapport  
augusti 2022 
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1. Driftredovisning  
 
1.1 Analys av utfall och helårsprognos intäkter och kostnader 
 

DRIFTREDOVISNING Januari-augusti   Helår 2022 Helår 
2021  

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

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 Budget  

Prognos 
per 

augusti 
Budget-

avvikelse  

Prognos 
budget-

avvikelse 
per mars 

Utfall 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 
Personalkostnader -308 -295 -487 -595 -108 0 -592 
Övriga kostnader -874 -768 -1 438 -1 438 0 0 -1 428 
Summa  -1 181 -1 063 -1 925 -2 033 -108 0 -2 021 
                

DRIFTREDOVISNING Januari-augusti   Helår 2022 Helår 
2021  

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 Budget  

Prognos 
per 

augusti 
Budget-

avvikelse  

Prognos 
budget-

avvikelse 
per mars 

Utfall 

Kommunfullmäktige -1 181 -1 063 -1 925 -2 033 -108 0 -2 021 
Summa nämndens 
nettokostnader -1 181 -1 063 -1 925 -2 033 -108 0 -2 021 

 
 

Prognosen visar ett överdrag mot budget på -108 tkr. Prognosen baseras på arvode i nivå med föregående år 
och att mandatperiodens kvarvarande studiestödsmedel betalas ut till partierna under 2022 samt den extra 
kostnaden för webb-sändningar även i år. 
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Christina Utterström   
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Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om delårsrapport augusti 2022 
Älmhults kommun   
Ärendenummer KS 2022/185 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport augusti 2022. Delårsrapporten syftar till att, genom en 
förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om prognos för helår 2022, 
med fokus på ekonomi och även resultatmål. Revisorerna granskar översiktligt 
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande. 
Uppföljningen per augusti 2022 visar på följande: 

• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 48 miljoner kronor. Det 
innebär en positiv budgetavvikelse med 41 miljoner kronor som framför allt 
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.  

• Investeringsprognosen visar på en investeringsnivå på drygt 220 miljoner 
kronor. Det är en lägre nivå jämfört med planerade investeringar. Det beror 
framför allt på att nytt högstadium vid Linnéskolan är framflyttad ett år och 
beräknas bli färdigställd under år 2024.  

• Älmhults kommun bedöms uppfylla de fyra finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning. 

• Den samlade bedömningen för kommunen som helhet visar att av de tio 
resultatmålen är det fyra som bedöms uppnås, fyra som bedöms delvis uppnås 
och två som bedöms inte uppnås. De två mål som bedöms inte uppfyllas är 
alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling 
samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. 

• Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 16 miljoner kronor. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

• Delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-10-11 

• Utbildningsnämnden beslut 2022-09-28, § 95, UN 2021/118 

• Socialnämnden beslut 2022-09-21, § 142, SOC 2022/37 

• Tekniska nämnden beslut 2022-10-11, § , TN 2022/163 

• Kommunstyrelsen beslut 2022-10-18, § KS 2022/185 

• Kultur- och fritidsnämnden beslut 2022-09-27, § 61, KFN 2022/5 
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• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-09-19, § 84, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden för familjerätt beslut 2022-09-12, § 59, GFN 
2022/8 

• Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 2022-  

• Älmhults Terminal AB:s beslut 2022-09-22, § 5 

• Elmen AB:s beslut 2022-09-28, § 4 

• Älmhultsbostäder AB:s beslut 2022- 

• ElmNet AB:s beslut 2022 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-09-16, § 46 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport per 
augusti 2022. 

 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
Elmen AB 
Älmhults Terminal AB 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
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INLEDNING 
Delårsrapporten innehåller mindre information än den som finns i årsredovisningen. 

Delårsrapporten lämnar information främst om händelser och omständigheter som avser 

perioden januari-augusti efter senaste årsredovisningen. I delårsrapporten lämnas även 

upplysning om förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om 

god ekonomisk hushållning. En redovisning lämnas av hur helårsprognosen förhåller sig till 

den budget som fastställts. Delårsrapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse, en 

resultat- och balansräkning både för kommunen och kommunkoncernen samt en översiktlig 

beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet. 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Verksamhetens utveckling 
Befolkningstillväxten i Älmhults kommun har under flera år varit hög sett ur ett nationellt 

perspektiv. Även under 2022 har befolkningsmängden i Älmhults kommun fortsatt växa och i 

februari uppnåddes ett delmål med att passera 18.000 invånare. Situationen i Älmhults 

kommun ser annorlunda ut jämfört med snittet i övriga Sverige, då antalet barn och invånare i 

arbetsför ålder ökar medan antalet äldre endast ökar i marginell omfattning. Det gör att 

Älmhults kommun inte står inför ett läge där volymerna av exempelvis särskilt boende ser ut 

att öka i någon större omfattning. Älmhults kommun tillhör de kommuner i landet som har en 

sjunkande genomsnittsålder sett över tid och har en yngre befolkning än riksgenomsnittet. En 

ökande befolkning innebär bland annat ett stort behov av investeringar för att klara att erbjuda 

den kommunala service som en växande befolkning innebär. I Älmhults kommun finns det 

därför ett stort behov av investeringar inom skola och förskola. Under 2022 har detta arbete 

fortsatt och i augusti lagom till terminsstart har bland annat en ny grundskola färdigställts. En 

ökande befolkning ställer också krav på fler bostäder. Flera nya områden är under uppförande 

och ännu fler är under planering och exploatering.  

Årets första åtta månader har bland annat präglats av att ta igen uppskjutna uppdrag samt 

omställning av verksamheter i pandemins spår. Samtidigt påverkar nya händelser i omvärlden 

kommunen på helt nytt sätt. Med kriget i Ukraina och dess följdverkningar har ompriorite-

ringar gjorts för att rikta ett starkare fokus på krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. 

Prisökningar som en följd av hög inflation påverkar kommunens kostnader för pensioner, lån, 

livsmedel, el, drivmedel etc redan under hösten men särskilt från år 2023 och även år 2024. 

För att hantera dessa förändrade ekonomiska förutsättningarna kan det innebära omställning 

och nytänk inom många av kommunens verksamheter. 

 

Ekonomisk utveckling 

 

Periodens resultat och helårsprognos 

Kommunens resultat per den sista augusti 2022 uppgår till 87 miljoner kronor. Resultatet för 

samma period förra året var 51 miljoner kronor. Helårsprognosen för år 2022 visar på ett 

resultat på 48 miljoner kronor. Att resultatet är väsentligt bättre per augusti än i helårs-

prognosen är i sig inget konstigt utan kan till stor del förklaras av säsongsvariationer. En stor 

del förklaras av semesterlöneskulden som är betydligt lägre i augusti, efter att semester-

perioden precis avslutats, än den är vid årsskiftet. Minskning av semesterlöneskulden innebär 

en intäkt, som för perioden uppgår till 24 miljoner kronor och tillgodoräknats centralt. 

Dessutom finns det vissa verksamheter, så som till exempel skolan, som är näst intill vilande 

under sommaren.  
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I likhet med år 2021 förväntas 2022 ge ett bra resultat som i huvudsak beror på bättre utfall på 

skatterna än vad som var budgeterat. Kommunens slutavräkning för skatterna utgår ifrån 

SKR:s, Sveriges kommuner och regioners prognoser. Slutlig avräkning för år 2021 och 

prognos för avräkning år 2022 ger en intäkt år 2022 med 25 (23) miljoner kronor. Det är en 

förbättring med 13 miljoner jämfört med prognosen i mars. Huvudorsaken till förbättringen är 

enligt SKR en fortsatt stark återhämning av lönesumman första halvåret 2022. Arbetsmark-

naden utvecklas väl med fler sysselsatta och stigande timlöner. Trots en prognos om 

bromsande tillväxt beräknas lönesumman för helåret 2022 öka starkt. En annan orsak till det 

förbättrade skatteunderlaget enlig SKR är att prognosen för pensionsinkomster är 

uppreviderad som en effekt både av beslutet om höjd garantipension och den högre 

inflationsprognosen. Skatteunderlagsprognoserna har justerats upp successivt under året och 

ökningen har därmed varit svår att förutse eller budgetera för. Det visar hur snabbt de 

ekonomiska förutsättningarna kan ändras. 

 

I den kommunala ekonomin ska kostnaderna varje år täckas av i de intäkter som beräknas i 

budgeten, som i huvudsak består av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett högre 

överskott går inte att använda till kommande års löpande verksamhet. Årliga överskott stärker 

däremot den långsiktiga ekonomiska ställningen, soliditeten, och bidrar till att finansiera 

långsiktiga investeringar och betala av kommande pensionsskulder. 

 

Pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsförpliktelse redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär 

att pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför 

balansräkningen och den årliga förändringen av ansvarsförbindelsen påverkar inte resultatet. 

Däremot blir själva utbetalningen av dessa pensioner en kostnad. Pensionsförmåner intjänade 

från och med 1998 (exklusive den avgiftsbestämda delen) redovisas som en avsättning i 

balansräkningen, förutom den delen som har försäkrats bort och istället betalas med löpande 

premier. Pensionsskulden är den framtida skuld, en uppskjuten lön, som kommunen har till 

arbetstagare och pensionstagare.  

Totalt uppgår kommunens samlade pensionsskuld1 i augusti 2022 till 302 miljoner kronor. 

Älmhults kommun har inga särskilt placerade finansiella medel avsatta för pensionsför-

pliktelserna. Däremot har del av pensionsförpliktelsen försäkrats bort och förvaltas av 

upphandlade pensionsförvaltningsbolag (nuvarande Skandia och tidigare KPA). Pensions-

prognosen per augusti visar på pensionskostnader som är 11 miljoner kronor lägre än budget 

för helåret 2022. Det är en förbättring med 6 miljoner kronor jämfört med prognosen i mars. 

Nivån på pensionskostnaden är svår att bedöma, det är många opåverkbara parametrar som 

påverkar.         

  

 
1 Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns under rubrikerna avsättningar, 

kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser i balansräkningen. Under avsättningar redovisas 

kompletterande ålderspension, särskild avtalspension före 65 år samt efterlevandepension. Som 

kortfristig skuld finns redovisat de pensioner som intjänats av de anställda under året, men som betalas 

ut först under nästföljande år. Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har 

intjänats före 1998.  
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Händelser av väsentlig betydelse 
Pandemin covid-19 har under året påverkat kommunens verksamheter med framför allt arbetet 

med att ta igen uppskjutna uppdrag samt omställning av verksamhet.  

Då det i år är val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige har kansliet arbetet 

intensivt med alla förberedelser sedan årets början. Inför valet i Älmhult rekryterades och 

utbildades ca 120 valarbetare.  

Paradisskolan stod klar att ta i bruk i augusti månad. Här finns plats för cirka 800 elever. 

Byggnaden är byggd som ett passivhus där det lagts extra fokus på att få ner energiförbruk-

ningen.  

Den sista februari passerade Älmhults kommun 18 000 invånare. 

Årets företagargala gick av stapeln under våren, ca 270 företagare firade och det delades ut 

priser i sju olika kategorier bland annat till Årets företagare och Årets eldsjäl.   

Den 27 april invigdes det nya Vattenverket med öppet hus.  

Under en vecka i maj gick flera olika evenemang av stapeln. Först ut var avslutning med 

Idrottsskolan med musik på torget som följdes av Mångfaldsfestivalen med parad och musik 

och sist men inte minst Älmhultsfestivalen som pågick två dagar, sammantaget en riktig 

folkfest med närmare 8 000 besökare.  

Servicecenter startades hösten 2020 och utvecklas kontinuerligt i dialog med förvaltningarna. 

Överflyttning av ärendetyper för hantering i servicecenter med direkt svar till de som 

kontaktar kommunen sker successivt. Under 2022 har krångelombud införts och lanserats. 

Under våren deltog Älmhults kommun i Sveriges Kommuner och Regioners stora 

servicemätning och placerade sig i topp 4 av deltagande kommuner. 

Under året har flera viktiga e-tjänster införts bland annat digital bygglovsansökan. En 

utveckling av karttjänsten har skett som gör att man nu kan se tillgänglig verksamhets- och 

tomtmark.  

De senaste årens satsningar på friluftslivet har gett resultat. Älmhults kommun fick 

utmärkelsen ”Årets förbättrare” av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. Tillsammans 

med bland annat föreningar och elever i våra skolor och förskolor har det skapats nya platser 

att besöka och nya saker att göra.  

IT avdelningen har tillsammans med socialförvaltningen upphandlat och infört nytt koncept 

för all deras larmhantering. Den är nu helt digital med många olika tekniklösningar som är 

användarvänlig och uppskattad av både brukare och personal. Till VA har det byggts ett helt 

nytt koncept med fiberutbyggnad, nytt datacenter och nätverk för att på ett säkert sätt driva 

vattenförsörjning och reningsverk.  

Till följd av kriget i Ukraina och dess följdverkningar har omprioriteringar gjorts för att rikta 

ett starkare fokus på krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Socialförvaltningen har 

under vår och sommar haft en tät dialog med länsstyrelsen och migrationsverket angående 

mottagande av flyktingar från Ukraina för att snabbt ställa om verksamheten för att anordna 

boende. 

Just nu pågår arbetet med att färdigställa ett antal nya detaljplaner samt markanvisningsavtal, 

viket i sin tur skapar framtida markförsäljning. Försäljning av mark har under året har skett 

gällande såväl bostads- som verksamhetsmark vid ex Paradiset, Västra Bökhult och södra 

delen av Älmhult. Nytt för i år är att Älmhults kommun för första gången genomför en 

markanvisningstävling. Tävlingen avser området Västra Bökhult och intresset är stort.  

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla service till näringslivet. Tillsammans med 

näringslivet har företagsfrukostar, företagsgala och besök genomförts. Vidare har vi arbetat i 

en gemensam grupp för att lyfta näringslivsklimatet.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Det innebär finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten. 

God ekonomisk hushållning innebär för Älmhults kommun att: 

• Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 

Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation 

förbrukat. 

• Resultatet måste vara tillräckligt stort för att skapa utrymme för investeringar samt ger 

ett nödvändigt handlingsutrymme vid oförutsedda behov.  

• Det är förenligt med god ekonomisk hushållning att medel från försäljning av 

anläggningstillgångar används för att återbetala lån eller återinvestera i nya 

anläggningstillgångar. 

 

Uppföljning finansiella mål  

Finansiella mål fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budgeten. Av 

fyra beslutade finansiella mål år 2022 bedöms alla uppnås vid årets slut. 

Tabell: Måluppfyllelse finansiella mål  

 

Årets resultat 

Med ett prognostiserat resultat på 48 miljoner kronor och med en summa av skatter, generella 

statsbidrag och utjämning på 1 262 miljoner kronor, bedöms målet uppnås och uppgå till 

nästan 4 procent. En högre resultatnivå tack vara högre skatteintäkter än budgeterat är orsaken 

till den högre procenten. Det finansiella målet bedöms därmed uppfyllas. 

 

Nettoinvesteringar 

Det stora investeringsbehov som Älmhults kommun under några år har haft samt har framför 

sig, visar sig i nyckeltal som kommunen följer upp. 2022 bedöms investeringarna 

(skattekollektivets) uppgå till 171 miljoner kronor, vilket motsvarar, drygt 13 procent av 

skatter, generella statsbidrag och utjämning. Nyckeltalet bedöms uppfyllas år 2022 både 

beroende på en lägre nivå av nettoinvesteringar än vad som planerades och en högre nivå på 

skatteintäkterna än vad som budgeterades. 

 

  

Finansiellt mål Budget 2022 Prognos 2022 Bedömning

          = Uppfyllt                   = Ej uppfyllt                    = Delvis uppfyllt

Självfinansieringsgrad av investeringar (skattekollektivet) 74,9%

Soliditeten inklusive pensionsåtagandet uppnå minst senast 

2024 
17,2%

32,1%

14,3%

Resultat i procent av av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning.  
3,8%

Nettoinvesteringarnas (skattekollektivets) högsta nivå i 

förhållande till skatter och statsbidrag
13,5%

0,56%

21,8%
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Självfinansieringsgrad 

Självfinansieringsgraden, som visar hur stor del av årets nettoinvesteringar som kunnat 

finansieras med egna medel2, bedöms uppgå till nästan 75 procent år 2022 vilket innebär att 

målet uppnås. Detta nyckeltal utgår ifrån skattekollektivets investeringar. Beräknas nyckeltalet 

även inklusive VA-verksamhetens investeringar, blir självfinansieringsgraden i stället 56,5% 

Självfinansieringsgraden bedöms bli högre år 2022 i förhållande till det finansiella målet vilket 

framför allt beror på en högre resultatnivå än budgeterat och en lägre nivå av investeringar än 

vad som planerats. Självfinansieringsgraden varierar mellan åren, beroende på hur mycket 

investeringar som görs samt hur resultatet blir.  

 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel i form av eget kapital. 

Ju högre soliditet, desto lägre skuldsättning har kommunen. I detta mått för soliditeten ingår de 

pensionsförpliktelser som återfinns utanför balansräkningen, som ansvarsförbindelse. Det ger 

en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ansvarsförbin-

delsen avseende pensioner bedöms vid årets slut uppgå till 248 miljoner kronor och är en 

faktisk skuld som kommunen har men som inte ingår i kommunens egna kapital. Därför har 

det egna kapitalet vid beräkningen minskats med denna skuld. Älmhults kommuns soliditet 

bedöms vid årets slut uppgå till drygt 17 procent, vilket innebär en ökning mot föregående års 

16 procent. Det finansiella målet bedöms därmed uppfyllas. 

 

  

 
2 Egna medel avser prognos för årets resultat med 48 mnkr tillsammans med avskrivningar 80 mnkr. 
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Uppföljning Resultatmål 

Resultatmålet sätter den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå 

genom sina tre huvudprocesser. Huvudprocesserna är följande: 

• Utbildnings- och arbetsmarknad 

Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande. 

• Välfärd 

Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för 

att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga. 

• Samhällsutveckling 

Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, 

utveckling och förvaltning av infrastruktur. 

Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål, huvudprocesserna och kommunens 

vision. Resultatmålen ska vara mätbara i samband med årsbokslutet. Resultatmålen fastställs 

av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. 

Aktiviteter till huvudprocesserna för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och 

styrelser och framgår av verksamhetsplanerna. 

Respektive nämnd har per augusti gjort en bedömning om förväntad måluppfyllelse för år 

2022 utifrån indikatorers utfall och de aktiviteter som de utfört i huvudprocesserna för att 

bidra till måluppfyllelse. Aktiviteter och bedömningar framgår mer detaljerat i nämndernas 

årsanalyser.  

Nedan framgår uppföljningen av kommunens 10 resultatmål per augusti 2022. Respektive 

nämnd har gjort en samlad bedömning om måluppfyllelse utifrån de aktiviteter som de utför 

i huvudprocesserna för att bidra till måluppfyllelsen. 

Några av indikatorerna har utgått ur Kolada3 under 2021 i samband med en omstrukturering 

av SKR:s mätningar. En del kommer att återkomma i ny skepnad för år 2023 men de är inte 

möjliga att redovisa för 2022.  

Arbetet för att nå en måluppfyllelse kommer fortsätta under 2023. I det följande redovisas 

resultatmålens utfall för respektive huvudprocess med övergripande kommentarer4.   

 

 

 

 
3Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter 

i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada. 
4 KS=Kommunstyrelse, UN=Utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, TN=Tekniska nämnden, KFN=Kultur- och 

fritidsnämnden, MBN=Miljö- och byggnämnden, GÖNF=Gemensamma överförmyndarnämnden, 

GNF=Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. 
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Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med färger. Grön markering betyder att 

kommunen bedömer att resultatmålet har nåtts eller överträffats. Gul markering visar att målet 

bedöms delvis uppnåtts. En gul markering betyder att vissa indikatorer har utvecklats positivt 

och andra negativt. Röd markering signalerar att resultatmålet inte är nått och att 

avvikelsegraden är hög. Grå markering betyder att resultatmålet inte är tillämpligt för 

markerad nämnd.  

Helhetsbedömning på om varje resultatmål anses uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt 

görs baserat på indikatorernas gemensamma uppfyllnadsgrad. 

 

 Huvudprocess Resultatmål KS UN SN TN KFN MBN GÖNF GNF Helheltsbedömning

Alla barn och elever i Älmhults kommun har 

en positiv kunskapsutveckling samt att alla är 

behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan 

och grundskolan få sina val av skolor.

I Älmhults kommun ökar andelen 

självförsörjande hushåll för varje år.

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat 

utifrån dina förutsättningar och där effekterna 

av insatserna positivt ska bidra till att 

öka/bibehålla din förmåga.  

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande 

och förebyggande vilket innebär ett minskat 

stödbehov.

I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar 

för ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud 

och trygga mötesplatser.

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 

1% årligen. Befolkningsökningen sker i 

kommunens olika delar.  

I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt 

att få kontakt och hjälp när du vill starta 

företag eller utveckla ditt företag.

I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och 

snabbt besked så att du kan börja bygga ditt 

hus inom 6 mån. 

I Älmhults kommun får du snabb och effektiv 

service dygnets alla timmar.

Välfärdsprocess                                           

Syftet är att varje 

invånare ska erbjudas 

möjlighet till effektivt 

och hållbart stöd för 

att utveckla, bibehålla 

eller återvinna sin 

förmåga. 

Utbildning och 

arbetsmarknads-

process                                                

Syftet är att varje 

invånare ska bli 

självförsörjande.

Samhällsutvecklings-

process                     

Syftet är att skapa en 

attraktiv kommun 

genom effektiv och 

hållbar planering, 

utveckling och 

förvaltning av 

infrastruktur.
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I den samlade bedömningen för kommunen som helhet framgår det att av de tio 

resultatmålen är det fyra som bedöms uppnås, fyra som bedöms delvis uppnås och två som 

bedöms inte uppnås. 

De två mål som bedöms inte uppfyllas är: 

• Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling samt att 

alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. 

• I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år. 

Avseende målet om självförsörjande hushåll bedömer socialnämnden att målet kommer 

uppfyllas medan utbildningsnämnden bedömer att det inte kommer uppfyllas. Av 

utbildningsnämndens delårsrapport framgår det att skolan har analyserat var bristerna 

finns och arbetar med olika förändringar i verksamheten för att höja elevernas resultat 

och allmänna hälsotillstånd. 

Följande resultatmål bedöms delvis uppfyllas under året: 

• I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där 

effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.   

• I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett 

minskat stödbehov. 

• I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill 

starta företag eller utveckla ditt företag. 

• I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga 

ditt hus inom 6 mån. 

• Två av dessa mål har en delad bedömning där en eller flera nämnder bedömer att 

målen kommer uppfyllas medan andra nämnder bedömer att de delvis kommer 

uppfyllas. 

Följande resultatmål bedöms uppfyllas: 

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

• I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids-och 

kulturutbud och trygga mötesplatser. 

• I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i 

kommunens olika delar.   

• I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar. 
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Ekonomisk ställning 

Kommunkoncernens resultat 

Kommunkoncernens resultat för årets åtta månader uppgår till 89 miljoner kronor. I 

resultatet för perioden ingår effekt av kommunens semesterlöneskuld, se tidigare avsnitt 

”Ekonomisk utveckling”. Prognos för kommunkoncernens resultat för helåret 2022 uppgår 

till 50 miljoner kronor, vilket är ett något högre resultat jämfört med föregående år, som 

uppgick till 41 miljoner kronor. Kommunens prognos för år 2022 uppgår till ett resultat om 

48 miljoner kronor. Skillnaden mellan kommunens resultat och koncernen som helhet, 

beror på bolagens kompletterande resultat och justeringar som görs för koncerninterna 

poster inom koncernen. Kommunens högre prognos i förhållande till det budgeterade 

resultatet på 7 miljoner kronor, beror i huvudsak på högre skatteintäkter än budgeterat.  

Resultat kommunkoncernen  

 

I tabellen nedan framgår de olika bolagens resultat före eliminering av interna 

mellanhavanden och proportionell konsolidering.  

Resultat per bolag  

 

I det följande kommenteras bolagen översiktligt. Mer information framgår av 

bolagens egna delårsrapporter. 

Elmen AB 

Bolaget prognostiserar ett positivt resultat för år 2022, vilket kommer av att bolagets intäkter 

ökar i större omfattning än bolagets kostnader. De ökade intäkterna förklaras av att det under 

året beslutats införa en serviceavgift, som debiteras dotterbolagen, om 80 tkr samt att 

utdelning från Älmhultsbostäder AB förväntas öka med cirka 240 tkr med anledning av den 

Kommunkoncernen

Resultatsammandrag, miljoner kronor Utfall jan-

aug 2022

Utfall jan-

aug 2021

Prognos 

2022

Budget 

2022*

Budget-

avvikelse

*
Kommunens nettokostnader -754 -721 -1 206 -1 216 10

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 843 773 1 262 1 231 31

Verksamhetens resultat 89 52 56 15 41

Finansnetto kommunen -2 -1 -8 -8 0

Resultat kommunen 87 51 48 7 41

Kommunala bolag 2 2 2

Årets resultat kommunkoncernen 89 53 50

*En budget för den kommunala koncernen har inte upprättats varav ingen jämförelse görs mot en koncernbudget.

Delår Helår

Kommunkoncernen, mnkr Utfall jan-

aug 2022

Utfall jan-

aug 2021

Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget-

avvik

Elmen AB -0,2 -0,2 0,2 -0,1 0,3

Älmhultsbostäder AB 2,0 1,7 3,6 -2,7 6,3

Älmhults Terminal AB 0,2 0,1 0,1 0,1 0

ElmNet AB 0,1 -0,2 -0,5 -0,5 0

Södra Smålands Avall och Miljö AB -0,1 2,2 0 0,1 -0,1

Avser Årets resultat, d.v.s. inkl bokslutsdispositioner och skatt. Ingen hänsyn har tagits till 

interna mellanhavanden inom koncernen.

I tabellen har ingen hänsyn tagits till interna mellanhavanden inom koncernen.

Delår Helår
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ökade statslåneräntan. De finansiella kostnaderna förväntas öka under året med cirka 90 tkr 

vilket härleds till de ökade räntenivåerna. 

 

Älmhultsbostäder AB 

Bolaget prognostiserar ett resultat om 3,6 miljoner kronor vilket är bättre än budget 

som var ett minusresultat. Den förväntade positiva budgetavvikelsen beror 

framförallt på lägre kostnader då delar av det planerade underhållet har blivit 

framflyttat och andra delar genomförts till lägre kostnader än budgeterat.  

En lägre vakansgrad innebär även att hyresintäkterna bedöms hamna något högre 

än budget. Färdigställandet av renoveringen av lägenheterna vid Oxtorget bedöms 

kortsiktigt påverka vakansgraden negativt men bolaget ser en större efterfrågan på 

lägenheter än vid årets ingång. Stam- och badrumsrenovering vid Markus 3 (72 

lägenheter) kommer påbörjas under januari 2023 och bedöms vara färdigställt 

december 2023.  

 

Älmhults Terminal AB 

Bolagets prognos för helåret uppgår till 60 tkr vilket är i linje med budget. 

Älmhults Terminal är starkt beroende av utvecklingen inom IKEA, som svarar för 

den dominerande marknaden i området för denna typ av transporter. För bolaget 

gäller i första hand att försöka få flera tåg att trafikera terminalen. Beskedet om 

byggnation av Sydostlänken kan på längre sikt öppna fler möjligheter för 

terminalen. Combiterminalens område har ett fortsatt stort underhållsbehov, utöver 

löpande underhåll planeras åtgärder på belysning och asfalt i närtid.  

 

ElmNet AB 

Bolagets årsprognos bedöms bli i stort sett enligt budgeten vilket innebär ett 

underskott för helåret på 0,47 miljoner kronor. ElmNet kommer under 2022 att 

fortsätta förtäta det befintliga fibernätet allt eftersom nya kunder anmäler intresse. 

Bolaget kommer även att understödja byanäten i de fall efteranslutningar sker inom 

deras geografiska områden. Älmhult tätorts expansion fortsätter och ElmNet 

kommer att vara med och bygga ut sitt fibernät till nyexploaterade områden. 

 

Södra Smålands Avfall Miljö AB 

Prognos för året är ett nollresultat. Den marknadsfinansierade verksamheten är 

budgeterad till ett överskott (50 tkr) medan den taxefinansierade verksamheten är 

budgeterad till ett nollresultat. Taxeintäkterna ligger över budget på grund av höga 

priser för wellpapp och skrot. Verksamhetskostnader är högre på grund av mycket 

höjda priser på bränsle, el och förbränning där kostnaderna för utsläppsrättigheter 

påverkar priset. Entreprenadkostnader för sophämtning beräknas bli högre då 

index-uppräkning var högre än jämfört med budgeterat, på grund av 

drivmedelspriserna. 
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Kommunens prognos driftutfall och budgetavvikelser 

En grundläggande förutsättning för att kommunen ska uppnå budgeterat resultat och en god 

ekonomisk hushållning, är att nämnderna håller sina budgetramar. Kommunens helårs-

prognos för år 2022 är 48 miljoner kronor, vilket innebär 41 miljoner kronor i budgetav-

vikelse. Den främsta orsaken till den positiva budgetavvikelsen är högre skatteintäkter än 

budgeterat.  

Driftsammandrag kommunen  

 

Tillsammans prognostiserar nämnderna en total negativ budgetavvikelse på drygt minus 3 

miljoner kronor för helåret 2022. Generellt är det små avvikelser i nämnderna, gällande 

såväl nämnderna som står för underskotten som nämnderna som står för överskotten. Den 

nämnd som prognostiserar störst underskott är socialnämnden (-2,6 miljoner kronor) och 

störst överskott prognostiserar kommunstyrelsen (2,6 miljoner kronor) Tre nämnder 

förväntas ha negativa budgetavvikelser över en miljon kronor; utbildningsnämnden, 

socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.  

 

Flertalet nämnder har förbättrat sin prognos jämfört med prognosen i mars. En av orsakerna 

är ny hantering av kostnaden för efterskottslöner5 för timanställda som ger en positiv 

engångseffekt med drygt 9 miljoner kronor i hela kommunen. Socialnämnden påverkas 

mest med drygt 6 miljoner kronor.  

 

 
5 Förändringen innebär att de löner som betalas ut i januari 2023, men som tjänats in under 

december 2022, inte kommer att bokas om och belasta resultatet för 2022, de belastar i stället 

resultatet för 2023. Det är lönernas utbetalningsdatum som avgör vilket år som ska belastas, inte 

intjänandeperioden (som för timanställda är månaden innan utbetalning). Det betyder att 2022 

kommer ersättningar gällande arbetad tid för timanställda bara belasta året för 11 månader. Från och 

med år 2023, och framöver, blir den årliga kostnaden korrekt med 12 månaders utfall. Detta innebär 

att boksluten framöver kan snabbas upp och förenklas eftersom löneutbetalningen i januari inte 

behöver inväntas för att erhålla nämndernas resultat. 

 

Driftsammandrag, mnkr

(minus är kostnad, plus är intäkt

Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget-

avvik aug

Budget-

avvik mars

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd -3,4 -3,2 -0,1 -0,1

Kommunstyrelsen -67,6 -70,3 2,6 0,4

Överförmyndarnämnd -2,3 -2,3 0,0 0,0

Teknisk nämnd -96,2 -94,6 -1,6 -3,2

Utbildningsnämnd -581,2 -580,2 -1,0 -2,5

Socialnämnd -394,3 -391,8 -2,5 -11,7

Gemensam nämnd för familjerätt -1,3 -1,3 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnd -44,4 -43,2 -1,2 -2,1

Miljö- och byggnämnd -12,0 -12,5 0,5 0,2

Nämndernas nettokostnad -1 202,7 -1 199,4 -3,3 -19,0

Gemensamma övergripande nettokostnader -3,1 -16,6 13,5 3,2

Verksamhetens nettokostnader totalt -1 205,8 -1 216,0 10,2 -15,8

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 261,8 1 231,4 30,4 17,7

Finansiella poster -8,1 -8,5 0,4 4,4

Resultat 47,9 6,8 41,0 6,3

Helår
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För mer ingående analys av nämndernas prognoser, se respektive delårsrapport som 

beslutas separat i respektive nämnd. Nedan redogörs kortfattat för de nämnderna med störst 

avvikelser.  

 

Socialnämnden har förbättrat sin prognos på grund av förändrad redovisningsprincip 

gällande timanställda som tidigare nämnts, men också på grund av ökade bidrag och 

ersättningar från staten. Utan dessa bägge positiva förändringar hade nämnden lyft fram ett 

större underskott som främst finns inom tre verksamheter; hemtjänst (- 6,5 mnkr), 

ekonomiskt bistånd (-3,1 mnkr) och assistans SFB/LSS (-2,2 mnkr). Av nämndens 

åtgärdsplan framgår också vikten av att fortsätta genomföra åtgärder, som spänner över 

flera år, bland annat beroende på att den förändrade redovisningsprincipen för timanställda 

endast påverkar positivt under ett år, det vill säga under 2022. 

 

Det prognostiserade underskottet för kultur- och fritidsnämnden beror på nedskrivning av 

Haganäs konstgräsplan. 

 

Prognosen för utbildningsnämnden har, totalt sett, förbättrats 1,5 miljoner kronor men det 

finns stora inbördes skillnader på olika kostnadsgrupper. Prognosen efter augusti visar 

betydligt större intäkter än prognosen efter mars (13,2 mnkr). Framför allt är det 

statsbidragen som bedöms bli betydligt större än tidigare. Personalkostnaderna är ungefär 

på samma nivå i augustiprognosen som marsprognosen, om hänsyn tas till lönerevisionen. 

Övriga kostnader prognostiseras kosta 11,5 miljoner kronor mer än i marsprognosen. 

Denna ökning finns främst inom posterna för interkommunala avgifter (3,0 mnkr), 

transporter (6,4 mnkr) samt för köpta tjänster (2,2 mnkr). 

 

Tekniska nämnden lyfter fram att en förändrad redovisningsprincip gällande timanställda 

innebär en positiv effekt på 1,7 miljoner kronor, men trots det bedöms ett underskott vid 

årets slut. Det råder en stor osäkerhet gällande ökade kostnader och effekten av de åtgärder 

som man vidtar. 

 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 2,6 miljoner kronor som framförallt går 

att härleda till vakanta tjänster. 
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Finansen 

Kommunövergripande poster tillsammans med skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning samt finansnettot, den så kallade finansen, prognostiserar tillsammans en positiv 

budgetavvikelse med 44 miljoner kronor för helåret 2022. Finansens budgetavvikelse beror 

i huvudsak på högre skatteintäkter om 22 miljoner kronor.  Orsaken är i huvudsak högre 

slutavräkningar för 2021 och 2022 som en följd av starkare utveckling av skatteunderlaget 

tack vare att återhämtningen skett snabbare än SKR tidigare väntat sig. 

Finansiella kostnadernas försämrade prognos jämfört med i mars, beror på en högre 

räntenivå de senaste månaderna för kommunens lån. 

Driftsammandrag kommunövergripande Finansen 

 

Kommunövergripande poster inom Finansen med större budgetavvikelser är följande: 

• Pensionsåtagande + 11 mnkr: prognosen för nettokostnaden för pensionerna enligt 

Skandia i augusti 2022 är lägre än vad förutsättningar var vid budgettillfället (aug-

21). 

• Lönerevision- 0,7 mnkr: Budgetmedel för lönerevisionen som tillförts nämnderna 

har belastats med en retroaktiv post för lönerevision till Räddningstjänst i 

beredskap (RIB) för åren 2020 och 2021.  

• Övriga kommunövergripande poster +1,6 mnkr: Avser bland annat 1,4 miljoner 

kronor i återvunnen moms efter genomförd momsutredning för år 2018. 

 

  

Finansen, mnkr Delår utfall

(minus är kostnad, plus är intäkt Jan-aug 2022

Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget-

avvik aug

Budget-

avvik mars

Pensionsåtagande (netto, inkl intäkt kalkylerad PO-pålägg) -14,3 -22,0 -33,2 11,2 5,2

KS strategiska satsningar 0,0 0,0 -0,7 0,7 0,0

Tillfälliga satsningar -0,1 -0,1 -0,7 0,6 0,0

Ej utfördelade löneökningar 0 0,0 0,7 -0,7 -2,0

Förändring semesterlöneskuld 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Reavinster/förluster försäljning anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kommunövergripande intäkter och kostnader 1,1 1,3 -0,5 1,6 -0,1

Internränta (kostnad nämnderna) 10,6 17,8 17,8 0,0 0,0

Gemensamma övegripande nettokostnader 21,4 -3,1 -16,6 13,4 3,1

Skatteintäkter, inkl avräkning 657,5 983,0 960,8 22,3 9,6

Inkomst- och kostnadsutjämning 162,1 243,2 237,4 5,8 5,8

Avgift till LSS-utjämning -3,8 -5,6 -5,9 0,2 0,2

Fastighetsavgift 27,5 41,2 39,1 2,1 2,1

S:a skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 843,3 1 261,8 1 231,4 30,4 17,7

Finansiella intäkter 4,1 5,0 4,0 0,9 0,8

Finansiella kostnader -6,4 -13,1 -12,6 -0,6 3,6

S:a finansnetto -2,3 -8,1 -8,5 0,4 4,4

Summa Finansen 862,5 1 250,6 1 206,3 44,3 25,2

Helår
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Investeringsverksamhet 

Älmhults kommun har stora investeringsbehov och som den växande kommun Älmhult är, 

krävs investeringar för att klara att erbjuda den kommunala service som en ökande 

befolkning innebär. 

Kommunkoncernens (exkl SSAM) totala investeringar för år januari-augusti 2022 uppgår till 

144 miljoner kronor, varav bolagen 42 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår totalt 

till 288 miljoner kronor Bolagens investeringar avser i huvudsak bostadsbyggande inom 

allmännyttan och utbyggnad av fibernät.   

Investeringar kommunkoncernen  

 

 

Kommunens totala prognos för investeringar för år 2022 uppgår till 226 miljoner kronor. Det 

är en något lägre nivå än föregående år. Investeringarna avser i huvudsak verksamhetslokaler. 

Årets nettoinvesteringsutgifter beräknas blir drygt 450 miljoner kronor lägre än budget. I 

huvudsak beror det på att större fastighetsprojekt inom tekniska nämnden har försenats och ej 

förbrukad budget från föregående år har tilläggsbudgeterats till år 2022. Det gäller framför allt 

nytt högstadium vid Linnéskolan som för år 2022 har en total budget med 389 miljoner kronor 

(varav 239 mnkr från år 2021). Byggnationen är framflyttad ett år och beräknas bli färdigställd 

under år 2024. Utfallet för detta projekt år 2022 prognostiseras bara till 40 miljoner kronor. 

Andra större investeringsprojekt under året är ny skola F-6 Paradiset, som färdigställdes i 

augusti 2022. Ett annat stort projekt som pågått de senaste åren är ett nytt vattenverk i 

Älmhult, som togs i bruk våren 2022. Kvarstående utfall för detta projekt är slutfakturor som 

inte betalats beroende på tvist med leverantören men där förlikning bedöms bli klar under 

hösten.   

Investeringarna redovisas mer utförligt i eget avsnitt längre fram per nämnd. 

 

  

Utfall jan-

aug 2022

Utfall jan-

aug 2021

Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget-

avvikelse

Utfall 

2021

Investeringar kommunen 102 163 226 681 455 260

Varav större projekt:

Ny skola Paradisskolan F-6 58 77 76 98 22 118

Tillbyggnad Diö F-6  skola 1 8 1 2 1 9

Nytt vattenverk Älmhult 1 0 25 47 22 39

Nytt högstadie vid Linnéskolan 10 5 40 389 349 14

VA-investeringar exkl Nytt vattenverk 11 14 30 50 20 21

Investeringar Elmen-koncernen 42 37 62 77 15 19
varav bostäder 42 37 61 72 11 2

Summa investeringar kommunkoncernen 144 200 288 758 470 280

Investeringar kommunkoncernen, mnkr

Helår Delår
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Balanskravsresultat 

Avstämning av balanskravsresultatet 

I kommunallagen står det att varje kommun ska ha god ekonomisk hushållning och 

balanskravet är en del av detta. Balanskravet är minimikravet på ekonomisk balans i den 

kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna ska vara större 

än kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Prognosen för helåret 

2022 är ett resultat på 48 miljoner kronor. Efter justering för realisationsvinster uppgår 

kommunens prognos för resultat enligt balanskravet år 2022 till drygt 47 miljoner kronor (33 

mnkr). Det finns inga underskott från tidigare år som behöver återställas. 

 

 
 

 

Resultatutjämningsreserven 

Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för god ekonomisk hushållning där balanskrav och 

resultatutjämningsreserv hanteras. Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna 

intäkter över tid och därigenom kunna möta konjunkturvariationer. Reserven byggs upp 

inom ramen för det egna kapitalet. Överskott får disponeras då skatteintäkterna sviktar i 

lågkonjunktur. Årets resultat efter balanskravsjusteringar överstiger 2 procent av skatter och 

generella bidrag och därmed kan medel reserveras till resultatutjämningsreserven. 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv uppgår till 36,2 miljoner kronor. Uttag från 

resultatutjämningsreserven kan endast ske för att täcka underskott, det vill säga om årets 

resultat efter balanskravsjustering är negativt.  

  

Balanskravsavstämning, mnkr
PROGNOS 

2022

Utfall 

2021

Årets resultat 47,9 34,6

reducering av samtliga realisationsvinster -0,2 -1,6

vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet

vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet

orealiserade förluster i värdepapper

återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 47,6 33,0

reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0

användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0

Årets balanskravsresultat 47,6 33,0
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Förväntad utveckling 
Samhället står inför flera stora och delvis nya utmaningar. Klimatförändringarna och den 

pågående covid-19-pandemin är exempel på globala händelser som i hög grad påverkar det 

svenska samhället på lokal nivå. Även kommunernas och socialtjänstens roll i att motverka 

utanförskap och arbeta för ökad kunskap om och tillit till socialtjänsten arbete diskuteras allt 

flitigare. Älmhults kommun kommer att behöva utveckla arbetssätt för att hantera dessa 

utmaningar tillsammans med olika aktörer, både lokala och nationella. Förslaget till en ny 

socialtjänstlag betonar exempelvis att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. 

Den höga inflationstakten är brett förankrad. Ovanligt stora prishöjningar märks för det stora 

flertalet av varor och tjänster. Likaså höga energipriser (el och drivmedel) samtidigt som 

livsmedelspriserna fortsätter att stiga mer än normalt. Det finns även en överhängande risk att 

de redan höga elpriserna blir ännu högre till vintern. Det är ekonomiskt tuffa tider för 

kommunen när pensionerna ökar till följd av inflationen och ett nytt centralt pensionsavtal i 

kombination med räntehöjningar påverkar kommunens ekonomi markant framöver. Ett arbete 

pågår för att möta upp de ökade elkostnaderna genom energibesparingsåtgärder på både kort 

och långsikt.   

Ett fortsatt fokus på att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden för industri, service 

och handel är en förutsättning för att skapa tillväxt i kommunen. Älmhults kommun arbetar för 

att flera viktiga projekt inom infrastrukturområdet ska genomföras. Flera av dessa är kopplade 

till framför allt järnvägsinfrastrukturen för att säkerställa att kommunikationen till och från 

Älmhults kommun fungerar smidigt idag och i framtiden.  

Under de kommande åren kommer nya stadsdelar växa fram med skolor, bostäder och 

fritidsområden som exempelvis Furulundsområdet och Venaområdet. Karaktären i Älmhults 

centrala delar kommer också att förändras på sikt genom förtätning. Vidare behöver hela 

kommunen fortsätta utvecklas.  

En ny översiktsplan ska tas fram med start under senhösten 2022 för att vara klar till 

september 2024. Samhällsbyggnadsavdelningen bjuder nu in till workshops både internt och 

externt. 

Kommunen står inför en stor utmaning kopplat till kompetensförsörjningen, som inom flera 

områden redan är här. Just nu pågår arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan som 

ska vara klar i början av 2023, till den ska en handlingsplan tas fram med konkreta aktiviteter.  

Stort fokus inom näringslivsområdet kommer att under 2023 ligga på, kompetensförsörjning 

där uppstart av ny lärlingsutbildning är ett viktigt steg. Arbetet fortsätter med att lyfta service 

och näringslivsklimat.   

Följdverkningarna av kriget i Ukraina och en avsevärt ökad kravställning inom områdena 

krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd medför att arbetet behöver intensifieras 

ytterligare framöver. Detsamma gäller för området brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete mot bakgrund av kommande lagstiftning under år 2023. 

Socialförvaltningen har ett fortsatt fokus på att arbeta aktivt med att minska behovet av 

försörjningsstöd genom utveckling av arbetsmarknadsenheten (AME) i samverkan med andra 

aktörer. Likaså behöver verksamheten inom vård och omsorg behovsanpassas och en framtida 

och långsiktig planering av äldreboendestrukturen kommer presenteras för socialnämnden i 

februari 2023.  

Utbildningsförvaltningen fokuserar på att fortsätta att arbeta aktivt med att säkerställa och 

utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. En plan för att förbättra och utveckla 

Haganässkolan har tagits fram under året. Som ett led i att stärka attraktiviteten för 

Haganässkolan ser man även över placeringen och eventuell flytt av vuxenutbildningen till 

andra lokaler.   
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EKONOMISK REDOVISNING 

 

Resultaträkning 

 

 

 

Noter kommunen 

  

Helår

tkr Not

Utfall 

220831

Utfall 

210831

Prognos 

2022

Budget 

2022

Utfall 

220831

Utfall 

210831

Prognos 

2022*

Verksamhetens intäkter 1 194 768 195 887 330 374 293 094 276 247 275 067 452 711

Verksamhetens kostnader 2 -892 430 -863 074 -1 456 253 -1 429 645 -943 746 -913 292 -1 536 499

Avskrivningar -56 365 -54 051 -79 893 -79 437 -78 819 -75 822 -110 071

Verksamheternas nettokostnader -754 027 -721 238 -1 205 771 -1 215 988 -746 318 -714 047 -1 193 859

Skatteintäkter 657 503 596 986 983 040 960 790 657 503 596 986 983 040

Generella statsbidrag och utjämning 185 829 176 614 278 744 270 574 185 829 176 614 278 744

Verksamhetens resultat 89 305 52 362 56 013 15 376 97 014 59 553 67 925

Finansiella intäkter 4 148 2 767 5 019 4 025 1 923 615 1 724

Finasiella kostnader -6 335 -4 315 -13 152 -12 555 -10 228 -7 655 -19 570

Resultat före extraordinära poster 87 119 50 815 47 880 6 846 88 709 52 513 50 079

Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Periodens resultat 87 119 50 815 47 880 6 846 88 709 52 513 50 079

*Eliminering av koncerninterna poster mellan kommunen och bolagskoncernen är endast en uppskattning utifrån elimineringar 
 per augusti.

Resultaträkning
Kommunen

Delår Helår Delår

Kommunkoncernen

Resultaträkning, tkr 2022-08-31 2021-08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 65 139 65 103

Bidrag 85 092 91 594

Övriga intäkter 44 537 39 190

Summa 194 768 195 887

Not 2 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader inkl PO -633 108 610 893

Övriga verksamhetskostnader -259 322 252 181

Summa -892 430 863 074

Utfall
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Balansräkning  

  

 

  

Balansräkning, tkr
220831 211231 220831 211231

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstil lgångar 0 0 443 237

Materiella anläggningstil lgångar

 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 543 818 1 372 135 2 453 155 2 254 605

 - Maskiner och inventarier 86 028 75 055 111 567 100 461

 - Övriga materiella anläggningstil lgångar 380 525 509 676 380 811 512 843

Finansiella anläggningstil lgångar 165 724 135 385 109 694 72 955

 - varav bidrag till infrastruktur 49 811 51 680 49 811 51 680

Summa anläggningstillgångar 2 176 094 2 092 251 3 055 670 2 941 101

Omsättningstillgångar

Förråd/lager 250 349 250 349

Exploateringstil lgångar 35 888 34 206 35 888 34 206

Fordringar 212 756 177 038 202 881 161 255

Kassa och bank 179 399 189 477 177 822 190 963

Summa omsättningstillgångar 428 293 401 070 416 842 386 773

SUMMA TILLGÅNGAR 2 604 388 2 493 320 3 472 512 3 327 874

Eget kapital

Eget kapital 742 592 655 473 958 007 868 698

varav årets resultat 87 119 34 627 88 709 41 258

Summa eget kapital 742 592 655 473 958 007 868 698

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser 14 687 14 588 14 687 14 588

Avsättning sluttäckning deponi 22 223 23 190 22 223 23 190

Övriga avsättningar 0 0 2 105 2 706

Summa avsättningar 36 910 37 778 39 015 40 483

Skulder

Långfristiga skulder 1 550 983 1 443 422 2 209 839 2 087 725

Kortfristiga skulder 273 903 356 648 265 650 330 967

Summa skulder 1 824 886 1 800 070 2 475 490 2 418 693

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 604 388 2 493 320 3 472 512 3 327 874

Panter och Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser 253 194 256 997 253 194 256 997

Borgensförbindelser 631 433 631 700 4 379 4 646

Övriga ansvarsförbindelser 18 151 18 151 18 151 18 151

Ställda säkerheter: Til lgångar med äganderättsförbehåll 34 000 0 34 000 0

Checkräkningskredit 80 000 80 000 80 000 80 000

Kommunen Kommunkoncernen
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Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten är upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med vissa undantag. 

Samma redovisningsprinciper tillämpas som i årsredovisningen 2021 förutom vissa undantag 

som redovisas nedan. För ytterligare information – se kommunens årsredovisning för 2021. 

 

Efterskottslöner  

Från och med år 2022 har princip för periodisering av efterskottslöner ändrats. Förändringen 

innebär att de löner som betalas ut i januari 2023, men som tjänats in under december 2022, 

inte kommer att bokas om och belasta resultatet för år 2022, de belastar i stället resultatet för 

år 2023. Det är lönernas utbetalningsdatum som avgör vilket år som ska belastas, inte 

intjänandeperioden (som för timanställda är månaden innan utbetalning). Det betyder att 2022 

kommer ersättningar gällande arbetad tid för timanställda bara belasta året för 11 månader. 

Från och med år 2023, och framöver, blir den årliga kostnaden korrekt med 12 månaders 

utfall. Detta innebär att boksluten framöver, både vad gäller helår och delår, kan snabbas upp 

och förenklas eftersom löneutbetalningen i januari inte behöver inväntas för att erhålla 

nämndernas resultat. Förändringen ger en positiv engångseffekt år 2022 med drygt 9 miljoner 

kronor i hela kommunen. Socialnämnden påverkas mest med drygt 6 miljoner kronor.  

 

Kapitalkostnader  

Internräntan för 2022 är bestämd till 1,0 procent i enlighet med SKR:s rekommendation. Det 

är 0,25 procentenheter lägre än för år 2021. 

 

Pensioner och pensionsavsättningar 

Redovisning av pensionerna utgår ifrån Skandikons prognos av pensionsskulden per 31 

augusti 2022 som bygger på modellen som anvisas i RIPS enligt RKR R10.  

 

Sammanställd redovisning  

En koncernsammanställning har gjorts enligt RKR R16 med vissa undantag. Vid delårsbokslut 

är det ej tvingande att ha med en koncernsammanställning, men för att kunna göra 

uppföljningar har detta tagits med ändå.  
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Upplysning om upprättad särredovisning VA-verksamhet 

I Älmhults kommun är vatten- och avloppsverksamheten organiserad i förvaltningsform under 

tekniska nämnden. VA verksamheten omfattar produktion och leverans av dricksvatten till 

abonnenterna, avledning och rening av abonnenternas avloppsvatten samt avledning och 

eventuell rening av dagvatten. Drift av allmän VA-anläggning ska särredovisas enligt Lagen 

om allmänna vattentjänster (2006:412. Det innebär bland annat att en resultat- och 

balansräkning upprättas för VA-verksamheten. Huvudregeln är att över/underuttag skall 

utjämnas inom verksamheten under en treårsperiod.  

 

  

tkr 2022-08 2021-08 2022 2022

Verksamhetens intäkter 40 584 30 172 39 957 56 458

Verksamhetens kostnader -23 792 -23 815 -36 275 -41 096

Avskrivningar -8 687 -8 541 -13 007 -13 912

Nedskrivningar 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -2 470 -2 300 -4 086 -4 516

Årets resultat (före reglering av under-/överuttag) 5 635 -4 484 -13 411 -3 066

Reglering av över-/underuttag -5 635 4 483 13 411 3 066

Resultaträkning, Vatten- och 

avloppsverksamheten
Utfall Prognos Utfall Budget 

tkr 2022-08 2021-12

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 421 420 265 541

Maskiner och inventarier 2 423 2 615

Pågående arbeten 38 386 189 393 1)

Summa anläggningstillgångar 462 229 457 549

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 83 29

SUMMA TILLGÅNGAR 462 312 457 578

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital -9 314 -14 949 1)

Avsättningar 

Avsättningar pensioner 0 0 2)

SKULDER

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 419 698 429 335 1)

Förutbetalda anläggningsavgifter 51 286 43 010

Kortfristiga skulder

Förutbetalda brukningsavgifter 0 0 1)

Övriga kortfristiga skulder 642 182

 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER
462 312 457 578

1) Justerat uppgifterna jämfört med balansräkning 2021-12-31.

2) Avsättning av pensionsskuld är inte upptagen i balansräkningen.     

Pensionskostnader belastar resultatet genom personalomkostnadspålägg.

Balansräkning, Vatten- och 

avloppsverksamheten
Utfall Utfall
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Driftredovisning 

 

 
 

  

Driftredovisning, tkr

(minus är kostnad, intäkt plus) 2022 2021 Prognos 2022 Budget 2022 Budget-avvikelse

Kommunfullmäktige -1 181 -1 063 -2 033 -1 925 -108

Revision -220 -227 -819 -819 0

Valnämnd 415 -7 -500 -500 0

Kommunstyrelsen -47 003 -36 295 -67 640 -70 254 2 614

Överförmyndarnämnd -991 -1 378 -2 279 -2 279 0

Teknisk nämnd -57 812 -62 026 -96 217 -94 647 -1 570

Utbildningsnämnd -376 794 -360 553 -581 208 -580 208 -1 000

Socialnämnd -256 824 -251 549 -394 281 -391 781 -2 500

Gemensam nämnd för familjerätt -333 -545 -1 265 -1 265 0

Kultur- och fritidsnämnd -29 325 -25 091 -44 431 -43 189 -1 242

Miljö- och byggnämnd -5 305 -6 447 -12 030 -12 549 519

Nämndernas nettokostnad -775 374 -745 181 -1 202 703 -1 199 416 -3 287

Under kommunstyrelsen (finansen)

Pensionsåtaganden -14 313 -12 315 -22 000 -33 223 11 223

KS strategiska satsningar, ordinarie 0 0 0 -700 700

Ej utfördelade löneökningar 0 0 0 734 -734

Exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0

Tillfäll iga satsningar -85 0 -85 -675 590

Förändring semesterlöneskulden 24 135 23 888 0 0 0

Reavinster/Reaförluster 0 0 0 0 0

Övriga intäkter/kostnader 1 110 -252 1 250 -495 1 745

Avgår intern ränta 10 601 12 430 17 782 17 782 0

Summa kommunövergripande netto-kostnader 21 446 23 751 -3 053 -16 577 13 524

Verksamheternas nettokostnader totalt -753 927 -721 430 -1 205 756 -1 215 993 10 237

Skatteintäkter 657 503 596 986 983 041 960 790 22 251

Generella statsbidrag/utjämningsbidrag 185 829 176 614 278 744 270 574 8 170

Finansiella intäkter 4 112 2 735 4 972 4 025 947

Finansiella kostnader -6 398 -4 090 -13 120 -12 550 -570

Resultat 87 119 50 815 47 881 6 846 41 035

HelårDelår jan-aug utfall

54



  Delårsrapport augusti  

 2022-10-11  24(29) 

 

 

 

 

 
 

I kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2022 uppgår nämndernas nettoramar till 1.182 

miljoner kronor. Under året tilldelas budgetramar efter genomförd lönerevision. Under året 

kan även andra tillfälliga tilläggsbudgeteringar ske enligt särskilda beslut. 2022 års tilläggs-

budgeteringar har inte påverkat årets resultat, utan har finansierats av den övergripande 

Finansen. Nettoram för nämnderna per 31 augusti 2022 uppgår till 1.199 miljoner kronor.   

Förändring budget 2022, tkr Budget 2022 Lönerevision Särskilda Från KS

Kostnader är minus och intäkter plus KF nov-21 2021-2022 satsningar strategiska Budget 2022

Kommunfullmäktige -1 925 -1 925

Revision -819 -819

Valnämnden -500 -500

Kommunstyrelsen -68 675 -979 -600 3) -70 254

Överförmyndarnämnd -2 279 -2 279

Teknisk nämnd -93 231 -1 416 1) -94 647

Utbildningsnämnd -572 838 -7 370 -580 208

Socialnämnd -385 804 -5 977 -391 781

Gemensam nämnd för familjerätt -1 265 0 -1 265

Kultur- och fritidsnämnd -42 723 -266 -200 2) -43 189

Miljö- och byggnämnd -12 323 -226 -12 549

Summa nämnder -1 182 382 -16 234 -200 -600 -1 199 416

Finansen 1 189 228 16 234 200 600 1 206 262

Budgeterat resultat 6 846 0 0 6 846

1) Inkl retroaktiv lönerevision år 2020-2021 Räddningstjänst i beredskap RIB, 545 tkr.

2) Avser framtagande av ny Översiktsplan (ÖP) till samhällsbyggnadsavdelningen.

3) Avser Älmhultsfestivalen.
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Investeringsredovisning 
 

Tabell: Investeringsredovisning  

 
 

Nämndernas investeringar delas in i investeringsram eller investeringsanslag. En investerings-

ram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. Ett 

investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får 

prioritera inom.  

Nämndernas totala prognos för investeringar för år 2022 uppgår till 226 miljoner kronor. Årets 

nettoinvesteringsutgifter är drygt 450 miljoner kronor lägre än budget. I huvudsak beror det på 

att större fastighetsprojekt inom tekniska nämnden har försenats och ej förbrukad budget från 

föregående år har tilläggsbudgeterats till år 2022. Det gäller framför allt nytt högstadium vid 

Linnéskolan som för år 2022 har en total budget med 389 miljoner kronor (varav 239 mnkr 

från år 2021) och som är framflyttat minst ett år. Utfallet för detta projekt år 2022 

prognostiseras bara till 40 miljoner kronor. 

Nedan kommenteras nämndernas investeringar översiktligt. Mer information framgår av 

respektive nämnds beslutade Delårsrapport augusti.  

Kommunstyrelsens budgetavvikelse beror framför allt på lägre nivå av strategiska 

mark/fastighetsförvärv än budgeterat. De medel som inte aktiveras under året följer med till 

2023, vilket är drygt 4 miljoner kronor. Investeringar för nytt intranät finns med i budgeten 

men kommer inte genomföras förrän 2023. Första året med en kommunövergripande 

digitaliseringsplan innebär att det under 2022 år startas flera projekt för att göra det enklare för 

privatpersoner, men även för att effektivisera våra interna processer. Nu pågår projekten e-

arkiv, moderna karttjänster, digitaliserad process vid rekrytering och introduktion av nya 

medarbetare. Arbete har påbörjats med att införa ett system för verksamhetsplanering för hela 

kommunen för att få en bättre uppföljning av våra mål och vår ekonomi. Parallellt med dessa 

projekt arbetar IT-avdelningen med ett stort projekt som innefattar välfärdsteknik för 

socialförvaltningen. Nämndens övriga investeringar är IT-utrustning och kontorsmöbler. 

Tekniska nämnden avseende skattefinansierade investeringar har en prognos med 150 

miljoner kronor i investeringsutfall, vilket är en budgetavvikelse på 332 miljoner kronor. 

Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att byggnationen av nytt högstadium vid Linnéskolan 

inte kommer att förbruka så mycket som planerat år 2022 utan är framflyttat cirka ett år. En 

annan orsak till den positiva budgetavvikelsen är att byggnation av Paradisskolan som 

Utfall

Investeringsredovisning, tkr jan-aug 2022 Budget 2022* Prognos 2022 Budgetavvikelse Ack utfall Slutprognos Total budget

Kommunstyrelsen 1 910 12 123 4 013 8 110

 -varav anslag 1 623 10 623 2 763 7 860 8 051 21 525 25 152

Teknisk nämnd, skattekollektivet 82 122 541 486 149 601 391 885

 -varav anslag 72 865 521 818 128 155 393 663 268 583 679 152 709 685

Utbildningsnämnd 4 134 20 839 12 581 8 258
 -varav anslag 3 273 15 644 7 684 7 960 5 373 15 975 15 975

Socialnämnd 1 764 6 798 2 958 3 840

 -varav anslag 0 0 740 -740 0 4 580 4 580

Kultur- och fritidsnämnd 0 1 870 1 155 715

 -varav anslag 0 370 270 100 0 370 370

Miljö- och byggnämnd 65 1 711 370 1 341

 -varav anslag 65 1 211 150 1 061 114 1 260 1 260

Summa skattekollektivet 89 994 584 827 170 678 414 149 282 121 722 862 757 022

Teknisk nämnd, taxekollektivet 11 896 96 197 55 613 40 584

 -varav anslag 4 024 76 897 36 613 40 284 7 279 400 434 398 066

Totalt 101 891 681 024 226 291 454 733 289 400 1 123 296 1 155 088

*Inkluderar tilläggsbudget med totalt 373 mnkr (varav teknisk nämnd skattekollektivet 307 mnkr och taxekollektivet 58 mnkr), jämfört

med investeringsbudget 2022  beslutad av KF 2021-11-22 § 192.

Prognos Investeringar 2022 Totalt utfall/budget anslag**
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färdigställdes i augusti 2022, blir drygt 20 miljoner kronor billigare än vad som budgeterats. 

Många andra projekt löper också över flera år och kommer inte att slutföras under 2022 som 

det var planerat. Vidare har några projekt pausats på grund av ökade kostnader för bland annat 

beläggningar och markarbeten. 

Prognosen för investeringsutfallet för taxekollektivet är 56 miljoner kronor, vilket innebär att 

40 miljoner kronor inte bedöms förbrukas vid årets slut.  Stor del av avvikelsen beror på en 

lägre investeringsutgift för om- och tillbyggnation av vattenverket, som färdigställdes våren 

2022. 

Övriga nämnders investeringar avser i huvudsak olika typer av inventarier. Utbildnings-

nämnden har en större post avseende inventarier till den nybyggda Paradisskolan som inte 

kommer att användas fullt ut under året, vilket är den största orsaken till den prognostiserade 

budgetavvikelsen.  Socialnämndens budgetavvikelse beror i huvudsak på att planerade 

åtgärder för digitalisering inte kommer genomföras under året utan flyttas fram till 2023. 
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Exploateringsredovisning 
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för 

att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten 

ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, 

grönområden samt VA och elanläggningar. I exploateringsredovisningen ingår både 

omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Den mark som ska försäljas inom ett 

exploateringsområde, kvartersmarken, är en omsättningstillgång. Den mark som ska finnas 

kvar i kommunens ägo, allmän platsmark, är en anläggningstillgång och ska föras in i 

anläggningsregistret. Hit hör då kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och 

liknande ytor. Exploateringsredovisningen visar projektens inkomster och utgifter över tid.  

 

Investeringar med anledning av exploateringsverksamhet inom avgiftskollektiv finansieras 

genom anslutningsavgifter och taxor. De delar som avser skattekollektiv ska finansieras av 

skattekollektivet till den del de inte täcks av exploateringsinkomster. Reavinsterna som 

uppstår genom exploateringsverksamheten kan användas till att finansiera kommunens 

investeringsbehov (minska lånebehovet).  

 

På nästa sida framgår exploateringsprojektens inkomster och utgifter för den delen som avser 

skattekollektivet, det vill säga för kvartersmarken. Pågående exploateringsprojekt som ingår i 

tabellen visar på ett överskott med 45 miljoner kronor som slutprognos. Detta beror främst på 

att intäkterna för markförsäljning av området Furulund har ökat.   

Samtliga exploateringsprojekt fortlöper enligt plan. Markförsäljning pågår i Västra Bökhult 

etapp 2 genom bland annat markanvisningstävling för Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 samt 

Teodoliten 1. Runt årsskiftet påbörjas markarbeten för kvarteret Hvita Korset som omfattar 

fyra tomter varav byggherre är klart för två av dom. Förberedelser har skett under året för 

markarbeten för Vena etapp 1 samt Furulund etapp 1 och 2. Såväl området Vena som 

Furulund innefattar stora tillkommande ytor för verksamhetsmark.  

Markförhållandena i Älmhults kommun gör att nästa viktiga projekt inom ramen för mark- 

och exploatering är att utreda och besluta hur masshanteringen ska tas om hand. Detta för att 

skapa en högre kostnadseffektivitet av verksamheten. 
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EXPLOATERINGSREDOVISNING, tkr

Projektnr Projektnamn

Inkomster 0 0 9 606 9 606 0

Utgifter -19 -3 702 -18 088 -12 000 6 088

Netto -19 -3 702 -8 482 -2 394 6 088

Inkomster 0 0 13 200 13 200 0

Utgifter -210 -456 -2 530 -10 000 7 470

Netto -210 -456 10 670 3 200 7 470

Inkomster 0 3 005 4 007 4 000 -7

Utgifter 0 -13 157 -16 200 -13 157 3 043

Netto 0 -10 152 -12 193 -9 157 3 036

Inkomster 0 23 220 30 960 23 220 -7 740

Utgifter -113 -36 628 -48 000 -38 600 9 400

Netto -113 -13 408 -17 040 -15 380 1 660

Inkomster 1 449 1 449 35 377 47 800 12 423

Utgifter -2 979 -34 079 -30 920 -37 000 -6 080

Netto -1 530 -32 630 4 457 10 800 6 343

Inkomster 0 8 310 23 936 8 310 -15 626

Utgifter 0 0 -29 700 -31 000 -1 300

Netto 0 8 310 -5 764 -22 690 -16 926

Inkomster 0 43 0 803 803

Utgifter 0 0 0 0 0

Netto 0 43 0 803 803

Inkomster 0 0 1 339 4 525 3 186

Utgifter -32 -2 131 -2 564 -2 700 -136

Netto -32 -2 131 -1 225 1 825 3 050

Inkomster 0 487 22 784 15 972 -6 812

Utgifter -809 -1 533 -37 376 -36 100 1 276

Netto -809 -1 046 -14 592 -20 128 -5 536

Inkomster 10 187 12 247 11 700 -547

Utgifter -969 -1 631 -11 677 -15 000 -3 323

Netto -959 -1 444 570 -3 300 -3 870

Inkomster 0 1 690 0 3 000 3 000

Utgifter -796 -2 242 -5 000 -9 000 -4 000

Netto -796 -552 -5 000 -6 000 -1 000

Inkomster 1 683 1 683 138 730 200 000 61 270

Utgifter -1 -1 076 -133 036 -133 036 0

Netto 1 682 607 5 694 66 964 61 270

Inkomster 0 0 5 000 5 000 0

Utgifter -325 -526 -5 000 -7 000 -2 000

Netto -325 -526 0 -2 000 -2 000

Inkomster 0 0

Utgifter -4 -4

Netto -4 -4

INKOMSTER 3 142 40 074 297 186 347 136 49 950

UTGIFTER -6 257 -97 165 -340 091 -344 593 -4 502

NETTO -3 115 -57 091 -42 905 2 543 45 448

1102

Solviken 

exploateringsavtal

1101

Blåsippan 

exploateringsavtal

1006

Övriga (gamla) MEX-

projekt

1008 Furulund

1001

Vena handelsområde 

etapp 1

1005 Hvita korset 7 m.fl.

15720 Kattesjön, Diö

1004 Kattesjön etapp 2

1007 Bökhult/Hökhult etapp 2

11503 Paradiset 3 och skola

10550

Gata söder 

Haganäsleden (mack)

11501 V Bökhult etapp 1

10344 Gunnar Gröpe 

10345 Hagahem 1 

Utfall jan-

aug 2022

Ack utfall tom            

2022-08

Total 

budget

Slut-

prognos 

Avvikelse total 

budget/ 

slutprognos 

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 Ekonomisk redovisning per augusti 
Ärendenummer GNF 2022/8 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor godkänner ekonomisk 

redovisning per augusti 2022. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska redovisningen per augusti 2022 redovisar den gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor en budget i balans. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 

• Ekonomisk redovisning per augusti 2022, gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor i Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner daterad 
2022-09-05 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med familjerättens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Controller i Markaryd, Ljungby och Älmhults kommuner 
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Ekonomisk uppföljning per augusti 
Ärendenummer SOC 2022/37 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna ekonomisk uppföljning per augusti 2022. 

 För att socialnämnden ska uppnå en budget i balans bör kommunstyrelse 
snarast återuppta arbetet med Framtidens äldreomsorg. 

 Uppdra förvaltningen att presentera årliga redovisningar av jämställhet- och 
mångfaldsarbetet. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden redovisar per sista augusti en prognos om 394 281 tkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om -2 500 tkr.   
De stora negativa budgetavvikelserna återfinns under hemtjänst (-8 088), 
ekonomiskt bistånd (-3 106) och assistans SFB/LSS (-2 173). 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

• Ekonomisk uppföljning per augusti 2022, socialnämnden 
 

Socialnämndens behandling 
Föreslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Jakob Willborg (M) yrkar att för att socialnämnden ska 
uppnå en budget i balans bör kommunstyrelse snarast återuppta arbetet med 
Framtidens äldreomsorg. 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar att uppdra förvaltningen att presentera 
årliga redovisningar av jämställhet- och mångfaldsarbetet. 
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 2022-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingvert (S) 
och Jakob Willborgs (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Nusreta 
Kurtanovic Nilssons (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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 2022-09-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 95 Delårsrapport augusti 2022 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna delårsrapport efter augusti. 
2. Utbildningsnämnden beslutar uppdra åt utbildningsförvaltningen att fortsätta 

sitt arbete med att få en budget i balans utifrån tidigare beslutad åtgärdsplan. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter augusti månad ska nämnderna ta fram en delårsrapport bestående av ett 
delårsbokslut per 2022-08-31 och helårsprognos för både drift och investering. 
Även prognos på måluppfyllelse av kommunens resultatmål ska lämnas. Det ska 
tas fram texter om periodens väsentliga händelser och förväntad utveckling. 
Även åtgärder vid ett befarat negativt resultat ska finnas med. Dessutom ska 
nämndens arbetsmiljöarbete beskrivas. 

 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

• Delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-09-14 

• Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG 

• Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM 

• Bilaga 3 Måluppföljning 

• Volymer augusti 2022, daterad 2022-09-09 (ej komplett) 

• Aktivitetsuppföljning daterad 2022-09-12 
_____ 
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 2022-09-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Controller Oliver Östh Långström 
Controller Camilla Hallberg 
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 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Budget 2022 - Delårsrapport augusti 
Ärendenummer KFN 2022/5 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnd beslutar godkänna Kultur och Fritidsnämndens 
Delårsrapport augusti 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för kultur- och 
fritidsnämnden. Rapporten innehåller: periodens väsentliga händelser, förväntad 
utveckling, resultatmål, drift- och investeringsredovisning samt arbetsmiljö.  
Alla berörda resultatmål bedöms uppfyllas under året.  
Den ekonomiska driftsprognosen visar på ett underskott på 1 242 tkr.  
 
Investeringsprognosen visar på ett överskott gentemot budget med 715 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-20 

• Kultur och Fritidsnämndens Delårsrapport augusti 2022 

• Bilaga Investeringsredovisning projekt ANSLAG 
 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 109 Finansiell rapport augusti 2022 - 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/60 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport per augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-08-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 

• Finansiell rapport - per 31 augusti 2022 
 

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 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-21  1(1) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Caroline Biltmo   
caroline.biltmo@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Finansiell rapport augusti 
2022 - kommunövergripande  
Ärendenummer KS 2022/60 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport per augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-08-31. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 

• Finansiell rapport - per 31 augusti 2022 
 
Ärendeberedning 
Föreligger finansiell rapport per 2022-08-31. 
  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 
Caroline Biltmo Susann Pettersson 
Redovisningssamordnare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen  
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per 31 augusti 2022 
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Bakgrund 
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda 
dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till 
kommunfullmäktige. Detta ska göras i samband med uppföljning per mars, 
delårsrapport per augusti och årsredovisningen.   
Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning 
räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag. 
I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parentes. Föregående 
rapport är gjord per 31 mars 2022. 

 

Aktuell likviditetssituation 
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha 
likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar. 
Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläget cirka 55 miljoner 
kronor. Kommunens likviditet uppgår per 2022-08-31 till 126 miljoner kronor 
(31 mnkr) exklusive en kredit på 55 miljoner kronor. Beviljad koncernkredit 
uppgår till 80 miljoner kronor.  
 

Skuldportföljen per 2022-08-31 
Skuldportföljen uppgår per 31 augusti till 1 460 miljoner kronor (1 360 mnkr). 
Under perioden januari till och med augusti har fyra lån omsatts till nya lån, två 
om 50 miljoner kronor, ett om 55 miljoner kronor samt ett om 100 miljoner 
kronor. Under perioden har kommunen även gjort en nyupplåning om 100 
miljoner kronor. Kommunen har inte per 31 augusti nyttjat hela den, av 
kommunfullmäktige beslutade, upplåningsreserven om 1 731 miljoner kronor. 
 

Gröna lån 
Kommuninvest erbjuder kommuner och regioner att ansöka om ”Gröna lån” för 
att finansiera hållbara investeringsprojekt som främjar omställningen till 
koldioxidsnål och klimattålig tillväxt. De investeringsprojekt Älmhults kommun 
hittills ansökt om och fått beviljade som berättigade projekt är Internationella 
skolan, 215 miljoner kronor samt Paradisskolan, 245 miljoner kronor. För lån 
som finansierar ett godkänt grönt projekt och har en kapitalbindning längre än 
tre år reduceras priset med 0,02%. 

 

Kapitalbindning  
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till 
3,15 år (2,68 år). Kapitalbindningen under år 1 uppgår till 20,55 % (22,43 %).  
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   4(4) 

 

 

Värde Gränsvärden 2022-08-31 2022-03-31

Högst 50 procent av den totala under en 
enskild 12-månaders period. 0,00 - 50,00 0,00 % 22,43%

Räntebinding <1år 20,00 - 40,00 20,55 % 22,43%

Räntebinding 1år-3år 10,00 - 30,00 37,33 % 40,07%

Räntebinding 3år-5år 10,00 - 30,00 16,44 % 25,00%

Räntebinding 5år-7år 10,00 - 25,00 15,41 % 12,50%

Räntebinding 7år-10år 0,00 - 20,00 10,27 % 0,00%

Företag Belopp i tkr Utnyttjad borgen i tkr

Älmhultsbostäder AB 700 000 540 000

Älmhults Näringsfastigheter AB 45 000 20 000

ElmNet AB 65 000 65 000

Älmhults Terminal AB 3 000 2 300

Friskis & Svettis 4 400 4 133
Totalt 817 400 631 433

Räntebindning  
 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till
 3,13 år (2,63 år). 

 

Genomsnittlig räntesats 
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,89 % (0,48 %). 

 
Derivat  
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen. 
 

Kommunens borgensåtaganden  
Totalt har Älmhults kommun fattat beslut om en nivå på borgensåtagande om  
817,4 miljoner kronor, varav 813 miljoner kronor är till kommunens helägda 
dotterbolag. Utnyttjat borgensåtagande uppgår till 631,4 miljoner kronor.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
Finanspolicyn antogs i januari 2019. Under åren 2019 - 2022 har det arbetats 
med att komma inom de gränsvärden som är satta. Avvikelserna per 31 augusti 
2022 är att kommunen ligger något högt för lån med räntebindning mellan  
1–3 år. Arbetet med att komma inom gränsvärdena för samtliga värden fortsätter 
löpande. 
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Produkt-

typ

Affärs-

referens

Lånebelopp Lånebel

opp 

(Valuta)

Startdatum Slutdatum Låntagare Ränte-

typ

Räntesats Marginal Index

Lån KI_143087 100 000 000,00 SEK 2022-03-22 2023-02-14 ÄLMHULTS KOMMUN Rörlig 0,0400% STIBOR3M

Lån KI_120389 50 000 000,00 SEK 2020-02-17 2023-04-24 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,3300%

Lån KI_100127 50 000 000,00 SEK 2018-06-20 2023-06-19 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,7800%

Lån KI_139471 100 000 000,00 SEK 2021-09-30 2023-09-15 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,1900%

Lån KI_126541 45 000 000,00 SEK 2020-08-24 2023-11-13 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,2600%

Lån KI_132881 50 000 000,00 SEK 2021-03-01 2024-02-16 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,2000%

Lån KI_139466 150 000 000,00 SEK 2021-10-05 2024-06-19 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,2800%

Lån KI_118814 100 000 000,00 SEK 2019-12-18 2024-10-02 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,5300%

Lån KI_108550 100 000 000,00 SEK 2019-03-12 2025-05-12 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,9600%

Lån KI_115786 100 000 000,00 SEK 2019-09-17 2026-11-12 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,3700%

Lån KI_120380 140 000 000,00 SEK 2020-02-17 2026-11-12 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,6500%

Lån KI_132877 70 000 000,00 SEK 2021-03-01 2028-02-21 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 0,6700%

Lån KI_110563 50 000 000,00 SEK 2019-04-23 2028-05-12 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 1,1700%

Lån KI_146334 55 000 000,00 SEK 2022-06-01 2028-05-12 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 2,7600%

Lån KI_143086 50 000 000,00 SEK 2022-02-28 2029-02-14 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 1,5190%

Lån KI_144876 100 000 000,00 SEK 2022-04-12 2029-09-03 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 2,3770%

Lån KI_149389 100 000 000,00 SEK 2022-09-15 2031-09-05 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 3,5925%

Lån KI_146336 50 000 000,00 SEK 2022-06-01 2032-05-12 ÄLMHULTS KOMMUN Fast 3,0850%

1 460 000 000,00

74



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 110 Uppdrag till Kommunassurans att 
tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat 
aktieägaravtal och justerat ägardirektiv 
Ärendenummer KS 2022/70 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 

att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och  

2. att uppdra åt utsett ägarombud Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget. 

3. att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
4. att uppdra åt utsett ägarombud, Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att     

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

5. att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
6. att uppdra åt kommunens firmatecknare kommunalråd Gusten Mårtensson 

att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Älmhults kommuns 
räkning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–6 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Älmhults kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i 
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Skrivelsen Riskhantering i Älmhults kommun genom Egenandelsprogram 
Kommunassurans från den 13 juli 2022. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägardirektiv gällande 
Kommunassurans 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  

 

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 
Ekonomichef 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-09-01  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om uppdrag till Kommunassurans 
att tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat 
aktieägaravtal och justerat ägardirektiv   
Ärendenummer KS 2022/170 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Älmhults kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i 
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledning förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 

• Skrivelsen Riskhantering i Älmhults kommun genom Egenandelsprogram 
Kommunassurans från den 13 juli 2022. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägardirektiv gällande 
Kommunassurans 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 

 

Ärendeberedning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Älmhults kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. Kommunassurans styrelse har 
föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och 
försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer 
aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala 
egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-09-01  2(2) 

 
sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen 
sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och 
att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats 
internt i kommunsektorn. För en sammanfattning av vilka behov hos 
kommunerna som förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar 
och vad Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse Riskhantering i Älmhults kommun genom Egenandelsprogram 
i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare 
förståelse hela skrivelsen. 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma 
dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den extra 
bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av 
nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman 
dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1. att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 

att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och  

2. att uppdra åt utsett ägarombud Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget. 
  

3. att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
4. att uppdra åt utsett ägarombud, Gusten Mårtensson eller dennes ersättare att     

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  
 

5. att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
6. att uppdra åt kommunens firmatecknare kommunalråd Gusten Mårtensson 

att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Älmhults kommuns 
räkning. 

 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
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Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 
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Riskhantering i Älmhults kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Älmhults kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Älmhults kommuns beslut om egenandelsnivå för kommunen. 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning 3 

 

2. Inledning 5 

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 5 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 6 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras 7 

 

3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 8 

 
 

 

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 
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4. Riskhantering i kommuner 8 
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6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 19 

 

7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 19 
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Riskhantering i Älmhults kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Älmhults kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Älmhults kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen 

att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Älmhults kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Älmhults kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Älmhults kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Älmhults kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Älmhults kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Älmhults kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Älmhults kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Älmhults kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 888 384 -  

25 msek 884 683 229,86  

15 msek 841 178 131,28  

10 msek 803 091 73,04  

5 msek 734 635 50,96  

3 msek 695 392 34,71  

1,5 msek 652 171 2,56  

PBB 48 300 0,00  

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Älmhults kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Älmhults kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Älmhults kommun ett normalår kan förvänta 

skadekostnader om cirka 650 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade årliga 

riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen cirka 2,5 år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar. När 

egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Älmhults kommun 
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gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Älmhults kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen 

att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Med hänsyn till att det går fort 

för kommunen att fylla upp denna nivå bör även nivån om upp till 3 mkr per år övervägas.  

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år. 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Älmhults kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid om 10 

år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven situation 

kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 
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I tabellen till höger framgår kostnaderna för 

respektive återkomsttid istället angivet med 

belopp. 

 

Tabellen visar att Älmhults kommun under ett 

år vart hundrade år kan förvänta att den totala 

skadekostnaden uppgår till cirka 9,5 mkr. Om 

Älmhults kommun väjer en egenandel om 25 

mkr+ (så att det inte finns någon försäkring) 

måste kommunen då betala hela 

skadekostnaden själv. Beloppet är uttryck för 

den genomsnittliga riskexponeringen och är 

inte en beskrivning av den maximala skada 

som kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 3 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det året 

en mycket stor skada inträffar för 3 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i traditionell 

mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån till 

kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Älmhults kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Älmhults kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Älmhults kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr bör övervägas. 

 

Älmhults kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 

  

-                -                  -                    -                     

25 msek+ 1 247 794    3 637 110      9 502 984        17 679 442       

25 msek 1 247 794    3 637 110      9 502 984        17 679 442       

15 msek 1 247 794    3 637 110      9 502 984        15 047 600       

10 msek 1 247 794    3 637 110      9 502 984        10 047 600       

5 msek 1 247 794    3 637 110      5 047 600        5 047 600         

3 msek 1 247 794    3 047 600      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 1 247 794    1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

200 år100 årEgenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år
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6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Älmhults kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det 

innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att 

ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla 

olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom 

Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de 

sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell. 

Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Älmhults kommun att hålla en lägre egenandel än 1,5 

mkr per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 

 

 

6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 
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Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Älmhults kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 

enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 
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6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Älmhults kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så många år 

som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 6.3). 

Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Älmhults kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

  

  

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 
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7.3. Beslut om nivå för Älmhults kommuns egenandel 
 

Beslut om Älmhults kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans 

efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans 

rekommenderar Älmhults kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men 

kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera 

optimalt bör Älmhults kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   

 

 
8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Älmhults kommun är dock 

förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 
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Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 
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§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
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Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 
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Styrelsens förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg innebär att texten tas bort.  

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 
 

Ägardirektiv 2020 
 

Ägardirektiv 2022 Kommentarer till förslagen. 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. Det är i och med att det antagits 

av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för bolagets 

styrelse och andra ställföreträdare som 

har att följa direktivet, såvida det inte 

strider mot försäkringsrörelselagen, 

annan lag eller bolagsordningen. 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Försäkring AB  

(i det följande Kommunassurans eller 

bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för 

Kommunassurans styrelse och andra 

ställföreträdare som har att följa 

direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag 

eller bolagsordningen. 

 

 

 

Följdändring av ändringen av företagsnamn. 
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§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

106



iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 
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§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

Kommunassurans verksamhet. Det 

åligger vidare Kommunassurans att 

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om Kommunassurans självt varit part i 

avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

Kommunassurans ändamål och mål 

tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av Kommunassurans 

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 
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närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att 

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i Kommunassurans fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska 

Kommunassurans samråda med 

ägarkommunens representant/ombud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109



§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans  

ska vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

§5 Ekonomi 

 

Det är Kommunassurans uppgift att 

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna  

- god riskadministration, 

- förmånliga försäkringsvillkor och  

- premier,  

samt tillhandhålla  

- budget och  

- verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans  

ska hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 

ägarsamråd, som ska hållas under sista 

tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets 

försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen 

medverka och jämte Kommunassurans 

verkställande ledning informera om 

bl.a. ägarkommunernas risksituation, 

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet ska också  

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om Kommunassurans 

verksamhet. Bolaget ska initiera 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 
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möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Kommunassurans styrelse ska årligen 

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida 

Kommunassurans bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 
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ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  
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§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 
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36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  
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Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 
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§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 
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Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  
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§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 

120



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 
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Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 

Kommunassurans Försäkring AB, 

organisationsnummer 516406-0294, (i det 

följande Kommunassurans eller bolaget) 

bildades år 2005. Finansinspektionens 

ursprungliga koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse lämnades den 24 

februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  
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Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 
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Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 
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5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 
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36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 
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67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 
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representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 
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part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 
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gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 
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bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 
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§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 
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§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  
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§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-11  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Arpine Minasyan   
arpine.minasyan@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för hållbart byggande
  
Ärendenummer KS 2022/182 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 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. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande, daterad 2022-10-11 
 
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 
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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  
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 

materialflöden  
 
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 används som stöd för bedömning av hur väl 
olika förslag leder mot uppfyllande av riktlinjerna.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för hållbart byggande daterad 2022-
10-11 
 
Arpine Minasyan Susann Pettersson 
Stadsarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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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.    
Riktlinjerna behövs för att underlätta, vägleda och styra så att allt som byggs och 
utvecklas inom kommunen så långt som möjligt bidrar till hållbara, inkluderande 
och estetiskt tilltalande miljöer.  
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 
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• Infrastruktur  
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, 

marköverlåtelser (köpeavtal)  
 

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, 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 

141



 Riktlinjer  

 [Datum]  6(8) 

 

 

miljöanpassat. Främst ska förnybara energikällor användas. Avfall ska 
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 kulturella och historiska arvet i form av 
miljöer och byggnader bevaras 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 hushållar 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.   

  
 
 
 

142



 Riktlinjer  

 [Datum]  7(8) 

 

 

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 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.  
De globala målen ligger i linje med riktlinjerna för hållbart byggande.  

4.2.5 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.   

4.2.6 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.  
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4.2.7 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 all och att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden 
tas till vara och utvecklas.  
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Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om projekteringsuppdrag lokaler 
vuxenutbildningen i Älmhult  
Ärendenummer KS 2021/254 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förstudie kring Haganässkolan samt vuxenutbildningen har genomförts och 
redovisats. Resultatet visar att det ur flera aspekter är gynnsamt att 
vuxenutbildningen bedrivs i egna lokaler och inte samlokaliseras med 
ungdomsgymnasiet. För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt föreslår 
kommunledningsförvaltningen att en projektering för lokal för 
vuxenutbildningen genomförs för att kunna vägas mot alternativet att hyra en 
lokal externt. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-3 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
 
Ärendeberedning 
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört 
en förstudie gällande Haganässkolan innefattande eventuellt utbyggnadsbehov, 
utemiljö, optimering av lokalerna samt lokalisering av verksamheter. Förstudien 
har redovisats i kommunstyrelsen. I förstudien pekas bland annat på en rad 
positiva effekter av att lokalisera vuxenutbildningen i egen lokal istället för att 
som nu vara samlokaliserat med ungdomsgymnasiet. En egen lokal för vuxen-
utbildningen gör att den förväntade volymökningen av ungdomsgymnasiet kan 
hanteras inom dagens Haganässkola utan att bygga till densamma. Vidare ges 
bättre förutsättningar för de respektive verksamheterna med denna lösning. 
Placering av byggnad för vuxenutbildningen kan ske inom Haganässkolans 
område nordost om befintlig Haganässkola. I detta skede har även en 
kravspecifikation på funktionalitet i lokalen tagits fram samt en bedömning av 
behov av lokalyta, som uppgår till ca 1 750 kvadratmeter.  
Kommunledningsförvaltningen har erhållit ett kostnadsförslag för att hyra 1 750 
kvm enligt kravspecifikation på ytornas funktionalitet för extern förhyrning.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att en projektering av ny lokal för 
vuxenutbildningen behöver genomföras. Detta för att få ett tillförlitligt underlag 
inför beslut om kommunens ska bygga i en regi eller hyra av extern part.  
Projekteringen ska ta sin utgångspunkt i de behov gällande funktionalitet som 
tagits fram av utbildningsförvaltningen i samverkan med 
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kommunledningsförvaltningen. Vidare ska målvärdet för total yta uppgå till 
1750 kvadratmeter bruttoarea.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att två månader behövs för att genom-
föra projekteringen. Projekteringen genomförs av tekniska förvaltningen i sam-
verkan med kommunledningsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. 
Kostnad för projektering bedöms uppgå till ca 300 tkr. Dessa medel anslås till 
tekniska nämnden för genomförande av projektering. 
Då projektering beräknas ta två månader föreslås vidare att kommunlednings-
förvaltningen under denna tidsperiod gör en ny inventering av befintliga loka-
ler, såväl kommunägda som externa, för att genomlysa alla alternativ för lokal-
lösning för vuxenutbildningen.   
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunlednings-

förvaltningen samt utbildningsförvaltningen genomföra projektering av ny 
lokal för vuxenutbildningen med placering inom Haganäsområdet, nordost 
om befintlig Haganässkola. Projekteringen ska vara klar inom två månader 
efter att kommunstyrelsen fattat beslut att genomföra denna.  

2. 300 tkr anslås ur KS strategiska som medel till tekniska nämnden för att 
genomföra projekteringen.   

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en ny inventering av 
befintliga lokaler, såväl kommunägda som externa, för att genomlysa alla 
alternativ för lokallösning för vuxenutbildningen. Denna inventering ska 
redovisas i samband med att ovan beskrivna projektering redovisas.    

 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Utvecklingschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 115 Förordnande av begravningsombud för de 
som inte tillhör Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge 
och Kronobergs län 
Ärendenummer KS 2022/176 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen väljer Bo Mazetti-Nissen (M) som begravningsombud för 

perioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska 
kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de personers 
intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Nu söker Länsstyrelsen Skåne 
begravningsombud för kommunerna inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län. 
Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad 
person med kunskaper inom ekonomi samt med kunskap om och förståelse för 
olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Uppdraget som 
begravningsombud är inte politiskt. 
Begravningsombud utses för en tid om fyra kalenderår, räknat från och med den 
1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. 
Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom 
en kommun. Älmhults kommun har möjlighet att lämna förslag på lämplig 
person som kan förordnas som begravningsombud. 
För perioden 2019–2022 var Bo Mazetti-Nissen (M) begravningsombud. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 

• Meddelande från Länsstyrelsen Skåne om att föreslå begravningsombud 
daterad 2022-09-06 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen välja Bo Mazetti-Nissen (M) som begravningsombud för 
perioden 2023-2026. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Sonja Emilssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Länsstyrelsen Skåne 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-14  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om förordnande av 
begravningsombud för de som inte tillhör Svenska 
kyrkan  
Ärendenummer KS 2022/176 
 
Sammanfattning av ärendet 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska 
kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de personers 
intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Nu söker Länsstyrelsen Skåne 
begravningsombud för kommunerna inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län. 
Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad 
person med kunskaper inom ekonomi samt med kunskap om och förståelse för 
olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Uppdraget som 
begravningsombud är inte politiskt. 
Begravningsombud utses för en tid om fyra kalenderår, räknat från och med den 
1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. 
Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom 
en kommun. Älmhults kommun har möjlighet att lämna förslag på lämplig 
person som kan förordnas som begravningsombud. 
För perioden 2019–2022 var Bo Mazetti-Nissen (M) begravningsombud. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 

• Meddelande från Länsstyrelsen Skåne om att föreslå begravningsombud 
daterad 2022-09-06 

 
 

Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Länsstyrelsen Skåne 
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Postadress:291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane

www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter

Enligt sändlista

Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör 
Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar 
inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar 
tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan 
förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu 
söker Länsstyrelsen Skåne begravningsombud för kommunerna 
inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och 
kvalificerad person med kunskaper inom ekonomi samt med kunskap 
om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och 
begravningsseder. I lämplighetsprövningen ingår en jävsbedömning. 
Länsstyrelsen ska vid sin prövning om jäv föreligger ta hänsyn till 
ombudets möjligheter att utöva sitt uppdrag på ett korrekt och objektivt 
sätt, men också till hur situationen kan uppfattas av utomstående och av 
de som ombudet ska företräda. Den som förordnas får till exempel inte 
ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan att opartiskheten kan 
ifrågasättas, exempelvis ha ett förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan, 
vara anställd inom Svenska kyrkan, vara gift eller samboende med en 
företrädare för Svenska kyrkan, vara yrkesrevisor eller vald revisorer 
inom Svenska kyrkan. Däremot är medlemskap i Svenska kyrkan inget 
hinder. En person som arbetar på en begravningsbyrå anses inte heller 
vara lämplig att förordnas till begravningsombud. 

Länsstyrelsen vill särskilt betona att uppdraget som begravningsombud 
inte är politiskt.

Ett begravningsombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till 
kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet för ett begravningsombud 
omfattar församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om 
annat verksamhetsområde om det finns skäl för det. Länsstyrelsen Skåne 
har för avsikt att förordna ett begravningsombud per kommun. 
Länsstyrelsen Skåne förordnar begravningsombud för kommunerna 
inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Meddelande 

Datum
2022-09-06 

 

Ärendebeteckning 
204-27362-2022 
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Länsstyrelsen ska ge kommunerna samt andra trossamfund än Svenska 
kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom 
respektive kommun, tillfälle att skicka in förslag på lämplig person som 
kan förordnas som begravningsombud.

Vad som ingår i begravningsombudets uppdrag och vilken ersättning 
begravningsombudet har rätt till framgår av bifogad broschyr ”Att vara 
begravningsombud”.  Begravningsombudet ska medverka i sådan 
utbildning som krävs för fullgörande av uppdraget. Det är 
församlingarna inom kommunen som betalar för utbildningen. 

Skriftligt motiverade förslag
Länsstyrelsen ger kommunerna i Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
samt andra trossamfund än Svenska kyrkan och 
livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom respektive 
kommun, tillfälle att senast till den 3 oktober 2022 skicka in förslag på 
lämplig person som kan förordnas som begravningsombud. Förslaget 
ska vara skriftligt motiverat. Den person som föreslås ska fylla i 
intresseanmälan på sidan 3-4 i detta meddelande. Förslaget tillsammans 
med intresseanmälan kan sändas in på något av följande sätt.

 Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Välj 
Länsstyrelsen Skåne i e-tjänsten och ange diarienummer 27362-
2022. E-tjänsten hittas på www.lansstyrelsen.se. Skriv komplettering 
eller yttrande i sökrutan och tryck på sök. När uppgifterna mottagits 
av Länsstyrelsen sänds bekräftelse ut.

 Skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 
27362-2022 och komplettering eller yttrande i ämnesraden.

 Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Kontakt och mer info:
Ida Persson telefon 010-224 17 28, telefontid 09.00-12.00
Länsstyrelsens växel telefon 010-224 10 00
E-post skane@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer i 
ämnesraden i e-postmeddelandet.

Bilaga
Broschyr ”Att vara begravningsombud”

Sändlista
Kommunerna inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
Trossamfund och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom 
respektive kommun enligt sändlista
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Intresseanmälan att förordnas till begravningsombud
Jag är intresserad av att förordnas till begravningsombud för tiden          
1 januari 2023 – 31 december 2026 

Kommun…………………………………………………………………

Namn…………………………………………………………………….

Adress……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

E-postadress…………………………………………………………….

Telefonnummer…………………………………………………………

    Jag godkänner att mina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och 
e-postadress) publiceras på Länsstyrelsen Skånes webbsida på sida med 
kontaktuppgifter till begravningsombuden 

    Jag har följande kunskaper inom ekonomi;

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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.............................................................................................................

.............................................................................................................

     Jag har följande kunskaper/erfarenheter av olika religioner, 
livsåskådningar och begravningsseder;

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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     Jag har inga kopplingar till Svenska kyrkan som gör att min 
opartiskhet kan ifrågasättas (exv. är inte anställd, innehar inga 
förtroendeuppdrag, är inte gift eller samboende med en företrädare för 
Svenska kyrkan, är inte yrkesrevisor eller vald revisor inom Svenska 
kyrkan). Jag arbetar inte på en begravningsbyrå.

……………………………………           

Datum 

………………………………………………………

Namnteckning 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 116 Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Ärendenummer KS 2018/142 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till socialnämndens förslag 2022-08-

24, § 134. 
2. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2  
 

Sammanfattning av ärendet 
SKL beslutade den 14 december 2018 att rekommendera samtliga kommuner att 
till SKL gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta 
evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor vilket innebär cirka 1,95 kronor per 
invånare i kommunen. Finansieringen ska gälla för åren 2020–2023. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, § 100: 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens yttrande daterat 

2019-03-20.  
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fördela kostnader utifrån 

befintlig budgetram. 
Socialnämnden föreslog i yttrandet 2019-03-20 att kommunstyrelsen ställer sig 
bakom SKL:s rekommendation och beaktar finansiering av en gemensam 
utveckling av kunskapsstyrning inom socialtjänsten i budgetberedningen inför 
2020.  
Styrelsen för SKR har vid sammanträde den 10 juni 2022 beslutat att förlänga 
rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024 
samt att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela 
SKR sitt ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-08-24, § 134, föreslå kommunstyrelsen: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Ställa sig bakom SKR:s rekommendation att finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för år 
2024. För Älmhults kommun innebär det ca 35 000 kr årligen och 
finansieringen föreslås att beaktas i budgetberedningen 2024. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

• Socialnämndens beslut 2022-08-24, § 134 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-29  

• Rekommendation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om att förlänga gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter daterad 2022-06-10 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 100 

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 26 
 

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) 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-19  1(2) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter  
Ärendenummer KS 2018/142 
 
Sammanfattning av ärendet 
SKL beslutade den 14 december 2018 att rekommendera samtliga kommuner att 
till SKL gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta 
evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor vilket innebär cirka 1,95 kronor per 
invånare i kommunen. Finansieringen ska gälla för åren 2020–2023. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, § 100: 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens yttrande daterat 

2019-03-20.  
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fördela kostnader utifrån 

befintlig budgetram. 
Socialnämnden föreslog i yttrandet 2019-03-20 att kommunstyrelsen ställer sig 
bakom SKL:s rekommendation och beaktar finansiering av en gemensam 
utveckling av kunskapsstyrning inom socialtjänsten i budgetberedningen inför 
2020.  
Styrelsen för SKR har vid sammanträde den 10 juni 2022 beslutat att förlänga 
rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024 
samt att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela 
SKR sitt ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-08-24, § 134, föreslå kommunstyrelsen: 

• Ställa sig bakom SKR:s rekommendation att finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för år 
2024. För Älmhults kommun innebär det ca 35 000 kr årligen och 
finansieringen föreslås att beaktas i budgetberedningen 2024. 

. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

• Socialnämndens beslut 2022-08-24, § 134 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-19  2(2) 

 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-29  

• Rekommendation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om att förlänga gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter daterad 2022-06-10 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 100 

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 26 
 
Ärendeberedning 
Då kostnaden för Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter belastar socialnämndens budget 
föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen lämnar över 
ärendet till socialnämnden för beslut samt framtida beslut.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen: 

1. Ställer sig positiva till socialnämndens förslag 2022-08-24, § 134. 
2. Överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut. 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
 

158



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Ärendenummer SOC 2019/12 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen  

 Ställa sig bakom SKR:s rekommendation att finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 
1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för år 2024. För 
Älmhults kommun innebär det ca 35 000 kr årligen och finansieringen 
föreslås att beaktas i budgetberedningen 2024. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 december 2018 beslutade sig dåvarande SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) att rekommendera kommunerna att gemensamt finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning. Finansieringen gällde för fyra år, 2020 – 2023. Avsikten 
var att finansiering och organisering skulle permanentas och såväl kommunerna 
som staten bidrar långsiktigt.  
I SKR:s arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma 
arbetet efter 2023 har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024. Detta så att SKR:s tillträdande styrelse kan 
fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Ytterligare skäl till förslag 
om förlängning av nuvarande rekommendation är att:  

• Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer 
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande 
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 
blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill 
säga 1,95 kr/invånare i kommunen/år. SKR:s kansli kommer senast den 1 
september 2022 att återkomma om tillvägagångssätt för kommunerna att senast 
den 1 december 2022 meddela sitt ställningstagande inför 2024. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-08-10, § 194, och beslutade att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-08-10, § 194 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-29 

• Rekommendation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om att förlänga gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter daterad 2022-06-10 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 100 

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 26 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) och Lars Ingvert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens 
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)   
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-29  1(2) 

 

 

Socialförvaltningen  
Jenny Smedberg 
jenny.smedberg@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning 
Socialtjänst 2023 
Ärendenummer SOC 2019/12 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen önskar yttrande från socialnämnden angående inkommen 
skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som innehåller en 
begäran om ställningstagande. Styrelsen för SKR har vid sammanträde den 10 
juni 2022 beslutat att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter till och med 2024 samt att i en skrivelse informera kommunerna 
beslutet samt be dem meddela SKR sitt ställningstagande till förlängningen 
senast den 1 december 2022. 
Den gemensamma finansieringen uppgår till 1,95 kr/invånare i kommunen, 
oberoende på antalet deltagande kommuner. Totalt blir detta ca 35 000 kr för 
Älmhults del. 
Socialchefens bedömning är att Älmhults kommun bör ställa sig bakom SKR:s 
rekommendation då det är angeläget att socialtjänsten har tillgång till 
evidensbaserade uppgifter för att möta framtidens välfärd. Finansieringen 
föreslås att beaktas i budgetberedningen 2024. 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-29 

• Rekommendation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om att förlänga gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter daterad 2022-06-10 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 100 

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 26 
 

Ärendeberedning 
Den 14 december 2018 beslutade sig dåvarande SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) att rekommendera kommunerna att gemensamt finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning. Finansieringen gällde för fyra år, 2020 – 2023. Avsikten 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-29  2(2) 

 

 

var att finansiering och organisering skulle permanentas och såväl kommunerna 
som staten bidrar långsiktigt.  
I SKR:s arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma 
arbetet efter 2023 har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024. Detta så att SKR:s tillträdande styrelse kan 
fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Ytterligare skäl till förslag 
om förlängning av nuvarande rekommendation är att:  

• Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer 
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande 
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 

• Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 
blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill 
säga 1,95 kr/invånare i kommunen/år. SKR:s kansli kommer senast den 1 
september 2022 att återkomma om tillvägagångssätt för kommunerna att senast 
den 1 december 2022 meddela sitt ställningstagande inför 2024. 
 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen  

 Ställa sig bakom SKR:s rekommendation att finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 
1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för år 2024. För 
Älmhults kommun innebär det ca 35 000 kr årligen och finansieringen 
föreslås att beaktas i budgetberedningen 2024. 

 
Jenny Smedberg  
Socialchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Socialnämnden 
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 Kommunstyrelserna 
 
 

Meddelande från styrelsen - Förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
Ärendenr: 22/00731 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 10 
juni 2022, beslutat  
 
att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela SKR sitt 
ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 

Bakgrund 
Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 december 2018:  

1. Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2023).  

2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift.  

3. Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

 
I kansliets arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet 
efter 2023 (punkt 3 ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut 
om ett kommande långsiktigt arbetssätt.  
 
Ytterligare skäl till förslag om förlängning av nuvarande rekommendation är att: 

- Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer 
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande 
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 
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 KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 

KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 
 
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 
Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni.  
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  
 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys  
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.  

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat.  
 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   
  
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
Förslag till beslut: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-
2023).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 

för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent.  
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 

samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 
 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  

171



 
 8 

• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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 10 

Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
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 12 

Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  
 
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 100 Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Ärendenummer KS 2018/142 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens yttrande daterat 2019-

03-20.  
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fördela kostnader utifrån 

befintlig budgetram. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat 
samtliga av landets kommuner att bidra till en gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Sista datum 
för att inkomma med svar om ställningstagande är 2019-06-15.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-22, § 10, att remittera 
ärendet till socialnämnden för yttrande senast 2019-03-30.  
Socialnämnden föreslår i yttrande daterat 2019-03-20 att kommunstyrelsen 
ställer sig bakom SKL:s rekommendation och beaktar finansiering av en 
gemensam utveckling av kunskapsstyrning inom socialtjänsten i 
budgetberedningen inför 2020. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens yttrande samt uppmanar 
socialnämnden att fördela kostnader utifrån befintlig budgetram. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 55 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 26 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-22, § 10 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-05-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-17 

• Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting daterad 2018-12-14 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 117 Revidering av Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Ärendenummer KS 2021/108 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige antar ändringar av taxa 

enligt förslaget för ”Taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”, 
upprättad 2019-11-25 § 211. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan gäller från 
och med den 1 november 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö-och byggnämnden beslutade 2022-06-03, § 62, att föreslå 
kommunfullmäktige antar ändringar av taxa enligt förslaget för ”Taxa för 
prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-11-25 § 211.  
Ett nytt underlag för taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner 
och regioner under hösten 2021. Det är från SKRs- taxeförslag ändringar i ”taxa 
för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet” är baserad på.   
I förordningen (2021:176) om avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter och dess övergångsbestämmelser trädde ikraft 1 april 2021. I 
förordningen anges det att samtliga kommuner ska övergå till 
efterhandsdebitering senast 2024-01-01.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-06-20, § 62 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 

• Förslag på Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, daterad 2021-10-01 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 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) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-15  1(2) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av Taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet  
Ärendenummer KS 2021/108 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö-och byggnämnden beslutade 2022-06-03, § 62, att föreslå 
kommunfullmäktige antar ändringar av taxa enligt förslaget för ”Taxa för 
prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-11-25 § 211.  
Ett nytt underlag för taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner 
och regioner under hösten 2021. Det är från SKRs- taxeförslag ändringar i ”taxa 
för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet” är baserad på.   
I förordningen (2021:176) om avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter och dess övergångsbestämmelser trädde ikraft 1 april 2021. I 
förordningen anges det att samtliga kommuner ska övergå till 
efterhandsdebitering senast 2024-01-01.   
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-06-20, § 62 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 

• Förslag på Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, daterad 2021-10-01 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige antar ändringar av taxa 

enligt förslaget för ”Taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet”, 
upprättad 2019-11-25 § 211.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan gäller från 
och med den 1 november 2022. 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-15  2(2) 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 62 Taxa inom livsmedelsområdet 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändringar av 

taxa enligt förslaget för ”Taxa för prövning och tillsyn inom 
livsmedelsområdet”, upprättad 2019-11-25 § 211.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Motivering 
Det är aktuellt för en kommun att ha en uppdaterad taxa där alla aktuella 
lagstiftningsområden täcks.   
Taxeavgiften ska vara baserad på behovet för den årliga livsmedelskontrollen 
och annan offentlig verksamhet samt uppföljande kontroller.   
 

Avgift 
I förordningen (2021:176) om avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter och dess övergångsbestämmelser trädde ikraft 1 april 2021. I 
förordningen anges det att samtliga kommuner ska övergå till 
efterhandsdebitering senast 2024-01-01.   
Förslaget till ändring av ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet” är 
att taxan träder i kraft efter beslut i kommunfullmäktige. I förslaget anges det att 
efterhandsdebitering för samtliga verksamheter, bortsett från första års 
debitering för nyregistrerade verksamheter, börjar gälla från och med 2024-01-
01.  
En beräkning har utförts över handläggningskostnaden per timme inom 
livsmedelsområdet, både inom planerad offentlig kontroll och uppföljande 
offentlig kontroll. Beräkningarna har skett i enlighet med Sveriges kommuner 
och landstings underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme.  
Avgiften för ordinarie planerad offentlig kontroll skiljer sig ifrån avgiften för 
uppföljande offentlig kontroll. Det beror på att kostnad för resor är inräknad i 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

den avgiften för planerad offentlig kontroll. Vid uppföljande offentlig kontroll 
ingår inte kostnad för restiden i avgiften utan man tar även betalt för den tid det 
tar att transportera sig.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt underlag för taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner 
och regioner under hösten 2021. Det är från SKRs- taxeförslag denna revidering 
är baserad på.   
 

Beslutsunderlag 
•  Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07  
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18 
• Förslag till styrdokument  
 

Lagstöd 
- Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 

kommunallagen, som har följande lydelse:  
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och 
landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det 
är särskilt föreskrivet. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaden för de tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala utgiftsuttaget för  
verksamheten.”  
 

- Enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004 ska myndigheten beräkna avgiften 
så att livsmedelskontrollen har tillräckliga resurser. Det innebär att den lokala 
kontrollmyndigheten inte får finansiera kontrollen med andra medel än avgifter.  
 

- Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter  
 
_____ 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-07  1(2) 

 

 

Miljö- och Byggförvaltning 
Emma Brannegård   
emma.brannegard@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Tjänsteskrivelse miljö och bygg Miljöärenden  
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt underlag för taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner 
och regioner under hösten 2021. Det är från SKRs- taxeförslag denna revidering 
är baserad på.   
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07  
• Förslag till styrdokument  
 
Ärendebeskrivning 
I förordningen (2021:176) om avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter och dess övergångsbestämmelser trädde ikraft 1 april 2021. I 
förordningen anges det att samtliga kommuner ska övergå till 
efterhandsdebitering senast 2024-01-01.   
Förslaget till ändring av ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet” är 
att taxan träder i kraft 2022-07-01. I förslaget anges det att efterhandsdebitering 
för samtliga verksamheter, bortsett från första års debitering för nyregistrerade 
verksamheter, börjar gälla från och med 2024-01-01.  
En beräkning har utförts över handläggningskostnaden per timme inom 
livsmedelsområdet, både inom planerad offentlig kontroll och uppföljande 
offentlig kontroll. Beräkningarna har skett i enlighet med Sveriges kommuner 
och landstings underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme.  
Avgiften för ordinarie planerad offentlig kontroll skiljer sig ifrån avgiften för 
uppföljande offentlig kontroll. Det beror på att kostnad för resor är inräknad i 
den avgiften för planerad offentlig kontroll. Vid uppföljande offentlig kontroll 
ingår inte kostnad för restiden i avgiften utan man tar även betalt för den tid det 
tar att transportera sig.   
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-07  2(2) 

 

 

Motivering 
Det är aktuellt för en kommun att ha en uppdaterad taxa där alla aktuella 
lagstiftningsområden täcks.   
Taxeavgiften ska vara baserad på behovet för den årliga livsmedelskontrollen 
och annan offentlig verksamhet samt uppföljande kontroller.   
 

Lagstöd 
- Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 

kommunallagen, som har följande lydelse:  
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och 
landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det 
är särskilt föreskrivet. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaden för de tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala utgiftsuttaget för  
verksamheten.”  
 

- Enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004 ska myndigheten beräkna avgiften 
så att livsmedelskontrollen har tillräckliga resurser. Det innebär att den lokala 
kontrollmyndigheten inte får finansiera kontrollen med andra medel än avgifter.  
 

- Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter  

 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändringar av 
taxa enligt förslaget för ”Taxa för provning och tillsyn inom 
livsmedelsområdet”, upprättad 2019-11-25 § 211.  
 
Emma Brannegård Underskrift 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Titel 
 
Beslutet skickas till 
Lyfts i kommunfullmäktige 
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 2022-06-07  1(6) 

 

 

Miljö- och byggnämnden 
 

 

 
 
 
 
  

Förslag till styrdokument 
 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Ärendenummer MOB Ärendenummer 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige i Älmhults kommun, datum § xx, reviderad av 
kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 211 och 2021-09-27 § 123, reviderad av 
kommunfullmäktige gällande timtaxa 2020-11-23, § 175 

Gäller från och med 2022-07-01 

Implementeras av Miljö- och byggnämnd 

Revidering av antagen taxa  2020-11-23, § 175 

Framtaget av Miljö- och byggnämnd  
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 Förslag till styrdokument  

 2022-06-07  2(6) 

 

 

 

Innehållsförteckning 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 3 

Inledande bestämmelser 3 

Allmänna bestämmelser om avgift 3 

Särskilda bestämmelser om avgift 3 

Timavgift 4 

Indexuppräkning 5 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 5 

Avgift för uppföljande kontroll 5 

Avgift för utredning av klagomål 5 

Avgift för korrigerande åtgärder 6 

Avgift exportkontroll 6 

Avgift importkontroll 6 

Avgift för inköp under dold identitet 6 

Justering av avgift i enskilt fall 6 

Avgiftens erläggande 7 

Överklagande 7 

I ikraftträdande och övergångsbestämmelser 7 

Taxebilaga 1 ..........................................................................................................8 
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 Förslag till styrdokument  

 2022-06-07  3(6) 

 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), 
lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter 
och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.  
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 
jämställs med livsmedel.  
  

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör 
avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom 
ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 
§.  
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk 
produktion överklagas.  
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- 
och byggnämnden efter handläggning.  
 

Särskilda bestämmelser om avgift 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 6 §.  
I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för  
1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)  
2. uppföljande kontroll (10 §)  
3. utredning av klagomål (11-12 §§)  
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)  
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)  
6. importkontroll (15 §) samt  
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)  
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Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften (i 2022 års nivå) 
1. 1 446 kronor per timme kontrolltid för årlig offentlig kontroll och   
2. 1 373 kronor per timme kontrolltid för uppföljande kontroll, 

klagomålskontroll och annan offentlig verksamhet som hör samman med 
sådan kontroll.  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan.   
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och 
beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. För inspektioner, 
mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som 
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt 
bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid.  
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund 
för årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §).  
7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 
betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av miljö- och 
byggnämnden multipliceras med timavgiften.  
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.  
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.  
Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.  
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.  
7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte 
annat följer av denna taxa.  
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och byggnämnden.   
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Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla.  
Avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) i denna taxa justeras för varje 
kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för PKV som publiceras på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 

Avgift för registrering av anläggningar och 
verksamheter  
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
för [1] timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en 
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i 
kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som 
enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 
med anledning av att den övergått till en ny aktör.  
 

Avgift för uppföljande kontroll  
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig 
efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs 
för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad 
eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.  
 

Avgift för utredning av klagomål  
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 
kan bekräftas.  
12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 
(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att 
aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för 
att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.  
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.  
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Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande 
efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av 
den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens 
faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.  

 
 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska 
en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.  
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 
anläggningen.  
 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 
6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som 
motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.  
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § 
betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 
nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes 
ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  

 

Avgift för inköp under dold identitet  
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett 
livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.  
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 
11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan 
bekräftas.  
 

Justering av avgift i enskilt fall  
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnämnden i ett 
enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.  
Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast 
ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 
2017/625.  
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18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett 
och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av 
aktören under det kalenderåret.  
Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det 
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.  

 

Avgiftens erläggande  
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun genom 
dess miljö- och byggnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet 
om avgift eller i faktura.  
 

Överklagande 
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  
 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser   
§ 21 Denna taxa träder i kraft den 2022-07-01 och tillämpas på ärenden som 
kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna 
taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.  
Avgift enligt 7 b § ska från och med [1 januari 2024] betalas av de verksamheter 
som enligt gällande riskklassningsbeslut indelats i riskklass 1 – 4.  
Avgift enligt 7 b § ska från och med [1 januari 2024 betalas av de verksamheter 
som enligt gällande riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8  
För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2024 tillämpas 7 b § oavsett 
riskklass.  
Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 
2024.  
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Taxebilaga 1 
Bilaga 1: Riskmodul   
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning.  
Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av 
riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), 
varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 
erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader enligt 

livsmedelslagen (2006:804) och bestämmelser meddelade med stöd av 

livsmedelslagen eller med anledning av EU:s förordningar inom 

livsmedelslagens tillämpningsområde. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där 

det tappas ur kran till konsument1, och 

2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa får tas ut för 

1. registrering av anläggning 

2. årlig offentlig kontroll 

3. uppföljande kontroll som inte var planerad 

4. utredning av klagomål 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

6. importkontroll 

7. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 

beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- 

och byggnämnden efter handläggning. 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 455 kronor per timme 

kontrolltid för årlig offentlig kontroll och 1 340 kronor per timme kontrolltid för 

uppföljande kontroll och utredning av klagomål. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 

anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 

enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 

och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 

offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 

 
1  Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 
om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1882/2003 
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lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 

för 1 timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelat 

eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 

multipliceras med timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 

nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 

grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 

avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 

efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 

12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 

kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 

som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets 

början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 

och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys 

av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 

till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
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Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnämnden i ett 

enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 

avgift till miljö- och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, 

inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i 

tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 

beräknat enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 

§, betala avgift till miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll 

som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 

importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen 

kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 

beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys 

av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults 

kommunkommun genom dess miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket tillämpas från och med den 1 

januari 2020. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till 

nämnden under denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 

föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 

2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer 

av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), 

varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 

erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 118 Svar på motion om att stoppa mäns våld mot 
kvinnor - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/55 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram handlingsplan 

med syfte att ange inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete 
mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 in en motion om att stoppa mäns våld 
mot kvinnor. I motionen föreslås följande: 
▪ Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange 

inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld 
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 78, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 83, 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till 
nämndens sammanträde i augusti. Socialnämnden har att ta ställning till svaret. 
Socialnämndens behandlade ärendet 2022-08-24, § 135, och beslutade: 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

 
▪ Bifalla motionen i sin helhet 

 
2. Socialnämnden uttrycker en vilja att kommunen använder begreppet våld i 

nära relationer i stället för mäns våld mot kvinnor i arbetet framåt. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
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 2022-09-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialnämndensnämndens beslut 2022-08-24, § 135 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06 

• Motion om att stoppa mäns våld mot kvinnor - Eva Ballovarre (S), daterad 
2022-03-08 

 

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 åtgärd 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-12  1(2) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om att stoppa 
mäns våld mot kvinnor  
Ärendenummer KS 2022/55 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 in en motion om att stoppa mäns våld 
mot kvinnor. I motionen föreslås följande: 
▪ Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange 

inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld 
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 78, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 83, 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till 
nämndens sammanträde i augusti. Socialnämnden har att ta ställning till svaret. 
Socialnämndens behandlade ärendet 2022-08-24, § 135, och beslutade: 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

 
▪ Bifalla motionen i sin helhet 

 
2. Socialnämnden uttrycker en vilja att kommunen använder begreppet våld i 

nära relationer i stället för mäns våld mot kvinnor i arbetet framåt. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 

• Socialnämndensnämndens beslut 2022-08-24, § 135 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06 

• Motion om att stoppa mäns våld mot kvinnor - Eva Ballovarre (S), daterad 
2022-03-08 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
1. Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
2. Föreslå kommunfullmäktige ge socialnämnden i uppdrag att ta fram 

handlingsplan med syfte att ange inriktning och målsättning för 
kommunkoncernens arbete mot mäns våld mot kvinnor inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-12  2(2) 

 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson  
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 135 Svar på Motion om att stoppa mäns våld mot 
kvinnor - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer SOC 2022/50 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:  

 Bifalla motionen i sin helhet  
2. Socialnämnden uttrycker en vilja att kommunen använder begreppet våld i 

nära relationer istället för mäns våld mot kvinnor i arbetet framåt. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Socialnämnden punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 in en motion om att stoppa mäns våld 
mot kvinnor. I motionen föreslås följande: 

 Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange 
inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld mot 
kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 78, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 83, 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till 
nämndens sammanträde i augusti. Socialnämnden har att ta ställning till svaret. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-08-10, § 193, och beslutade att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-08-10, § 193 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 83 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 87 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Motion daterad 2022-03-08 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet  
Jakob Willborg (M) och Vidar Lundbäck (C) föreslår som tilläggsyrkande att 
socialnämnden uttrycker en vilja att kommunen använder begreppet våld i nära 
relationer istället för mäns våld mot kvinnor i arbetet framåt. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens 
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet Jakob Willborg (M) 
och Vidar Lundbäcks (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Socialnämnden  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-07-06  1(4) 

 

 
 

Socialförvaltningen  
Elin Görbring   
elin.gorbring@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

 
 
Svar på Motion om att stoppa mäns våld mot 
kvinnor - Eva Ballovarre (S)  
Ärendenummer SOC 2022/50 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 in en motion om att stoppa mäns våld 
mot kvinnor. I motionen föreslås följande: 

 Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange 
inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld mot 
kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 78, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 83, 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till 
nämndens sammanträde i augusti. Socialnämnden har att ta ställning till svaret. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 83 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 87 

• Motion daterad 2022-03-08 
 
Ärendeberedning 
Vad ingår i begreppet ”mäns våld mot kvinnor”? 
Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella 
strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som 
inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för 
följande våldsuttryck: 

• Våld i nära relation. 
• Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap 

och könsstympning. 
• Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-07-06  2(4) 

 

 
 

• Sexualiserat våld oberoende av relation. 
• Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och 

pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning. 
Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och HBTQI–
personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och 
HBTQI-personers utövande av våld. 
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande 
arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det 
övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha 
samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet. 
Handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i 
Kronobergs län 2021-2026 vänder sig till länets kommuner, Region Kronoberg, 
myndigheter, det civila samhället och övriga aktörer i länet som arbetar inom 
verksamhetsområdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål. 
Det pågår för närvarande olika arbeten inom socialnämnden för att stoppa mäns 
våld mot kvinnor. Som ett led för att mer aktivt arbeta med frågan samt att ge 
möjlighet att mer systematiskt och strategiskt både deltaga och arbeta efter 
Länsstyrelsens framarbetade handlingsplan har förvaltningen valt att från 
september 2022 till december 2022 satsa på utsedd utvecklare för frågan inom 
vuxenenheten/biståndsenheten. 
Socialnämnden beslutade 2022-04-27 § 51 att förvaltningen ska deltaga i ett 
fullskaligt projekt inom ramen för kommunalt partnerskap med Sydafrika och 
Växjö kommun där måltemat för projektet riktas mot att stoppa mäns våld mot 
kvinnor. Projektansökan lämnas in oktober 2022. Fullskaligt projekt förväntas 
starta våren 2023. 
Socialnämnden arbetar aktivt med att stötta våldsutsatta kvinnor men som 
framgår i motionen är det av största vikt att frågan om att stoppa mäns våld mot 
kvinnor blir en fråga för hela kommunkoncernen. Socialnämnden ställer sig 
positiv till samverkan inom området och tillsammans strategiskt arbeta både 
inom kommunkoncernen men även med en utökad samverkan utanför 
koncernen. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

 Bifalla motionen i sin helhet  
 
 
Elin Görbring Jenny Smedberg 
Utveckling- och administrationschef Socialchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-07-06  3(4) 

 

 
 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Socialnämnden  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-07-06  4(4) 

 

 
 

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: 

Socialnämndens arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor är också ett viktigt 
arbete för att uppnå målet för att barn ska få växa upp i en miljö utan våld.  

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom ett ställningstagande från Socialnämnden att mer aktivt arbeta med 
frågan. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
Socialnämnden anser att det är av största vikt att frågan om att stoppa mäns våld 
mot kvinnor blir en fråga för hela kommunkoncernen. För att nå framgång krävs 
det samverkan både inom kommunkoncernen men även med en utökad 
samverkan utanför koncernen. 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Stoppa mäns våld mot kvinnor 
 
Varje år dödas omkring 15 kvinnor av en partner eller före detta partner. Motivet är 
ofta att mannen vill ha kontroll överkvinnan. Enligt brottsförebyggande rådet så 
lever ungefär 150 000 barn i Sverige med en förälder som blivit misshandlad av den 
andra föräldern.  
 
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem – inte bara ett problem mellan de 
enskilda. Våld i nära relationer drabbar både män och kvinnor, men kvinnor 
drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i princip alltid en 
man. Mer än var tionde kvinna i Sverige har utsatts för våld i en nära relation – 
såväl misshandel som psykisk misshandel. Detta begränsar livet för kvinnor, flickor 
och barn.  
 
Regeringen har utarbetat en strategi för att för att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Fyra områden pekas ut särskilt: utsatthet efter separation, våld i ungas 
partnerrelationer, utsatthet för hot och övergrepp på nätet och personer med 
särskild sårbarhet. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet i länet och se 
till att strategin får genomslag. Målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar 
ska ha samma rätt till möjlighet till kroppslig integritet. 
 
Kommunerna har ett stort ansvar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 
Medvetenhet, kunskap och vetskap om hur man ska agera måste öka. Vi måste 
aktivt förebygga mäns våld mot kvinnor, upptäcka det i tid och agera när vi ser. För 
det krävs samverkan mellan polis, skola, socialtjänst, sjukvård, andra myndigheter 
och civilsamhället.   
 

 
Med anledning av detta yrkar vi: 
 

• Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange 

inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld 

mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.  

 
Eva Ballovarre  
2022-03-08 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 119 Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/180 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering 

av kommunstyrelsens reglemente. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 73, att avskaffa kommunstyrelsens 
personalutskott. Personalutskottets arbetsformer regleras i kommunstyrelsens 
reglemente. Således krävs en revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 

• Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente daterad 2022-09-09 
 

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) 
Kanslienheten 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-09  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
kommunstyrelsens reglemente  
Ärendenummer KS 2022/180 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 73, att avskaffa kommunstyrelsens 
personalutskott. Personalutskottets arbetsformer regleras i kommunstyrelsens 
reglemente. Således krävs en revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 

• Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente daterad 2022-09-09 
 
Ärendeberedning 
Revideringarna i kommunstyrelsens reglemente är på sida 21, § 49. 
De delar som tas bort från reglementet är markerad med gult samt att texten är 
genomstruken. Texten som ersätter den gamla är markerad med grönt.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering av 

kommunstyrelsens reglemente. 
 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kanslienheten 
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 Utkast 2022-09-09  1(21) 

 
Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Reglemente för kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2019/116 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2022-XX-XX, § XX 

Gäller från och med 2022-11-01  
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Ersätter Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2020-02-24, 
§ 22 

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen  
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Del 1 – Styrelsens arbetsuppgifter och 
ansvarsområden 

A. Allmänt om styrelsens uppgifter 
Allmänt 
1 §  
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs 
i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 
(styrfunktion). 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver 
ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) 
och annan lagstiftning. 
 
Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

2 §  
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
 

Styrelsens övergripande uppgifter 
3 §  
Styrelsen ska: 
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen 
annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning, 
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4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, 
kommunikationssystem, och förtroendemannaregister, 

5. leda och samordna kommunens arbete med säkerhetsskydd enligt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585), samt övrigt arbete med säkerhet inklusive 
informationssäkerhet. 

6. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne, 

7. anställa förvaltningschefer, 

8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs, 

9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 
förvaltningscheferna, 

12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare, 

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 
med kommunallagen, 

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 
 
Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas 
verksamhet 
4 §  
Styrelsen ska: 
1. besluta om anställningsstopp, 
2. besluta om strategiska personalfrågor, 
3. besluta om stopp för ytterligare investeringar, 
4. besluta om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande 

ramar: 1 000 000 kr, 
5. besluta om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier, 
6. besluta om etiska riktlinjer i kommunen, 
7. fatta slutligt beslut när två nämnder är oense, 
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8. uppdra åt nämnd att arbeta fram åtgärdsplaner när verksamheten inte bedrivs 

ändamålsenligt eller kostnadseffektivt samt vid budgetavvikelser. 
9. Ge uppdrag eller instruktioner till nämnd i syfte att verka för att fullmäktiges 

beslut verkställs. Sådana uppdrag eller instruktioner får dock inte gälla 
nämndens myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda. 

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättat om de beslut som har fattats 
med stöd av första stycket. 
 
Företag och stiftelser 
5 §  
Styrelsen ska: 
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och 
stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

5. årligen, senast den sista augusti i beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, 
ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 
Kommunalförbund 
6 §  
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

  

222



 Styrdokument  

 Utkast 2022-09-09  7(21) 

 
Ekonomi och medelsförvaltning 
7 §  
Styrelsen ska: 
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som 
behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat 
att se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

3. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

4. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, 
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, 
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 
 
Förhandslån till föreningar i EU-projekt 
Styrelsen har rätt att, inom en låneram på 500 000 kronor, räntefritt låna ut 
pengar till föreningar som ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där 
föreningen måste ligga ute med pengar till dess att projektet är avslutat och där 
likviditet saknas. 
 
Delegering från fullmäktige 
8 §  
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt, 
2. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

3. tillstånd att använda kommunens vapen. 
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa 
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas 
av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.1 

 
1 Nämnderna får i vissa fall svara på remisser ställda till kommunen som helhet. Vilka fall detta 
gäller framgår i respektive nämnds reglemente. 
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Personalpolitiken 
9 §  
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 
 
Uppföljningsfunktionen 
Styrelsens uppföljning 
10 §  
Styrelsen ska: 
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 

ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. två gånger om året lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
fullmäktige. Redovisningarna skall lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april och oktober 
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Särskilda uppgifter 
Processbehörighet 
11 §  
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att 
själv föra talan i målet. 
 
Krisledning, höjd beredskap och totalförsvar 
12 §  
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap samt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (krisledningsnämnd). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:546) om 
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). 
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i 
lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna 
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
 
Fysisk planering 
13 §  
Styrelsen ansvarar för: 
1. den övergripande fysiska planeringen med översiktsplanering och fördjupade 

översiktsplaner. 
2. antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner och 

områdesbestämmelser samt upphävande av fastighetsplaner. 
3. strategisk planering av mark- och bebyggelsefrågorna för att främja 

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet, 
4. mark- och exploateringsverksamhet och till denna verksamhet hör rätten att 

teckna avtal med extern part i frågor som avser exploateringsverksamheten2,  

 
2 Tekniska nämnden ansvarar dock för utredning, projektering, upphandling och 
genomförande av de byggprojekt som fullmäktige fattat budgetbeslut om inom ramen för 
mark och exploatering. 
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5. övergripande och strategiska frågor som rör kommunens fastigheter, 

fastighetsförvärv, anläggningar, gator, skogsförvaltning, grönområden, 
vattenförvaltning, VA-verksamhet och avfalls-/ renhållningsfrågor, 

6. strategisk styrning av lokalförsörjningsprocessen för de kommunala 
verksamheterna, 

Detaljplaner och områdesbestämmelser som är av större principiell beskaffenhet 
eller i övrigt av stor vikt ska beslutas av fullmäktige. 

 
Arbetslöshetsnämnd 

14 §  
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 
Arkivmyndighet 

15 §  
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente. 
 
Anslagstavla och webbplats 
16 §  
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
Styrelsen samordnar innehållet på och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplatser. 

 
Författningssamling 
17 §  
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. Nämnderna ska underrätta 
styrelsen om en ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
Rådgivande organ 
18 §  
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens rådgivande organ: 

• Kommunala pensionärsrådet 

• Kommunala tillgänglighetsrådet 

• Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa 
Kommunfullmäktige beslutar om bestämmelser för respektive råd i särskilt 
reglemente. 
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B. Särskilt om styrelsens uppgifter inom det egna 

verksamhetsområdet 
Uppdrag och verksamhet 
19 §  
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
20 §  
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 
 
Personalansvar 
21 §  
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid 
kommunledningsförvaltningen3 och förvaltningscheferna. Styrelsen har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 
undantag av de frågor som anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under 
rubriken ”Personalpolitiken”. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera 
22 §  

Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
Delgivningsmottagare 
23 §  

Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan 
anställd som styrelsen beslutar. 

  

 
3 Med undantag för den personal som arbetar med allmänkulturell verksamhet. Kultur- och 
fritidsnämnden är anställningsmyndighet för denna personal. 
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Undertecknande av handlingar 
24 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser med 
kontrasignering av sekreteraren. 
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.  
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 
Behandling av personuppgifter 
25 §  
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer 
av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 
fullmäktigeberedningar. 
Styrelsen ska utse dataskyddsombud. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
26 §  

Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur styrelsen har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 
1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. 
Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
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Information och samråd 
27 §  
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från styrelsen erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder. 
Styrelsen ska samråda med nämnd när styrelsens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet. 
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Del 2 – Styrelsens arbetsformer 

Mandattid 
28 §  
Kommunstyrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då valet 
förrättas till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Sammansättning 
29 §  
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  
 
Presidium 
30 §  

Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och två vice ordförande.  
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Tidpunkt för sammanträden 
31 §  
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska styrelsen fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Styrelsen har normalt 11 sammanträden per år. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post. 
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Kallelse 
32 §  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen.  
Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation för möteshantering. 
Utskick till förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress. 
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats. 
 
Offentliga sammanträden 
33 §  
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess. 
 
Sammanträde på distans 
34 §  
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen. 
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Närvarorätt 
35 §  
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i överläggningarna.  
Härutöver får styrelsen kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
styrelsen till sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om styrelsen inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna. 
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden. 
Kommunchefen får närvara vid sammanträdena om styrelsen inte särskilt 
beslutar annat. Kommunchefen har rätt att få ett yttrande antecknat i protokollet. 
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden 
i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ kommunallagen. 
 
Ordföranden 
36 §  
Det åligger ordföranden 
1. att leda styrelsens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid 
behov är beredda, 
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen, 
5. bevaka att styrelsens beslut verkställs. 
6. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom styrelsens verksamhetsområde. 
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt 
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
37 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
 
Kommunalråd 
38 §  

Styrelsens ordförande och 1:e vice ordförande benämns tillika kommunalråd i 
enlighet med kommunallagen 4 kap 2 §. 2:e vice ordförande benämns tillika 
oppositionsråd. 
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
Förhinder 
39 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde ska i 
förväg underrätta kommunledningsförvaltningens kansli, som kallar den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra.  
 
Ersättares tjänstgöring 
40 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen. 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
41 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 
Deltagande i beslut 
42 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen fattar det med acklamation. 
 
Överläggning 
43 §  

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta.  
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts. 
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet. 
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken.  
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade. 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. 
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Förslag 
44 §  

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt. 
 
Omröstning 
45 §  

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren. 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist. 
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst. 
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen. 
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag. 
 
Reservation 
46 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats. 
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Protokollsanteckning 
47 §  

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade. 
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
styrelsens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
 
Justering och anslag av protokoll 
48 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla. 
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen. 
  
Utskott 
49 §  

Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. Utskotten ska 
bestå av vardera maximalt 5 ledamöter och 5 ersättare.  
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i ett utskott eller inte längre är 
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och styrelsen ska snarast 
förrätta fyllnadsval. 
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av maximalt 5 
ledamöter och 5 ersättare.  
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i utskottet eller inte längre är 
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och styrelsen ska snarast 
förrätta fyllnadsval. 
Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid som styrelsen beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan 
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda 
ordningen.  
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.  
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 
Utskott ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda styrelsens 
ärenden. De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordföranden och kommunchefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag 
till beslut. 
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 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 120 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
oktober 2022 
Ärendenummer KS 2022/52 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisning av 

ej beslutade motioner, oktober 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 8 motioner ej beretts färdigt, samtliga inom tidsram.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 

• Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2022 daterad 2022-09-14 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
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 2022-09-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om redovisning av ej 
färdigberedda motioner, oktober 2022  
Ärendenummer KS 2022/52 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 8 motioner ej beretts färdigt, samtliga inom tidsram.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 

• Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2022 daterad 2022-09-14 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisning av 

ej beslutade motioner, oktober 2022. 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 
2022  
Ärendenummer KS 2022/52 
 

 Motion Inkom till KF Remittering/behandling 
1.  Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans 

mot välfärdsbrott, KS 2022/13 
2022-01-31 Överlämnad av kommunstyrelsens 

arbetsutskott till 
kommunledningsförvaltningen för 
beredning. 
 

2.  Motion om att stoppa mäns våld mot 
kvinnor, KS 2022/55 

2022-03-28 Behandlas på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 27 september 
2022  

3.  Motion om att ta över ansvar för 
arbetsmarknadspolitik från staten, KS 
2022/68 

2022-03-28 Överlämnad till socialnämnden för 
beredning 

4.  Motion om att utreda behovet av en 
arbetsmarknadsnämnd, KS 2022/94 

2022-04-25 Överlämnad av kommunstyrelsens 
arbetsutskott till 
kommunledningsförvaltningen för 
beredning 

5.  Motion om att utveckla Älmhults friluftsliv. 
KS 2022/118 

2022-06-20 Överlämnad till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning 

6. M
o 
Motion om klimatstyrning, KS 2022/162 2022-08-29 Överlämnad av kommunstyrelsen till 

kommunledningsförvaltningen för 
beredning 

7. M
o 
Motion om terapihundar inom kommunal 
verksamhet, KS 2022/166 

2022-08-29 Överlämnad till utbildningsnämnden för 
beredning 

8.  Motion Älmhults kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare, KS 2022/172 

2022-08-29 Överlämnad av kommunstyrelsen till 
kommunledningsförvaltningen för 
beredning. 
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Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson   
susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om förslag på energibesparande 
åtgärder  
Ärendenummer KS 2022/177 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-13, § 156, att ge kommunchefen i uppdrag 
att återkomma med förslag på hur Älmhults kommun kan spara el i våra 
verksamheter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 
2022 
En kartläggning av åtgärder för att minska energiförbrukningen inom 
kommunens verksamheter har genomförts och ett förslag till plan har tagits 
fram. Planen innehåller 18 olika åtgärder där det enkelt kan utläsa om det ex 
behövs en investering eller om det är något som kan avhjälpas direkt. Åtgärderna 
kan genomföras på både kort och lång sikt. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

• Bilaga 1. Förslag på energibesparande åtgärder, daterad 2022-10-10 
 
Ärendeberedning 
Just nu är energisituationen i Sverige och Europa ansträngd med höga prisnivåer 
på el. Höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i 
överföringsnätet och underhåll av kärnkraften fortsätter att påverka elpriserna. 
Särskilt de södra delarna av Sverige påverkas av de kraftiga svängningarna på 
elmarknaden. Energimyndigheten varnar också för att det finns en risk att elen 
inte räcker till i vinter. 
Älmhults kommun har under en längre tid arbetat med strategiska 
energibesparingsåtgärder. En sådan är att, vid nybyggnation, bygga passivhus. 
Ett passivhus minimerar värmeförluster och är mycket energieffektivt. Andra 
åtgärder är till exempel att installera solceller på kommunala byggnader och att 
löpande byta ut energislukande lampor mot ledbelysning.  
Nu gör alla som jobbar i kommunen ett krafttag kring små saker som 
tillsammans ger effekt som exempelvis släcka lampan, dra ut sladden och tänka 
till kring vår elförbrukning i största allmänhet. En informationskampanj för att 
medvetandegöra men också för att förändra vårt beteendemönster har tagits fram 
som kan användas internt men även externt.   
Samtidigt kartläggs förslag till åtgärder inom samtliga förvaltningar och en plan 
för att minska energiförbrukningen har tagits fram, se bilaga 1. Planen innehåller 
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18 olika åtgärder där det enkelt går att utläsa om det ex behövs en investering 
eller om det är något som kan avhjälpas direkt. Åtgärderna kan genomföras på 
både kort och lång sikt. 
Kartläggningen av förslag till energibesparande åtgärder är ett levande dokument 
som enkelt kan kompletteras efterhand.  
Samtidigt arbetar IT- och digitaliseringsavdelningen tillsammans med 
fastighetsenheten och ekonomiavdelningen för att möjliggöra för att 
verksamheterna ska kunna följa energiförbrukningen i sin verksamhet via 
verktyget Power BI. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner planen med förslag till åtgärder för att minska 

energiförbrukningen i kommunens verksamheter enligt bilaga 1. 
 

 
Susann Pettersson  
Kommunchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Samtliga nämnder 
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                  2022-10-10 

Bilaga 1. Förslag på energibesparande åtgärder 

 
Åtgärd 

 
Konsekvens 

 
Hur 

 
Beräknad besparing 

 
Kort sikt 

 
Lång sikt 

 
Kommentar 

Avsteg från 
miljöpolicy 

 
Investering 

Sänka drifttider på 
ventilationsaggregat 

Ingen ventilation på när 
verksamheten inte är på plats 

Justera drifttider i vårt driftsystem. 
Stänga 1.5h efter verksamhets slut och 
starta 1.5h innan verksamheten börjar. 

ca 1000 kWh/dygn ca 1 milj/år Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt De nya drifttiderna kommer möjliggöra för flertalet luftomsättningar 
innan verksamheten startar upp. 

Nej Nej 

Byte av elpannor till 
bergvärme 

Mindre elförbrukning till 
uppvärmning 

Arbetet pågår på två ställen 
(Häradsbäck skola och Eneryda skola 
samt Eneborg) men det är leverans 
problem från leverantör 

35-40% besparing efter 
installation ( ca 400tkr/år) 

Nej Ja, Minskning 
av 

elförbrukning 
en 

Arbetet pågår med projektering och byte. Nej Finns redan i 
investeringsram 

Sänka innetemperaturen 
1-1.5 grader till ca 20 
grader 

Kan innebära att man behöver 
ta på sig en extra tröja eller ta en 
micropaus i arbetet för att öka 
blodcirkulationen. Gäller inte på 
SÄBO. 

Justera ner kurvan som styr 
inomhustemperaturen i vårt 
styrsystem. 

ca 5% besparing per grads 
sänkning (ca 300 tkr/år) 

Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt Kan bli lite protester för medarbetare som sitter stilla en hel dag. Öka 
med mikropauser för bättre blodcirkulation. Kan bli fler utredningar 
om inomhusklimat 

Nej Nej 

Öka upp takten på 
injustering av våra 
ventilations och 
värmeaggregat i vårt 

 lite aggregatsbyte, intrimmning, 
utbildning av fastighetsskötarna 

Blir ett positivt utslag ganska 
omgående (1-2%) efter injustering 

ca 300 tkr/år 

Ja Ja Hela tiden energi optimera och ha moderna och effektiva aggregat Nej Ja krävs lite nyare 
mtrl och tid 

Byta 
gatuarmaturer till 
LED 

Om man använder 
nattsänkning kan det bli 
protester från medborgare. 
Tryggheten får inte äventyras. 
Detta sker i andra kommuner 

Byta ljuskällan på 
belysningsstolparna 

Byter man 500 armaturer blir 
besparingen ca 90 000kWh/år ca 
250tkr per år för 500 LED lampor 

Ja Ja Investering för 500 armaturer ca 1.5 miljoner. (över 3200st armaturer 
med gammal teknik kvar just nu 1250st med LED) 

Nej Ja 1,5 milj / år 

Öka investeringen 
på solceller 

Behöver köpa mindre el från 
leverantör 

Bygga ut på identifierade tak. 500m2 ca 75 000kWh/år 
(210tkr/år) 

Nej Ja på sikt Investering för 500m2 ca 1 miljon. Positiv bild för medborgaren och 
man driver utvecklingen framåt kan vara problem om man producerar 
mer än elmätaren så blir man sk. producent, utveckla att lagra energi 
via elbilar och batteribank 

Nej följer den bättre Ja 

Sänka 
temperaturen i 
stora bassängen 

Något svalare i stora 
bassängen. Medborgare kan 
klaga på att det är kallt. 

Sänka badtemperaturen i 
styrsystemet 

7kW per grad per h, (ca 170tkr/år) Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt Flertalet andra anläggningar har det svalare redan idag., stämma av 
med andra badanläggningar vilka temperaturer dom ligger på. 
(168kWh/dygn 5000kWh per mån 170tkr/år ) 

Nej Nej 

Förbud mot att 
använda 
tillskottsvärmare 
såsom fläktar 

Plockas bort från rum där 
dessa finns. Individen får ta på 
sig en extra tröja 

Inventera vilka rum som är 
tillskottsvärme typ el-fäktar. Plocka in 
samtliga 

Svårt att beräkna (ca 50tkr/år 
uppskattat) 

Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt Kan bli lite protester för medarbetare som sitter stilla en hel dag. Öka 
med mikropauser för bättre blodcirkulation. Kan bli fler utredningar 
om inomhusklimat, (uppskattning 1000W per fläkt, antal 100st, 5mån 
20% igång) 

Nej Nej 

Stänga av datorer när 
man går hem 

Är en självklarhet då man lämnar 
arbetet för dagen. Man nonchalerar 

Skicka ut till alla anställda att detta skall 
göras 

ca 5w dator (bärbar) ca 2 w 
skärm/h uppskattning ca 50tkr/år 

Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt Ett miljötänk från all personal måste till Nej Nej 

Släck rummet när du går 
ut 

Är en självklarhet då man lämnar 
ett rum 

Skicka ut till alla verksamheter att man 
ser till så att detta skall ske. 

Symbolvärdet stort, osäker vilken 
besparing 

Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt Ett miljötänk från all personal måste till Nej Byta ut till 
rörelsesensorer byts 
efterhand 

Inga extra * 
mysbelysningar* 

Behövs inte är tända dygnet runt Skicka ut att ingen egen belysning får 
vara tända. Det är ett inslag för 

trivseln men inte just nu. 

Svårt att beräkna (mellan 3- 
40W/lampa ) 

Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt Minskar kanske trivseln på jobbet men bör undvikas just nu. Nej Nej 

Reducerad julbelysning Behövs inte vara tända dygnet runt Sätta julbelysningen på timer. förbrukning i dag ca 7000kr på 3 
mån (70dagar), besparing ca 

3000kr på 3 mån 

Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt Julbelysningen står för både tradition, trivsel och trygghet, varför det är 
viktigt att behålla men tänka smart med timer. 

Nej investeringen blir 
högre än besparing 

Sänka temperaturen i 
omklädning badet 

Klagomål från medborgare då man 
kommer från badet in i en svalare 

miljö. 

Sänka temperaturen i styrsystemet 5% per grad, liten besparing då 
utrymmen inte är så stora 

Ja 
omedelbart 

Ja även på sikt Omklädningsutrymmen i andra anläggningar ligger på 22 grader, stort 
symbolvärde 

Nej Nej 

Stänga av värmen i 
bubbelpoolen 

Påverkar badgästerna, som inte kan 
bada bubbelpool. 

Stänga av värmen till bubbelpoolen, 
men inte tömma ur poolen utan den 

kan vara på med kallt vatten, för 
cirkulationens skull. 

 Ja Ja  Nej Nej 
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                  2022-10-10 
Stänga av bastun i 
Haganäsbadet. 

Påverkar badgästerna, som inte kan 
basta. 

Bastun stängs av.  Ja Ja Att stänga av bastun påverkar inte aggregaten eller annan miljö i 
bastun. Går att sätta på med kort varsel. 

Nej Nej 

Fortsätta bygga 
fastigheter mer 
energieffektivt än vad 
Boverket 
rekommenderar 
vid nybyggnation 

Högre byggkostnad initialt ca 5-7% 
men med större energi vinst 

Bygga nya byggnader med mindre 
energiförbrukning 

Exempel Paradisskolan och 
Elmeskolan energiåtgång ligger på 

en nivå runt 10kWh/m2 och år 
mot krav 70kWh/m2 och år 

 Stor energi- 
besparing på 

sikt 

Ett bra incitament för varumärket Älmhult att bygga miljövänligt Nej Ja marginellt från 
utgångsläget, ca 5-7% 
dyrare initialt 

Fortsätta att byta ut 
lysrör till LED belysning i 
fastigheterna 

Minska elförbrukningen Kostnad nytta mot investeringen gör 
att det byts ut eftersom de går sönder 

eller andra behov uppstår 

   Investeringen ganska stor så återbetalningstiden blir lång Nej Ja 

Stänga ned fontänen på 
Stortorget 

Vintersäsongen kommer tidigare Fontänen töms på vatten för att inte 
frysa sönder under vintern. 

 Ja   Nej Nej 

 

245



 Förteckning   

 DATUM 2022-10-03 
DNR 2022/27  1(1) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

Förteckning över delegeringsbeslut för kommunstyrelsens arbetsutskott för september 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 18 oktober 2022. 
 
 

Delegation* Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

1.9 Svar på remiss av Boverkets 
rapport Översikts- och 
regionplan i en digital miljö 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
är positiv till de slutsatser och 
förslag som framgår av rapporten. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
överlämnar synpunkter om 
Boverkets rapport. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-09-27 § 111, 
2022/140 

1.9 Yttrande över miljömål, 
Getryggens småbåtsham 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
är positiv till att småbåtshamnen 
Getryggen får ett aktuellt tillstånd 
enligt miljöbalken och till att 
hamnen ges en möjlighet till en 
mindre utökning. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
lämnar nedanstående synpunkter. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-09-27 § 112, 
2022/173 

1.9 Svar på remiss om förslag till 
byggnadsminnesstrategi för 
Kronobergs län 2022-2032 - 
Länsstyrelsen i Kronobergs 
län 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
överlämnar synpunkter på förslag 
till byggnadsminnesstrategi för 
Kronobergs län 2022–2032 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-09-27 § 113, 
2022/158 

* Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-10-03 
DNR 2022/27  1(1) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

Förteckning över förvaltningschefs delegeringsbeslut för september 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 18 oktober 2022. 
 
 

Delegation* Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

3.7 Delegeringsbeslut om 
tillförordnad förvaltningschef 
för tekniska förvaltningen 
 

Utse Lars Nilsson, räddningschef, till 
tillförordnad förvaltningschef för tekniska 
förvaltningen under perioden 2022-10-03 
– 2022-10-09. 

Anders Nyberg, 
förvaltningschef 

2022-09-29 KS 2022/205 

* Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-10-07 
DNR 2022/XX  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

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

Delegation1 Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

2.3 
 

Uppta lån Omsättning lån 100 mnkr, affärsavslut 
Kommuninvest enligt offert. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-09-07 Offertnr 20221507 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Kontrasignering låneavtal omsättning 
100 mnkr Kommuninvest. KSO 
delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-09-08 Låneavtal 14389 

2.12 Underteckna 
borgensförbindelse 

Kontrasignering borgensförbindelse 
Älmhults Terminal AB, nyupplåning 
0,85 mnkr Kommuninvest. KSO 
delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-09-12 Borgensförbindelse 
Låneavtal 149497 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-10-07 
DNR 2022/XX  2(2) 

 

4.2 Förlängning av avtal  Avtal med Skandia om 
pensionsadministration och underavtal 
försäkring förlängt t.o.m. 230930. 
 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-09-15 Dnr INK 2021/35 

4.1 Tilldelningsbeslut 
 

Tilldelningsbeslut arbetskläder och 
arbetsskor Fanhultsvätten AB 

TF Upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-08-22 Dnr INK 2022/2 

8.2 PUB-avtal PUP avtal tecknat med OneMed 
Sverige AB 

TF Upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-09-09 Ref. 2022047-0 

4.1 Teckna avtal Avtal med OneMed Sverige AB 
gällande Hygien och sjukvårdsmateriel 

TF Upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-08-31 Dnr INK 2022/11 

8.2 PUB-avtal PUB-avtal tecknat med Fanhultstvätten 
AB 

TF Upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-09-08 Dnr INK 2022/2 
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§ 159 Dnr KS2020-0272 156 

Deltagande i leaderområde 2023-2027  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delta och medfinansiera Leader Linne Smålands 
budget och verksamhet under kommande programperiod 2023-2027. Det innebär 
en årlig medfinansiering av 374 868 kronor, som tas från anslaget för 
medfinansiering av internationella projekt. 

Sammanfattning av ärendet 

Under programperiod 2014–2022 har Ljungby kommun ingått i leaderområdet 
Leader Linné Småland tillsammans med sju andra kommuner. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 16 
augusti 2022. Leader Linné Småland har fått information om tilldelad budget för 
2023–2027. För Leader-området innebär detta finansiering med cirka 30 miljoner 
från EU och staten under förutsättning att deltagande kommuner själva tillför cirka 
15 miljoner av offentliga medel från området. Krav för att få den tilldelade 
budgeten är att Leader Linné Småland ansöker om att starta upp ett Leaderområde 
senast den 15 oktober. Till den ansökan krävs medfinansieringsintyg från 
kommunerna för den övriga offentliga medfinansieringen.  

Den 30 augusti 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att delta och medfinansiera Leader Linne Smålands budget och 
verksamhet under kommande programperiod 2023–2027. Det innebär en årlig 
medfinansiering av 374 868 kronor, som tas från anslaget för medfinansiering av 
internationella projekt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-30 § 95 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-16 

Brev från Leader Linné Småland avseende kommande budget och verksamhet, 
2021-12-13 

Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-01 § 14 

Yrkanden 

Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 

Leader Linné Småland 

Alvesta kommun 

Markaryds kommun  
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Växjö kommun 

Sävsjö kommun  

Älmhults kommun  
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§ 48 Dnr 2022-00088  
 

Beslut avseende digital signering 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands Avfall och Miljö AB beslutar att godkänna 
den systemberoende metoden för e-arkivering av elektroniskt 
underskriva handlingar och intygar de elektroniska underskrifternas 
giltighet i Open ePlatform vid signeringstillfället.  
 
Styrelsen intygar de elektroniska underskrifternas giltighet över tid i 
ärendehanteringssystemet Ciceron samt i Växjö kommuns e-arkiv. 
 
2. Styrelsen beslutar att följande handlingar signeras digitalt från och 
med 2022-09-16: 
* Protokoll från bolagets styrelsemöten. 
* Protokoll från SSAM:s bolagstämmor. 
* lekmannarevisorernas oberoende granskning av årsredovisning. 
 
3. Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Jessica Cedervall att införliva 
beslutet i bolagets dokumenthanteringsplan.  
 
 
Bakgrund 
Dokumentsignering i Open ePlatform är en fristående modul som 
används för att signera en pdf-fil med e-legitimation. PDF-filen laddas 
upp i lösningen och skickas för signering. 
Signering kan endast initieras av anställda (det vill säga inloggade med 
AD-konto). Såväl anställda som extern part kan signera handlingar i 
lösningen. 
Signering sker med e-legitimation (Bank-ID eller Freja) i samma 
federationstjänst som använd för signering av protokoll i Ciceron. 
En automatisk gallring av signerade dokument sker efter 90 dagar. Detta 
innebär att de signerade handlingarna behöver flyttas till ett 
ärendehanteringssystem efter detta för bevarande. 
 
Bevarande av handlingar som signerats i lösningen 
Den handling som signeras i lösningen ska laddas upp som PDF/A för att 
den ska kunna bevaras i e-arkiv. En signerad handling måste också 
förvaras i ett ärendehanteringssystem för att garantera signeringens 
riktighet över tid. 
SSAM måste säkerställa att anställda som använder plattformen har 
kunskaper om ovanstående. 
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Metoder för bevarande av elektroniska signaturer 
Bevarandet av elektroniska signaturer skiljer sig inte från hur man 
hanterar bevarandet av annan digital information. Det finns i Sverige 
idag vedertagna metoder för hur digital information ska bevaras och e-
arkiveras.  När det handlar om att bevara den elektroniska signaturens 
giltighet över tid så finns två olika bevarandemetoder: ”rekursiv 
tidsstämpling” och ”systemberoende” metod (Riksarkivet, Framställning 
och bevarande av elektroniska signaturer, diarienummer RA 20-2013-
1154)  
Rekursiv tidsstämpling innebär förenklat att man kan visa att en 
signatur var giltig en gång i tiden, innan den upphörde att vara giltig, 
genom att bevara signaturen och alla komponenter som användes för 
validera signaturen, såsom behörighetskontroll, säkerhetskopior och 
loggar/spårbarhet. Detta kräver även att man kan visa att alla 
komponenter var giltiga en gång i tiden, innan de upphörde att vara 
giltiga, vilket uppnås genom att tidsstämpla [”signera”] alla 
komponenter. Tidsstämpeln, vilken i princip använder samma teknologi 
som signaturer, lider emellertid av samma problem: den är giltig för en 
viss period och kommer med tiden att upphöra att vara pålitlig, vilket 
innebär att tidsstämpeln i sin tur måste ”omstämplas” med jämna 
mellanrum, det vill säga, rekursiv tidsstämpling. Slutresultatet är en 
”kedja” av tidsstämplar som man kan följa för att utreda om en signatur 
var giltig en gång i tiden. 
Den systemberoende metoden innebär kortfattat att den elektroniskt 
underskrivna handlingen och dess giltighet arkiveras i ett e-arkiv. E-
arkivet, och användarna av e-arkivet, kan med tekniska och systematiska 
åtgärder säkerställa att den elektroniskt underskrivna handlingen inte 
förvanskas över tid.  Detta görs bland annat genom 
behörighetskontroller, loggning, arbetsrutiner och säkerhetskontroller i 
e-arkivet. 
 
Val av metod 
Vid e-arkivering av de elektroniskt underskrivna handlingarna och 
underskrifternas giltighet är det den systemberoende metoden som 
kommer användas.  
Om styrelsen intygar de elektroniskt underskrivna handlingarnas äkthet 
vid signeringstillfället, och därmed även över tid, behöver SSAM inte 
tillämpa metoden för rekursiv tidsstämpling. Den systemberoende 
metoden räcker för att SSAM nu och i framtiden ska kunna säkerställa 
handlingens, och den elektroniska signaturens, ursprungliga skick och 
att de inte förvanskats över tid. Detta säkerställs i närtid i 
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ärendehanteringssystem Ciceron och Castor och senare i Växjö 
kommuns e-arkivlösning.  
I de fall det finns behov av att förvara handlingar med elektroniska 
underskrifter i andra ärendehanteringssystem/verksamhetssystem än 
Ciceron och Castor så föreslås arkivansvarig få besluta om detta efter 
samråd med Växjö kommuns kommunarkiv. 
Beslutet ska utgå från gällande riktlinjer för arkiv- och 
informationshantering i Växjö kommun. 

  
 

Konsekvensanalys 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) Lösningen ingår i befintligt avtal 

med Växjö kommun och tillför 
inte SSAM några extra kostnader 

Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Inom ram 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Minskade transporter 

 
Införande av digital signering sker med befintliga lösningar. Digital 
signering underlättar administration och minskar kostnaden för t.ex. 
porto. Risken för att handlingar försvinner eller skadas i posthantering 
försvinner.  
 
Implementering och uppföljning 
Instruktioner för de personer som ska använda signeringslösningen 
tillhandahålls av IT-avdelningen på Växjö kommun. Instruktionen 
omfattar en teknisk manual samt instruktion om format och hur 
handlingen ska hanteras efter signering.  
  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, VD 
Adam Andersson, Administratör 
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För kännedom 
Per Gunnarsson, IT-ansvarig 
Kommunarkivet, Växjö kommun  
Ägarkommunerna 
Lekmannarevisionen 
Mattias Johansson, revisor PWC      
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§ 50 Dnr 2022-00090  
 

Beslut om avgifter dekaler 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
förslag till avgift för dekaler.  
   
Bakgrund 
Det finns idag möjlighet för kunder att köpa ytterligare uppsättningar av 
dekaler till sina fyrfackskärl om man så önskar. Detta kan vara aktuellt t 
ex om kunden väljer att ha kärlet uppställt så att de medföljande 
dekalerna inte syns. 
 
Avgiften för dekalerna föreslås till 50 kr för inkl kostnad för porto och 
handläggning. 
 
Styrelsen äger rätt att fatta beslut om avgiften baserat på punkt 8.6 i 
renhållningstaxan för respektive kommun: 
 
Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 
 
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra 
Smålands avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya 
behållare och tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då 
hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar som 
taxan grundats på. 
  
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2022-10-01. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, VD 
 
För kännedom 
Louise Stamblock, chef för insamling och transport 
Ägarkommunerna  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 62 Ny förening- Thaiboxning 
Ärendenummer KFN 2022/10 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Älmhult Thaiboxningklubb och därmed 
också deras ansökan om startbidrag om 2000 kr enligt gällande bidragsregler 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhult Thaiboxningklubb bildades 2022-01-10. Föreningen ansöker nu om att 
bli godkänd som förening och söker därmed också om ett startbidrag från 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-19 

• Ansökan om startbidrag för föreningen Älmhult Thaiboxning klubb. 
Inkommen 2022-01-19 inklusive erforderliga handlingar. 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 77 Haganässkolan 
Ärendenummer TN 2022/165 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Omgående installera vaktmästare eller liknande funktion på Haganässkolan 

under helger. Tekniska nämnden bekostar funktionen under 2022. 
2. Uppdra tekniska förvaltningen att återkomma med planer på långsiktiga 

lösningar för att minska stöket och skadegörelsen på Haganässkolan från och 
med år 2023. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Åtgärder för att minska stöket och skadegörelsen på Haganässkolan. 

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson yrkar att tekniska förvaltningen uppdras att omgående 
installera vaktmästare eller liknande funktion på Haganässkolan under helger. 
Tekniska nämnden bekostar funktionen under 2022. 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) föreslår att tekniska förvaltningen uppdras att 
återkomma med planer på långsiktiga lösningar för att minska stöket och 
skadegörelsen på Haganässkolan från och med år 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) förslag och finner att tekniska nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars-Gunnar 
Gustafssons (L) förslag och finner att tekniska nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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