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Sammanträdesprotokoll

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 10 Årets arbetsplats
Ärendenummer Nämnd-ID Ärendenr

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
1. Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

presenterat förslag. 
2. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa vinstpengen per 

anställd i samband med att juryns förslag på vinnare presenteras för 
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
HR-avdelningen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen att ta fram underlag för 
ett arbetssätt att utse Årets arbetsplats. 
HR-avdelningen presenterar följande förslag:
Utmärkelsen ”Årets arbetsplats” utgår från perspektivet Hållbarhet. Varje 
nominerad arbetsplats kommer bedömas efter tre olika bedömningsgrunder och 
samtliga är lika värdefulla för att anses vara en föredömlig arbetsplats. 
Bedömning görs enligt följande dimensioner: 
• Social hållbarhet – fokus på delaktighet, innovation och utveckling, 
systematiskt arbetsmiljöarbete, jämställdhet och likabehandling.
• Ekonomisk hållbarhet – gemensam förståelse för ekonomi, positiv 
kostnadsutveckling och budget i balans. 
• Ekologisk hållbarhet - miljö, klimat och ekosystem i fokus, bidra till mindre 
klimatpåverkan och energiförbrukning. 
Nominering görs av arbetsplatsen själv genom ett digitalt enkätverktyg där 
gruppen besvarar frågor för varje hållbarhetsperspektiv med motiveringar. 
Endast en nominering per arbetsplats kan göras. I den digitala ansökan ska, 
utöver nomineringen, även önskemål om vad arbetsplatsen önskar använda 
vinsten till anges.
Nomineringen genomförs i mars-april. Förslag på vinnande arbetslag utses i maj 
av juryn som består av representant från HR-avdelningen, representant från 
ekonomiavdelningen, miljöstrateg och facklig representant. Sammankallande är 
HR-avdelningen.
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-24 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Juryn nominerar vinnare till kommunstyrelsen. Vid beslut om vinnare tas hänsyn 
till medarbetarundersökningens resultat, sjuktal, personalomsättning, årsbokslut 
etc. 
Vinsten utgörs av en prissumma som arbetsplatsen ska använda för någon 
gemensam aktivitet i linje med hållbar arbetsplats. HR-avdelningens förslag är 
en prissumma på 300 kr/medarbetare, dock minst 10 000 kr per arbetsgrupp. 

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Årets arbetsplats
Ur perspektivet Hållbarhet
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Bedömningsgrunder

• Social hållbarhet
- innovativ arbetsplats
- samverkan/samarbete internt/externt
- SAM
- jämställdhet- och likabehandling

• Ekonomisk hållbarhet
- gemensam förståelse
- kostnadseffektiv
- positiv kostnadsutveckling

• Ekologisk hållbarhet
- arbetar aktivt för mindre klimatpåverkan
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Mätverktyg

• Resultat från medarbetarundersökningen 
• Årsredovisning/Bokslut 
• KKIK 
• Sjuktal och personalomsättning 
• SARA – systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Nomineringsförfarande

• EN nominering/arbetsplats
• Man nominerar sin egen arbetsplats
• Nominerar sker digitalt via en enkät
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Vinnare
• Vinnare utses av en jury bestående av:

– Miljöstrateg 
– Ekonom 
– Facklig representant 
– HR 
– Kommunchef (?) 
– Politik (?) 

• Pris: summa pengar att göra något för på arbetsplatsen 
kopplat till Hållbarhet (klumpsumma lika för alla eller 
summa/person?)

• Nominering under mars-april, prisutdelning i maj
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Kommunledningsförvaltningen
Namn Efternamn

0476-123 45
namn.efternamn@almhult.se
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 51 Upphävande av tidigare beslut om tomt- och 
markpriser
Ärendenummer KS 2020/27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige upphäver samtliga beslut som innefattar ett pris eller 

prissättningsmodell för kommunal tomt- och markförsäljning.
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag till ny prissättningsmodell för markprissättning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fram tills ny prissättningsmodell för 

markprissättning är antagen, sker prissättning genom antingen 
markvärdering, anbudsgivning eller båda i kombination.  

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag om att samtliga tidigare beslut om 
tomt- och markpriser ska upphävas. Ett uppdrag ska ges om att ta fram en ny 
prissättningsmodell för såväl kommande exploateringsområden som sedan 
tidigare planlagd mark. Ärendet har behandlats i tekniska nämnden, 2020-03-03, 
§ 21, som beslutat att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Tekniska förvaltningens analys pekar på att med dagens prissättning sker 
försäljning till ca 30% lägre nivå än vad som motsvarar kommunens kostnad för 
marken. Detta har under 2019 lett till en förlust om ca 40 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27

 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03, § 21

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-03-27 1(2)

Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson 
Paul.robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Upphäva samtliga tidigare tomt- och 
markprissättningar
Ärendenummer Nämnd-ID Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag om att samtliga tidigare beslut 
om tomt- och markpriser ska upphävas. Samtidigt ska nytt uppdrag ges om att ta 
fram en ny prissättningsmodell för såväl kommande exploateringsområden som 
sedan tidigare planlagd mark. 
Skälen som tekniska förvaltningen anför är att Älmhults kommuns 
försäljningspris ligger ca 30% lägre än självkostnadspriset. Detta medför en 
förlust på mark- och exploateringsverksamheten för Älmhults kommun. Vidare 
bör prissättningen av mark spegla marknadspriset och inte vara satt godtyckligt.  
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden som beslutat att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18

Ärendeberedning
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag om att samtliga tidigare beslut 
om tomt- och markpriser ska upphävas. Samtidigt ska nytt uppdrag ges om att ta 
fram en ny prissättningsmodell för såväl kommande exploateringsområden som 
sedan tidigare planlagd mark. 
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden som beslutat att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen för beslut.
Tekniska förvaltningens analys pekar på att med dagens prissättning sker 
försäljning till ca 30% lägre nivå än vad som motsvarar kommunens kostnad för 
marken. Detta har under 2019 lett till en förlust om ca 40 mkr. 

12



Tjänsteskrivelse
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Kommunledningsförvaltningen anser att dagens prisnivåer gällande tomt- och 
markpriser är alltför låg. Dagens marknadsvärde ligger enligt de indikationer 
som förvaltningarna kan se på en betydligt högre nivå.
Vidare är marknadsmässigt pris det som bör vara den styrande principen för 
prissättningsmekanismen enligt kommunallagen. 
Utifrån detta delar kommunledningsförvaltningen till fullo tekniska 
förvaltningens syn att tidigare beslutade tomt- och markpriser bör upphävas 
snarast då det dels leder till en förlustaffär för Älmhults kommun och dels strider 
mot de principer som bör gälla. Samtidigt ges ett uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram ett förslag till ny 
prissättningsmodell för mark- och tomtpriser.     
Under den interimsperiod som uppstår från den tid då markpriserna upphävs till 
dess att ny prissättningsmodell är antagen föreslår 
kommunledningsförvaltningen att prissättning sker genom markvärdering för 
varje enskild fastighet eller för de fall det bedöms som lämpligast 
konkurrensutsättning genom anbudsgivning. Prissättning kan även ske med båda 
ovanstående verktyg i kombination med varandra.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1.  att upphäva samtliga beslut som innefattar ett pris eller prissättningsmodell 

för kommunal tomt- och markförsäljning.
2. att ge nytt uppdrag om ny prissättningsmodell för markprissättning
3. att besluta att fram tills ny prissättningsmodell för markprissättning är 

antagen sker prissättning genom antingen markvärdering, anbudsgivning 
eller båda i kombination.  

Paul Robertsson Susann Pettersson
Planeringschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden

13



Sammanträdesprotokoll

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

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 21 Upphävande av samtliga tidigare beslut om 
tomt- och markpris
Ärendenummer TN 2020/17

Tekniska nämndens beslut
 Teknisk nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Det finns flera historiska beslut om prissättningar för kommunal mark. Samtliga 
bedöms som ålderdomliga och genererar en stor förlust för kommunen.
Kommunal mark- och exploateringsverksamhet ska i huvudsak vara 
självförsörjande genom att mark säljs till marknadspris alternativt 
självkostnadspris, och inte finansieras med skattemedel.
Samtliga tidigare beslut om markprissättning av kommunal mark föreslås 
upphävs i och med detta beslut.
Ny prissättningsmodell tas samtidigt fram för att minimera kommunens förlust i 
markaffärer.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Roland Johansson (M) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beslut på grund av förändringar i reglementet, se kommunfullmäktiges beslut 
2020-02-24, § 22.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förslag till beslut och finner att nämnden bifaller.
_____

14



Sammanträdesprotokoll

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

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2020-02-18 1(2)

Tekniska förvaltningen
Anna Welander 
Anna.velander@almhult.se

Tekniska nämnden

Upphäva samtliga tidigare tomt- och 
markprissättningar
Ärendenummer TN 2020/17

Sammanfattning av ärendet
Det finns flera historiska beslut om prissättningar för kommunal mark. Samtliga 
bedöms som ålderdomliga och genererar en stor förlust för kommunen.
Kommunal mark- och exploateringsverksamhet ska i huvudsak vara 
självförsörjande genom att mark säljs till marknadspris alternativt 
självkostnadspris, och inte finansieras med skattemedel.
Samtliga tidigare beslut om markprissättning av kommunal mark föreslås 
upphävs i och med detta beslut.
Ny prissättningsmodell tas samtidigt fram för att minimera kommunens förlust i 
markaffärer.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18

Ärendeberedning
Det finns flera historiska beslut om prissättningar för kommunal mark. Samtliga 
bedöms som ålderdomliga och genererar en förlust för kommunen. Kommunal 
mark ska enligt kommunallagen säljas till markandasvärdet. I praktiken så är den 
vanligaste modellen att mark säljs till minst självkostnadsvärdet. Mark- och 
exploateringsverksamheten bör i huvudsak vara självförsörjande och inte 
finansieras med skattemedel. Vid beslut om medfinansiering, rabatter eller 
prissänkning av mark, ska beslut om tillförda medel samtidigt finnas.
Efter 2019 års resultat visar att kommunens försäljningspris ligger cirka 30% 
lägre än självkostnadspris, eller att utfallet visar en förlust om cirka 40 miljoner.
Samtliga tidigare beslut om markprissättning av kommunal mark upphävs i och 
med detta beslut.
Samtidigt ges i uppdrag att upprätta ny prissättningsmodell för framtida 
exploateringsområde och tidigare planlagd mark.
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Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
1.  att upphäva samtliga beslut som innefattar ett pris eller prissättningsmodell 

för kommunal tomt- och markförsäljning.
2. att ge nytt uppdrag om ny prissättningsmodell för markprissättning

Anna Welander Anders Nyberg
Mark- och exploateringsingenjör Teknisk chef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 52 Regler för fördelning av småhustomter samt 
taxa
Ärendenummer KS 2020/32

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige antar regler för fördelning av småhustomter samt taxa, 
enligt förslag daterat 2020-01-21.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har 2020-03-03, § 20, behandlat ärende om regler för 
fördelning av småhustomter samt taxa. Förslaget innebär att tomtkön övergår 
från att hanteras analogt till att istället läggas in i ett digitalt register. Vidare 
föreslås att plats i tomtkön avgiftsbeläggs med en kostnad om 500 kronor, som 
registreringsavgift för att stå i kön, och därefter 100 kronor per år för att fortsatt 
kvarstå i tomtkön. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att föreslagna regler för fördelning av 
småhustomter samt taxa antas. 
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24

 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03, § 20

 Tekniska förvaltningens förslag ”Regler för fördelning av småhustomter samt 
taxa” daterat 2020-01-21

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-03-24 1(3)

Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson 
Paul.robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Regler för fördelning av småhustomter samt taxa

Ärendenummer KS Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har behandlat ärende om regler för fördelning av 
småhustomter samt taxa (TN 2020/16)

Förslaget innebär att tomtkön övergår från att hanteras analogt till att istället 
läggas in i ett digitalt register. Vidare föreslås att plats i tomtkön avgiftsbeläggs 
med en kostnad om 500 kr som registreringsavgift för att stå i kön och därefter 
100 kr per år för att fortsatt kvarstå i tomtkön. 

Kommunledningsförvaltningen anser förslaget vara bra. Dels genom att 
hanteringen av tomtkön på ett enklare sätt kan rättssäkras och dels genom att en 
rimlig avgift för att erhålla plats i tomtkön leder mot att det verkliga intresset för 
att erhålla en tomt bättre speglas mot tomtkön. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att föreslagna regler för fördelning av 
småhustomter samt taxa antas. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24

 Beslut tekniska nämnden TN 2020/16

 Bilaga dokument för taxa och policy daterat 2020-01-21

Ärendeberedning

Tekniska nämnden har behandlat ärende om regler för fördelning av 
småhustomter samt taxa (TN 2020/16)

Älmhults kommuns tomtkö hanteras idag helt analogt genom ett system med 
lösblad i en pärm. Vidare är det helt kostnadsfritt att ställa sig i tomtkön i 
Älmhults kommun. Båda dessa omständigheter är utifrån Älmhults kommuns 
nuvarande förutsättningar inte optimala. Ett helt analogt hanterande av tomtkön 
leder till såväl onödig hantering/arbetsmoment samt, därav, en ökad risk ur ett 
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Tjänsteskrivelse

2020-03-24 2(3)

rättssäkerhetsperspektiv. Att det är kostnadsfritt att ställa sig i tomtkön leder till 
svårighet att bedöma det faktiska intresset för att erhålla en tomt. 
Tekniska nämnden föreslår att tomtkön framgent hanteras genom skapande av 
ett register där sökanden blir upptagen efter erläggande av en registeravgift om 
500 kr varvid den sökande då erhåller ett tomtkönummer. För att kvarstå i 
tomtkön ska sedan en förnyelseavgift erläggas om 100 kr årligen. 
När ett område blir klart för bebyggelse av bostäder tillskrivs de som står i 
tomtkölistan med erbjudande om en tomt.
Kommunledningsförvaltningen anser att införandet av ett digitalt system har 
flera fördelar. Hanteringen blir betydligt enklare gällande utskick samt 
fördelning av tomter. Dessutom når kommunen ett mer rättssäkert system genom 
att manuella och analoga moment tas bort vilket innebär mindre risk för 
hanteringsfel. 
Vidare är kommunledningsförvaltningen positiv till införandet av en avgift för 
att erhålla en plats i tomtkön. Den avgift som föreslås får anses som ringa och 
inte något som omöjliggör för olika grupper att ställa sig i tomtkön samtidigt 
som det ändå innebär ett mer aktivt val vilket förhoppningsvis medför att det 
faktiska intresset för att erhålla en tomt bättre avspeglas i hur tomtkön ser ut. 
Med andra ord anser kommunledningsförvaltningen att den föreslagna avgiften 
är väl avvägd. 
Finansiering av inrättandet av en e-tjänst för tomtkön sker inom ramen för 
införandet av registreringsavgiften för tomtkön. Driftskostnaderna hanteras inom 
ramen för mark- och exploateringsbudgeten samt de årliga avgifterna och 
tillkommande registreringsavgifter. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget om regler för 
fördelning småhustomter samt taxa. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget om regler för fördelning av 

småhustomter samt taxa, enligt bilaga dokument för taxa och policy daterat 
2020-01-21.

Paul Robertsson Susann Pettersson
Planeringschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
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2020-03-24 3(3)
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Sammanträdesprotokoll

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

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 20 Regler för fördelning av småhustomter samt 
taxa
Ärendenummer TN 2020/16

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

 Kommunfullmäktige antar förslaget om regler för fördelning av 
småhustomter samt taxa, enligt förslag daterat 2020-01-21.

 Kommunfullmäktige ändrar följande formulering i taxan s. 3 
”Tomtkönummer erhålls när registreringsavgiften betalats. Betalning ska 
vara kommunen tillhanda inom en vecka två veckor från registreringen 
gjorts.”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till regler för fördelning av 
småhustomter samt taxa. 
Idag hanteras kommunens tomtkö helt analogt med lösblad i pärm. Med 
föreslagen e-tjänst läggs samtliga från nuvarande kö in i ett register som sedan 
meddelas den sökande. För att stå kvar i kön bekräftas köplatsen med 500 kr och 
därefter 100 kr per år för fortsatt köplats.
Med samma tjänst kan hanteringen av tomtkön enkelt rättssäkras och utskick och 
f fördelning av tomter hanteras enklare.
Syftet med debiteringen/taxan är att kön hålls aktuell och speglar det verkliga 
intresset för en kommunal tomt.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18

 Dokument för taxa och policy daterad 2020-01-21
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Sammanträdesprotokoll

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

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Roland Johansson (M) föreslår att förslaget bifalls samt att följande formulering
i taxan s. 3 ändras ”Tomtkönummer erhålls när registreringsavgiften betalats. 
Betalning ska vara kommunen tillhanda inom en vecka två veckor från 
registreringen gjorts.”

Beslutsgång
Ordförande lägger fram förslag till beslut med förändrad formulering och finner 
att nämnden bifaller.
_____

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Tekniska förvaltningen
Anna Velander
0476-551 11
Anna.velander@almhult.se

Regler för fördelning av 
småhustomter samt taxa
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Regler för fördelning av småhustomter

Tomtkö upprättas för hela kommunen oberoende av område/tätort. 
Kommunstyrelsen får undanta delar av område/tätort som omfattas av tomtkö, 
om det finns behov av annan bebyggelse eller annan användning av marken eller 
andra särskilda skäl.

Tomtkö/reservation
För att bli upptagen i tomtkölistan erläggs en registreringsavgift på 500 kr 
tillsammans med ansökan varefter den sökande erhåller ett tomtkönummer. För 
att stå kvar i tomtkön ska förnyelseavgift erläggas med 100 kr senast den 1 
februari varje år.

När ett område blir klart för bebyggelse tillskrivs de som står i tomtkölistan, i 
den ordning som de har anmält sig, med erbjudande om en tomt. Tilldelning av 
tomter sker därmed efter registrering i tomtkön. Möjlighet ges till sökanden som 
inte erhåller tomt att även teckna sig som reserv till de tomter som redan 
reserverats.

Vid intresse för tomt som efter erbjudande till personer i tomtkön inte blivit såld, 
kan säljas ”först till kvarn” förutsatt att registrering i tomkön göres enligt 
gällande regler.

Om erbjudande eller tilldelning av tomt, via post eller e-mejl, returneras till 
Älmhults kommun, går erbjudandet till nästa på tur. Det är upp till sökande att 
ha aktuella och riktigt lämnade kontaktuppgifter

Registrering
Ansökan görs genom att registrera sig via kommunens e-tjänst och följande 
villkor gäller:
 Sökande ska ha fyllt 18 år.
 Ansökan eller placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan 
person än make/maka, registrerad partner eller sambo.
 Sökande ansvarar själv för att hålla adress- och namnuppgifter samt andra 
önskemål i registreringen uppdaterade.
 Den som förvärvat kommunal tomt kan inte förvärva ny kommunal tomt förrän 
tidigast två år efter senaste köp. Ny registrering i tomtkön kan ske i samband 
med tidigare tomtköp i enlighet med regler för registrering till tomtkö.

Tomtkönummer erhålls när registreringsavgiften betalats. Betalning ska vara 
kommunen tillhanda inom en vecka från registreringen gjorts.
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Avgifter
För att stå i tomtkö är registreringsavgiften 500 kr och förnyelseavgiften 100 
kr/år. 

Avregistrering från tomtkön/reservationen sker 
automatiskt
  Om registreringsavgiften ej betalats inom 2 veckor från mottagande av 

fakturan eller om förnyelseavgiften inte erläggs senaste den 1 februari.

  När sökande förvärvat tomt av kommunen.

 Om sökande lämnar oriktiga uppgifter.

  På begäran av den sökande.

Övergångsregel för befintlig tomtkö 
Befintlig tomtkö läggs upp i e-tjänstsystemet. Tomtköplatsen bekräftas genom 
erläggande av tomtköavgift inom 2 månader efter sökande meddelats om nya 
tomtköregler. 
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Tjänsteskrivelse

2020-02-18 1(2)

Tekniska förvaltningen
Anna Welander
Anna.velander@almhult.se

Teknisk nämnd

Regler för fördelning av småhustomter samt taxa
Ärendenummer TN 2020/16

Sammanfattning av ärendet
Idag hanteras kommunens tomtkö helt analogt med lösblad i pärm. Blanketten 
finns att få hemskickad för att sedan fyllas i för hand alternativt möjlig att fylla i 
och skicka in till kommunen via en e-tjänst. Tjänsteman får därefter skriva ut de 
och placera den i pärm.
Med den nya e-tjänsten läggs samtliga från nuvarande kö in i ett register som 
sedan meddelas den sökande. För att stå kvar i kön bekräftas köplatsen med 500 
kr och därefter 100 kr per år för fortsatt köplats.
Med samma tjänst så kan hanteringen av tomtkön enkelt rättssäkras men också 
kan utskick och fördelningen fördelning av tomter hanteras enklare.
Syftet med debiteringen/taxan är att kön hålls aktuell och speglar det verkliga 
intresset för en kommunal tomt.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18

 Dokument för taxa och policy daterad 2020-01-21

Ärendeberedning
Jämförelse har gjorts med flera sydsvenska kommuner för att hitta en modell 
som skulle kunna passa Älmhult.
Förslaget landade på en modell som används i Klippans kommun. Syftet med det 
tillvägagångssättet är att det är ett aktivt och seriöst val att ställa sig i den 
kommunala tomtkön, i och med att en lite högre avgift tas ut för att registrera sig 
för att erhålla plats i tomtkön. 
För att motivera sökande och samtidigt kunna upprätthålla en aktuell tomtkö, tas 
en liten summa ut varje år. Du som registrerad i tomtkön ansvarar själv att du 
uppger och har aktuella kontaktuppgifter.
Finansiering för upprättande av e-tjänsten sker initialt helt genom införande av 
taxan. Drift av densamma genom driftbudget för mark- och exploatering samt 
årliga avgifter och årligen nytillkomna registrerade.
Ett dokument för policy, hantering och taxa har upprättats.

28



Tjänsteskrivelse
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Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

 Att anta förslaget om regler för småhustomter samt taxa, enligt bilaga 
dokument för taxa och policy daterat 2020-01-21.

Anna Welander Anders Nyberg
Mark- och exploateringsingenjör Teknisk chef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 53 Ansökan om planbesked för Sånnaböke 1:171
Ärendenummer KS 2020/21

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

för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning behöver 

upprättas för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 kap 6 § 
miljöbalken.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Trenäs Förvaltning AB har inkommit med en ansökan om planbesked för en ny 
detaljplan för fastigheten Sånnaböke 1:171.  Planområdet ligger i nordöstra 
Älmhult och gränsar mot väster till sjön Möckeln. Öster och söder om 
planområdet ligger södra stambanan och i norr finns ett fritidsområde och 
bostäder. 
Syftet är att möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder i 
attraktivt västläge vid sjön Möckeln. Attraktiva boendemiljöer och mötesplatser 
är vägledande teman vid framtagande av detaljplanen. 
I översiktsplanen är området utpekat för blandad bebyggelse med utvecklad 
användning. Området beskrivs som Möckelns sjöstad med stadslik bebyggelse 
och hamnkaraktär. Planens syfte är förenlig med översiktsplanen. 
Området är ianspråktaget och hårdgjort. Inom planområdet har sågverksamhet 
pågått sedan mitten av 1850. Undersökning av betydande miljöpåverkan ska 
göras under planeringsarbetet. Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-20
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Orienteringskarta daterad 2020-04-08

 PlanPM daterad 2020-04-08
_____
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Tjänsteskrivelse

Datum 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan 
arpine.minasyan@almhult.se

Kommunstyrelsen

Sånnaböke 1:171 
Ärendenummer KS Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Trenäs Förvaltning AB har inkommit med en ansökan om planbesked för en ny 
detaljplan för fastigheten Sånnaböke 1:171.
Planområdet ligger i nordöstra Älmhult och gränsar mot väster till sjön Möckeln. 
Öster och söder om planområdet ligger södra stambanan och i norr finns ett 
fritidsområde och bostäder. Fastigheten är cirka 12 ha varav cirka 5,7 ha 
landarea och cirka 5,9 ha vattenarea.
Syftet är att möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder i 
attraktivt västläge vid sjön Möckeln. Attraktiva boendemiljöer och mötesplatser 
är vägledande teman vid framtagande av detaljplanen. 
I översiktsplanen är området utpekat för blandad bebyggelse med utvecklad 
användning. Området beskrivs som Möckelns sjöstad med stadslik bebyggelse 
och hamnkaraktär. Planens syfte är förenlig med översiktsplanen. 
Området är ianspråktaget och hårdgjort. Inom planområdet har sågverksamhet 
pågått sedan mitten av 1850. Undersökning av betydande miljöpåverkan ska 
göras under planeringsarbetet.
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Orienteringskarta (daterad 2020-04-08)

 PlanPM (daterad 2020-04-08)

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun.
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun. 
‒ Kommunstyrelsen beslutar en strategisk miljöbedömning behöver upprättas 

för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 kap 6 § 
Miljöbalken.
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Tjänsteskrivelse

Datum 2(2)

Arpine Minasyan Susann Pettersson
Stadsarkitekt Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Sökande
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltning
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Kommunledningsförvaltningen 
Linda Björling 
Planarkitekt 

 
 

  

  

 

Underlag för planbesked om upprättande av 
detaljplan för Sånnaböke 1:171  
i Älmhult, Älmhults kommun 
 

Plan-PM 
 

 
Vad är syftet med detaljplanen? 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad bebyggelse med 
huvudsakligen bostäder i attraktivt västläge vid sjön Möckeln. Attraktiva 
boendemiljöer och mötesplatser är vägledande teman vid framtagande av 
detaljplanen.  

 
Var ligger planområdet? 
Planområdet ligger i nordöstra Älmhult och gränsar mot väster till sjön Möckeln. 
Öster och söder om planområdet ligger södra stambanan och i norr finns ett 
fritidsområde och bostäder. 

 
Karta över Älmhult med fastigheten Sånnaböke 1:171 inringat i rött.  
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Orienteringskarta med fastigheten Sånnaböke 1:171 markerat i rött.  
 
Bakgrund 
Trenäs Förvaltning AB har ansökt om planbesked för att upprätta en ny 
detaljplan som möjliggör att blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder 
kan uppföras på fastigheten Sånnaböke 1:171.  
 
Fastigheten är cirka 12 ha varav cirka 5,7 ha landarea och cirka 5,9 ha 
vattenarea. Här har sågverk funnits från 1850-talet fram till 2011. Tomten är 
idag till största del planlagd för industriändamål. All mark på fastigheten är 
asfalterad. 

 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I gällande översiktsplanen är området utpekat för blandad bebyggelse med 
utvecklad användning inklusive omfattande förtätning. Området beskrivs som 
Möckelns sjöstad med stadslik bebyggelse och hamnkaraktär. Planens syfte är 
därmed förenlig med översiktsplanen.  

 
Gällande detaljplaner 
Det finns tre gällande detaljplaner på tomten idag. Samtliga planers 
genomförandetid har gått ut. Den största landarean täckas av detaljplanen ”GC-
tunnel vid industriområdet i Möckeln” 0765-P94/6.  
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Den ljusturkosa linjen visar området för den gällande detaljplanen ”GC-tunnel 
vid industriområdet i Möckeln”, 0765-P94/6.  
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Detaljplanen ”GC-tunnel vid industriområdet i Möckeln” 0765-P94/6. 
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Detaljplanen 0765-P94/6 från 1994 anger markanvändning för industri (J), 
bostäder (B), bad och camping (N1) och järnvägstrafik (T1).  

 

 
Den ljusturkosa linjen visar området för den gällande detaljplanen ”Sånnaböke 
1:171” 0765-P96/8.  
 

 
Utsnitt ur detaljplanen ”Sånnaböke 1:171” 0765-P96/8. 
 
Detaljplanen 0765-P96/8 från 1995 anger användningen ”J” både för land och 
vattenområden. ”J” tillåter upplag och timmersorteringsanläggning med 
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tillhörande byggnader. Marken är även prickad men tillåter att timmer-
sorteringsanläggningar med tillhörande byggnader får finnas.  
 

 
Den ljusturkosa linjen visar området för den gällande detaljplanen ”Förslag till 
ändring och utvidgning av byggnadsplanen för del av Möckelns samhälle” 07-
STE-1164.  
 

 
Utsnitt ur detaljplanen 07-STE-1164. 
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Detaljplanen 07-STE-1164 från 1973 anger den gällande användningen för en 
del av vattenområdet. V anger ”vattenområde” och Vu ”vattenområde som får 
användas för timmerupplag”.  
  
Riksintressen 
Planområdet angränsar till södra stambanan som är ett riksintresse för 
kommunikationer.  
 
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för 
naturvård.   

 
Strandskydd 
För sjön Möckeln är strandskyddet utökat till 200 meter på land. Strandskyddet i 
vattnet är 100 meter. När en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet 
och ett upphävande av åtminstone delar av strandskyddet är en förutsättning för 
att bebyggelse ska kunna uppföras. 
 
För att upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl. Fastigheten bedöms uppfylla 
”skäl 1” enligt MB 17 kap 18c§ eftersom all mark inom planområdet är 
asfalterad. Skäl 1 innebär att marken ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”.1 

 
Kulturmiljö 
Det finns inga fornminnen, fornlämningar eller bebyggelseskydd inom 
planområdet.  
 

 
Utsikt över sjön Möckeln från sågverkstomtens kant. 
  
 

 
1 Boverket https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-
bestammelser/upphavande-av-strandskydd-i-detaljplan/ 

41



   

 2020-04-07 8(14) 

 

 

 
Tomten med järnvägen till vänster och den flacka ytan som breder ut sig.  
 

 
Tomten sett mot norr med åsen till höger, där bakom ligger den kommunala 
badplatsen.  

 
Befintliga förhållanden  
Planområdets markyta är idag helt asfalterad med inga byggnader. Inga särskilda 
naturvärden finns. Det finns en gång- och cykeltunnel från östra sidan under 
järnvägsspåret. För biltrafik tar man sig till planområdet norrifrån.  Norr om 
planområdet ligger en liten ås och en kommunal badplats, dessa kommer att 
beaktas i planarbetet.  
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Tomten ligger ca 3km från centrala Älmhult där det finns god tillgång till 
offentlig och kommersiell service.  
 
Teknisk försörjning 
Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet. 
 
Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Det har hittills gjorts 3st olika utredningar angående förorenad mark på 
fastigheten. Den senaste markundersökningen utfördes av Tyréns AB 2014 2. 
Den undersökningen visar att det finns föroreningar på två platser inom 
fastigheten som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning. Dels dioxiner på den ”gamla” doppningsplatsen där 
”doppning” har förekommit och dels alifater vid den f.d. fordonstvätten. 
Doppning användes fram till slutet av 1970-talet för att förhindra blånadsskador 
på virket.3 På den ”nya” doppningsplatsen överskrider inte föroreningarna 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (tex. bostäder).  

 
I det kommande planarbetet måste ytterligare markundersökningar genomföras. 
Det kommer även behövas ett åtgärdsförslag hur föroreningarna ska avhjälpas 
om marken ska kunna bebyggas med bostäder. Det kan behövas en 
planbestämmelse om att marken ej får bebyggas med känslig markanvändning 
förrän ev. förorenad mark har sanerats.  

 
Karta över de två förorenade områdena, samt ”nya” doppningsplatsen.4   

 
2 Tyréns AB, Miljöteknisk markundersökning Möckelns fd sågverk, 2014-12-03  
3 SGU https://www.sgu.se/samhallsplanering/fororenade-omraden/dioxin-och-sagverk/  
4 Tyréns AB, Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns sågverk, Älmhult 
kommun, 2011-09-26, s.20 
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Buller 
2013 genomfördes en bullerutredning av WSP med 3 olika typer av placeringar 
och utformningar av bostäder på tomten. Alla tre alternativ har ett alternativ med 
och utan bullerskärm längs järnvägsspåret. Bullerutredningen ger en indikation 
hur bullret dämpas av bullerplanket och fasaderna närmast järnvägen. Vid 
framtagande av detaljplan kommer bullerdämpande åtgärder att krävas, likaså en 
mer djupgående bullerutredning.  

 

 
Utsnitt ur bullerutredning av tågtrafikbuller av WSP 2013. Detta exempel 
inkluderar ett bullerplank längs järnvägsspåret.  
 
Enligt förordningen (2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. Samma 
värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men 
ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 
 
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en 
skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som 
minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här 
gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
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Riskhänsyn  
Södra stambanan är en transportled för farligt gods. Planområdet angränsar till 
spårområdet. Enligt riskutredningen ”Fysisk planering intill transportleder för 
farligt gods i Älmhult” behövs ett skyddsavstånd på 50 meter om det ska 
planeras för bostäder i mer än fyra våningsplan och annan ”känslig bebyggelse” 
så som hotell, skola, vård, idrotts- och sportanläggningar med många åskådare 
samt större samlingslokaler. Vissa riskreducerande åtgärder krävs även inom 
100 meter från Södra stambanan för så kallad ”känslig bebyggelse”. 
 

 
Utsnitt ur ”Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult” 
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Översvämningsrisk 
För sjön Möckeln har MSB tagit fram en översvämningskartering där 100- och 
200-årsflöde har beräknats för slutet av seklet. Karteringen visar att ungefär 
hälften av fastigheten Sånnaböke 1:171 troligen kommer att översvämmas vid 
100-årsflöde så som den ser ut idag. Fastigheten upplevs som mycket flack men 
det är viktigt att undersöka markens höjd- och lågpunkter. Marknivåernas höjd i 
relation till framtida flöden kommer att utredas i framtagandet av detaljplanen. 
Troligtvis kommer markhöjden och ev. andra planbestämmelser tex. färdig golv-
nivå på bebyggelsen att regleras i detaljplanen för att minimera risk för 
översvämning av att bebyggelsen i framtiden.  
 

  
Flödesberäkningar för vattennivåer om 100-år (till vänster) och 200 år (till 
höger) från MSB.  

 
Utgångspunkter 
Den gamla sågverkstomten har en stor potential att omvandlas till ett område 
med bladad bebyggelse med en hög exploateringsgrad. Här kan en ny typ av 
boende erbjudas i Älmhult i framtiden. Ett sjönära boende i flerfamiljshus eller 
stadsradhus. Den gamla industrihistorien kan vara inspiration för en hamnlik och 
stadsmässig karaktär. Det är dock viktigt att integrera grönska i denna 
stadsmässiga karaktär för att göra området långsiktigt hållbart och höja kvalitén 
på livsmiljön så att den upplevs som trevlig och välkommande.  

Sjön kan också nyttjas till pirar, bryggor, strandpromenad och kanske till och 
med möjliggöra för några flytande hem. Dessa mötesplatser och stråk är mycket 
viktiga för att skapa ett flöde genom området som bidrar till en trygg miljö och 
att koppla ihop staden hela vägen från centrala Älmhult. En bro till norra delen 
av Näset kommer att utredas i planarbetet för att öka tillgängligheten ytterligare 
till och från området.  
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Fördelen med att bygga tätt är att skapa tillräckligt med människor i området för 
att kunna ha tillräckligt med underlag för en viss service till exempel café, 
restaurang, gym eller liten matvarubutik. Även lokaler för småföretag skulle 
kunna lämpa sig väl i denna miljö. Detta är mycket viktiga aspekter att 
möjliggöra ur en attraktivitets och hållbarhetssynpunkt.   

För att uppskatta antalet bostäder som kan komma att byggas på tomten har 
riktvärden för olika typer av bebyggelse ur den Fördjupade Översiktsplanen 
(samrådshandling) använts. Detta riktvärde anger en ungefärlig yta för allmän 
och privat mark som går åt per bostad:  

 Kvartersbebyggelse (4-6 våningar) 150m2  
 Flerbostadsbebyggelse (punkthus och lamellhus 3-4 våningar) ca 200m2 
 Gruppbebyggelse (kedjehus, radhus, mindre lamellhus) 550m2 
 Villabebyggelse 1500m2 (villatomter kommer troligtvis inte att vara 

aktuellt för denna plan).  

Om denna beräkningsmodell används uppskattas att cirka 300 bostäder kan 
byggas (Tabell 1). Detta är dock en grov uppskattning då det är osäkert i detta 
läge hur stor andel som varje bostadstyp skulle kunna utgöra. Platsen lämpar sig 
även väl för att kunna bygga på höjden på utvalda delar av fastigheten. Med 
detta i åtanke kan det ändå vara rimligt att anta att tomten skulle kunna bebyggas 
med cirka 300 bostäder.  

 

Tabell 1. Beräkningsmodell med nyckeltal ur den Fördjupade Översiktsplanen 
(samrådshandling)  

 
Viktiga frågor 
Attraktivitet 
Kvalitativa bostäder  
Hållbarhet 
Grönytor 
Dagvattenhantering  
Buller 
Markföroreningar 
Översvämningsrisk 
Strandskydd 
Infrastruktur kopplingar (kollektivtrafik, GC-vägar) 
 
Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande och kommunfullmäktige 
antar detaljplanen.  
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Grov tidplan 
Uppdrag      vår 2020 
Samråd utskick    vår 2021 
Granskning utskick      höst/vinter 2021 
Antagande av detaljplanen KF  vår 2022  
 
Ekonomi 
Ett mark- och exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och 
exploatören.  
 
Arbetet med framtagandet av ny detaljplan bekostas av beställaren. Ett planavtal 
upprättas med den sökande.  

 
 
Linda Björling   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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Kommunledningsförvaltningen
Paul  Robertson
0476-551 41
Paul.robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse byte av pantbrev med anledning 
av stöd till föreningen Folkets hus i Älmhult
Ärendenummer KS 2018/10

Sammanfattning

Ärendet
Föreningen Folkets hus i Älmhult har sökt ett bidrag från Älmhults kommun och 
fått det beviljat enligt kommunfullmäktigebeslut 2019-12-16, § 227.
Föreningen har även beviljats bidrag från Boverket.
Vidare är föreningen beroende av banklån för att kunna genomföra renovering 
av lokalerna. Långivande bank (Swedbank AB i Älmhult) har ställt som krav att 
kommunen genomför ett byte av det pantbrev som föreligger sedan tidigare lån 
till föreningen (nr 2991). 
I samband med beslutet i kommunfullmäktige om att bevilja bidrag beslutades 
även att kommunstyrelsen ska hantera frågan om pantbrevet för att möjliggöra 
beviljande av lån från Swedbank till föreningen Folkets hus.
Pantbrevet som Älmhults kommun innehar är på 2 Mkr med inomläge 2,8 Mkr.
För att Swedbank ska bevilja lånet till föreningen Folkets hus krävs då att 
Älmhults kommun byter pantbrevet om 2 Mkr med inomläge 2,8 Mkr mot två 
stycken pantbrev om 1 Mkr vardera med banken. Inomlägena för dessa pantbrev 
blir 6 739 tkr respektive 7 739 tkr. 
Detta innebär att Älmhults kommuns möjligheter att få tillbaka tidigare utlånade 
medel till föreningen Folkets hus minskar, då de nya pantbreven har ett högre 
inomläge, med andra ord de nya pantbreven får ett lägre värde. 
Lånet till föreningen Folkets hus som pantbrevet avser är idag ett amorterings- 
och räntefritt lån. Kommunledningsförvaltningen föreslår att i samband med 
hanteringen av pantbrevet beslutar kommunstyrelsen att kommunlednings-
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en avbetalningsplan för detta 
lån. 

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27

 Kommunfullmäktigebeslut 2019-12-16, § 227

49



Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett byte av pantbrev med 

Swedbank AB i Älmhult där befintligt pantbrev i Älmhults kommuns ägo om 
2 Mkr med inomläge 2,8 Mkr (nr 2991) överlämnas till Swedbank och 
Älmhults kommun erhåller istället två stycken pantbrev om 1 Mkr vardera 
med inomlägen 6 739 tkr respektive 7 739 tkr från Swedbank.

- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett 
förslag på en avbetalningsplan för tidigare lämnat lån till föreningen Folkets 
Hus om 2 mkr.  

Paul Robertsson Susann Pettersson
Planeringschef Kommunchef

Beslutet skickas till
- Kommunledningsförvaltningen
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Tekniska nämnden
- Föreningen Folkets Hus
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-16 Sidnummer, beslut 1(5)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 227 Ansökan om bidrag till renovering och 
ombyggnation av Folkets Hus Älmhult
Ärendenummer KS 2018/10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tilldelar föreningen Folkets Hus ett bidrag om 

4 500 000 kronor år 2019 att finansieras genom kommunstyrelsens buffert 
delårsrapport 2.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att arbeta fram ett 
beslutsunderlag gällande pantbrevet på befintligt lån. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Folkets Hus i Älmhult har tidigare sökt bidrag från Boverket i syfte 
att renovera och delvis bygga om lokalerna. När ärendet behandlades i 
kommunstyrelsen 2018-11-06, § 209, fanns medel om 4 500 000 kronor avsatta 
ur den så kallade byggbonusen. Beslutet förföll då villkoren för bidraget ej 
uppfylldes. 
Föreningen Folket Hus i Älmhult har ånyo sökt bidrag från Boverket och fått 
beviljat 2 100 000 kronor. 
Föreningen Folkets Hus har åter sökt ett bidrag om 4 500 000 kronor från 
Älmhults kommun för att genomföra en genomgripande renovering. 
Renoveringen inkluderar tillskapande av lokaler för den kommunala 
kulturskolans verksamhet som kommunen erbjuds hyra. Mot bakgrund av 
kommunens behov inom kärnverksamheterna skola, vård och omsorg från 2020 
och framåt föreslår kommunledningsförvaltningen att bidraget om 4 500 000 
kronor ej beviljas.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-12-16, § 259

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

 Budget samt driftkalkylföreningen Folkets Hus Älmhult daterad 2019-12-11

51



Sammanträdesprotokoll

2019-12-16 Sidnummer, beslut 2(5)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Folkets Hus kalkyl med bilaga daterad 2019-12-11

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Ballovarre (S), Bo Bergsjö (L), Michael Öberg (MP), Predrag Jankovic (V) 
och Karl-Henrik Wallerstein (KD) instämmer i Elizabeth Peltolas yrkande.
Sonja Emilsson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Börje Tranvik (SD) lämnar ett tilläggsyrkande om att samtliga partier ska kunna 
hyra Folkets Hus lokaler.
Michael Öberg (MP) yrkar avslag på Börje Tranviks tilläggsyrkande. 
Elizabeth Peltola (C) och Bo Bergsjö (L) instämmer i Michael Öbergs 
avslagsyrkande.

Beslutsgång huvudförslag
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag eller Sonja Emilssons (M) förslag och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sonja Emilssons förslag
Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster och 7 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Sonja Emilsson (M) X
Tomas Simonsson (M) X
- (M)
Jakob Willborg (M) X
Tord Åkesson (M) X
Marie Rosenquist (M) X
Dan Blixt (M) X
Gusten Mårtensson (C) X
Elizabeth Peltola (C) X
Marie Olofsson (C) X
Tomas Harrysson (C) X
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2019-12-16 Sidnummer, beslut 3(5)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) X
Vidar Lundbäck (C) X
Pontus Haglund (C) X
Anders Mårtensson (C) X
John-Arne Sandström (C) X
Lina Yosefi (L) X
Bo Bergsjö (L) X
Karl-Henrik Wallerstein (KD) X
Gun-Britt Cedergren (KD) X
Eva Ballovarre (S) X
Patricia Schooner (S) X
Stefan Jönsson (S) X
Britta Croona (S) X
Helen Bengtsson (S) X
Kristina Spjut Sahlberg (S) X
Petra Karlsson (S) X
Kent Ballovarre (S) X
Birgitta Bengtsson (S) X
Tommy Lövquist (S) X
Ann Johansson (S) X
Håkan Pettersson (S) X
Ulla-Britt Andreasson (V) X
Predrag Jankovic (V) X
Michael Öberg (MP) X
Börje Tranvik (SD) X

Gull-Britt Tranvik (SD) X

Tord Helle (SD) X

Carl-Gustav Hansson (SD) X

Bo Mazetti-Nissen (M) X
32 7

Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller Börje Tranviks (SD) 
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
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2019-12-16 Sidnummer, beslut 4(5)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat
Med 35 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Sonja Emilsson (M) X
Tomas Simonsson (M) X
- (M)
Jakob Willborg (M) X
Tord Åkesson (M) X
Marie Rosenquist (M) X
Dan Blixt (M) X
Gusten Mårtensson (C) X
Elizabeth Peltola (C) X
Marie Olofsson (C) X
Tomas Harrysson (C) X
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) X
Vidar Lundbäck (C) X
Pontus Haglund (C) X
Anders Mårtensson (C) X
John-Arne Sandström (C) X
Lina Yosefi (L) X
Bo Bergsjö (L) X
Karl-Henrik Wallerstein (KD) X
Gun-Britt Cedergren (KD) X
Eva Ballovarre (S) X
Patricia Schooner (S) X
Stefan Jönsson (S) X
Britta Croona (S) X
Helen Bengtsson (S) X
Kristina Spjut Sahlberg (S) X
Petra Karlsson (S) X
Kent Ballovarre (S) X
Birgitta Bengtsson (S) X
Tommy Lövquist (S) X
Ann Johansson (S) X
Håkan Pettersson (S) X
Ulla-Britt Andreasson (V) X
Predrag Jankovic (V) X
Michael Öberg (MP) X
Börje Tranvik (SD)         X
Gull-Britt Tranvik (SD)         X
Tord Helle (SD)          X
Carl-Gustav Hansson (SD)          X
Bo Mazetti-Nissen (M) X

35 4

_____
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2019-12-16 Sidnummer, beslut 5(5)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Föreningen Folkets Hus
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 54 Åtgärdsplan för budget i balans 2020–2022, 
socialnämnden–äskande
Ärendenummer KS 2020/23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens äskande om 3 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att ta fram ytterligare åtgärder 

för en budget i balans.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2020-02-26, § 16, att hos kommunstyrelsen äska 3 
miljoner kronor för att få en budget i balans.
För kommunen återstår, trots de utfördelade välfärdsmiljonerna, en negativ 
budgetavvikelse mot skatter, generella statsbidrag och utjämning baserat på 
skatteprognos per februari. Att fördela ut välfärdsmiljonerna innebär att 
kommunen kan riskera få ett negativt resultat som ska återställas inom 3 år. Med 
anledning av detta kan inte kommunledningsförvaltningen föreslå att 
välfärdsmiljoner ska delas ut till någon nämnd. 

Socialnämnden har 6 795 000 kronor i framtids- och utvecklingsanslag som kan 
användas för att tillsammans med åtgärdsförslagen bidra till en budget i balans. 
Utifrån kommunens övergripande ekonomiska situation som bedöms fortgå även 
nästa år, föreslås att nämnden tar fram ytterligare åtgärder för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09

 Socialnämndens beslut 2020-02-26 § 16 

 Socialnämndens utskotts beslut 2020-02-12, § 28

 Socialförvaltningens skrivelse ”Åtgärdsförslag för en budget i balans för 
socialförvaltningen 2020–2022” daterad 2020-02-05
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 
till beslut.
Sonja Emilsson (M) instämmer i Elizabeth Peltolas förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
förslaget. 
_____
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth S Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Åtgärdsplan för socialförvaltningen 2020/2022
Ärendenummer KS 2020/23

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade per 20-02-26 att hos kommunstyrelsen äska 3 mkr för 
att få en budget i balans.
För kommunen återstår trots de utfördelade välfärdsmiljonerna en negativ 
budgetavvikelse mot skatter, generella statsbidrag och utjämning baserat på 
skatteprognos per februari. Att fördela ut välfärdsmiljonerna innebär att 
kommunen kan riskera få ett negativt resultat som ska återställas inom 3 år. Med 
anledning av detta kan inte kommunledningsförvaltningen föreslå att 
välfärdsmiljoner ska delas ut till någon nämnd. 

Socialnämnden har 6 795 tkr i framtids- och utvecklingsanslag som kan 
användas för att tillsammans med åtgärdsförslagen kan bidra till en budget i 
balans. Utifrån kommunens övergripande ekonomiska situation som bedöms 
fortgå även nästa år föreslås att nämnden tar fram ytterligare åtgärder för en 
budget i balans

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 - 2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09

 Beslut Socialnämnden 2020-02-26 § 16 SOC 2020/16

Ärendebeskrivning
Föreligger beslut från socialnämnden att hos kommunstyrelsen äska 3 mkr av de 
välfärdsmiljoner som tillfallit Älmhults kommun, för att få en budget i balans.
Av ärendet framgår att socialförvaltningen tagit fram åtgärdsförslag som löper 
över tre år med åtgärder som avser effektivisering och översyn av 
verksamheterna. Åtgärdsplanen ger en besparing om totalt 16,3 mkr. 
Socialnämnden beslutade att uppdra till socialchef att genomföra åtgärderna för 
budget i balans. Det innebär att nämnden år 2020 kommer att genomföra 
besparingar motsvarande 6,7 mkr.
Socialnämndens budgetram år 2020 är 345,9 mkr. Nämnden skriver att år 2020 
föreligger ett effektiviseringsbehov om 9,3 mkr. Nämnden har i det fall ett 
ytterligare besparingsbehov år 2020 om 2,6 mkr.

Överväganden
Välfärdsmiljonerna ligger i de generella statsbidragen. Kommunfullmäktige 
fördelar budgeten utifrån det kommunala självstyret. Det står 
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kommunfullmäktige fritt att besluta hur skatter, generella statsbidrag och 
utjämning ska användas utifrån politiska prioriteringar. 

Budget för år 2020 är redan fördelad och om extra anslag ska fördelas ut med 
anledning av nya skatteprognosen (som är negativ mot budget) innebär det ett 
minskat resultat med motsvarande belopp, alternativt en besparing eller 
omfördelning av annan nämnds budgetram med motsvarande, då 
skatteprognosen februari 2020 är negativ i förhållande till budget.

Kommunen behöver se på hela ”skattepotten” (skatter, generella statsbidrag och 
utjämning) som en helhet. Särskilt när kommunen har sviktande skatteunderlag 
mot budget. Skatter, generella statsbidrag och utjämning är de medel som 
kommunen har netto att bedriva verksamhet för. Kommunen har, vad gäller 
skatter, generella statsbidrag och utjämning, totalt per februari 2020 en negativ 
avvikelse gentemot budget motsvarande 11,8 mkr.

Välfärdsmiljonerna som staten delar ut ”mildrar” nettoeffekten av den negativa 
budgetavvikelsen vad gäller skatter, generella statsbidrag och utjämning. För 
kommunen återstår trots de utfördelade välfärdsmiljonerna en negativ 
budgetavvikelse mot den ”budgeterade skattepotten” baserat på skatteprognos 
per februari. Att fördela ut välfärdsmiljonerna innebär att kommunen kan riskera 
få ett negativt resultat som ska återställas inom 3 år. Med anledning av detta kan 
inte kommunledningsförvaltningen föreslå att välfärdsmiljoner ska delas ut till 
någon nämnd. 

Socialnämnden har 6 795 tkr i budget för framtids- och utvecklingsanslag som 
kan användas för att tillsammans med åtgärdsförslagen bidra till en budget i 
balans. Vid avstämning med socialförvaltningen finns en ambition att använda 
dessa medel till andra framtids- och utvecklingsbaserade aktiviteter. Används 
dessa medel till att täcka ett budgetunderskott riskerar framtid- och utveckling 
att bromsas inom nämndens verksamheter.

Utöver ovan framtids- och utvecklingsanslag har kommunstyrelsen centralt 
avsatta budgetmedel för detsamma motsvarande 9 000 tkr. Kommunstyrelsen 
har även en pott avseende KS strategiska satsningar, ordinarie om 1 500 tkr.

Ett ytterligare alternativ är att kommunstyrelsen avslår socialnämndens äskande 
och uppdrar åt socialförvaltningen att ta fram ytterligare åtgärder för en budget i 
balans. 

Utifrån kommunens övergripande ekonomiska situation som bedöms fortgå även 
nästa år föreslås att nämnden tar fram ytterligare åtgärder för en budget i balans.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar
1. Att avslå socialnämndens äskande om 3 mkr
2. Att uppmana socialnämnden att ta fram ytterligare åtgärder för en budget i 

balans
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Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslut för information
Kommunstyrelsen

Beslut för åtgärd
Socialnämnden
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2020-02-26 Sidnummer, beslut 1(4)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 16 Åtgärdsplan för Socialförvaltningen 2020-2022
Ärendenummer SOC 2020/16

Socialnämndens beslut
1. Uppdrar till socialchef att genomföra presenterade åtgärder i ”Åtgärdsförslag 

för en budget i balans för socialförvaltningen 2020-2022”.
2. Äskar hos kommunstyrelsen om att 3 miljoner av de välfärdsmiljoner som 

tillfallit Älmhults kommun fördelas till socialförvaltningen för att få en 
budget i balans.

3. I samband med delårsrapporten i april övervägs det om det behövs ytterligare 
åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Beslutsnivå
Socialnämnden 1, 3
Kommunstyrelsen 2

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens budgetram år 2020 är 345 933 tkr. Ett effektiviseringsbehov om 
9 340 tkr föreligger för att få en budget i balans. 
Socialnämnden har uppdragit till socialchef att ta fram ett åtgärdsförslag för en 
budget i balans.  Ett förslag har utarbetats som löper över tre år med åtgärder 
som avser effektivisering och översyn av verksamheterna. Åtgärdsplanen ger en 
besparing om totalt 16 300 tkr. 
Förslag till åtgärder har utarbetats med fokus på att inte ge avkall på 
verksamhetens kvalité och innehåll. 

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

 Åtgärdsförslag för en budget i balans för socialförvaltningen 2020-2022
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-26 Sidnummer, beslut 2(4)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar:
Att 3 miljoner av välfärdsmiljoner som tillfallit Älmhults kommun även fördelas 
till socialförvaltningen för att få en budget i balans.
Att avslag ges till förslaget om översyn av hjälpmedelsortimentet i 
åtgärdsförslaget på hjälpmedelsortimentet  
Att det i övrigt ges bifall till förslaget om åtgärder för socialförvaltningen

Vidar Lundbäck (C), Gun-Britt Cedergren (KD), Jakob Willborg (M), Nusreta 
Kurtanovic Nilsson (C) och Lina Yosefi (L) yrkar bifall till åtgärdsförslaget i sin 
helhet.
Vidar Lundbäck (C) tilläggsyrkar att det i samband med delårsrapporten i april 
övervägs om det behövs ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Gull-Britt Tranvik (SD) och Ann Johansson (S) yrkar bifall till Lars Ingverts (S) 
yrkande.

Beslutsgång 1
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta att anta åtgärdsförslagen 
i sin helhet eller enligt Lars Ingverts (S) yrkande om avslag på översyn av 
hjälpmedelssortimentet och finner att åtgärdsförslagen antas i sin helhet.
Votering begärs
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till åtgärdsplanen i sin helhet
Nej-röst för Lars Ingverts (S) förslag

Omröstningsresultat 1
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordföranden att åtgärdsplanen bifalls i sin 
helhet.

Ledamot Ja-röst Nej-röst

Marie Rosenquist (M) X

Vidar Lundbäck (C) X
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2020-02-26 Sidnummer, beslut 3(4)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Jakob Willborg (M) X

Nusreta Kurtanovic 
Nilsson (C)

X

Lina Yosefi (L) X

Gun-Britt Cedergren 
(KD)

X

Gull-Britt Tranvik 
(SD)

X

Silvia Lobos (S) X

Elin Nilsson X

Ann Johansson (S) X

Lars Ingvert (S) X

Beslutsgång 2
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta att anta tilläggsyrkandet 
från Lars Ingvert (S) och finner att nämnden inte gör så.
Votering begärs
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag till Lars Ingverts (S) tilläggsförslag
Nej-röst för bifall till Lars Ingverts (S) tilläggsförslag

Omröstningsresultat 2
Med 2 ja-röster mot 9 nej-röster finner ordföranden att tilläggsförslaget bifalls

Ledamot Ja-röst Nej-röst

Marie Rosenquist (M) X

Vidar Lundbäck (C) X

Jakob Willborg (M) X

Nusreta Kurtanovic 
Nilsson (C)

X

Lina Yosefi (L) X

Gun-Britt Cedergren 
(KD)

X
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2020-02-26 Sidnummer, beslut 4(4)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Gull-Britt Tranvik 
(SD)

X

Silvia Lobos (S) X

Elin Nilsson X

Ann Johansson (S) X

Lars Ingvert (S) X

Beslutsgång 3
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta att anta tilläggsyrkandet 
från Vidar Lundbäck (C) och finner att nämnden gör så.

_____

Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen

64



65



66



ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR EN BUDGET I BALANS FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2020-2022
2020-02-05

B
es

lu
t k

rä
vs

fr
ån

 S
N

Ansvarig Åtgärd Konsekvenser

Effektivisering 
Totalt
(mkr) varav 2020 2021

1. Effektivisering av verksamheten 

1.1 IFO Minska försörjningsstöd 

Ett gemensamt arbete mellan IFO och
Arbetsmarknadsenheten ska generera att fler erbjuds
aktiviteter i syfta att bli självförsörjande. Under februari månad
erbjuds 25 personer som är försörjningsstödtagare anställning
via extra tjänst, vilket minskar kostnaderna.

4,4 2,4 1,0

1.2 IFO Omförhandla konsulentstödda familjehem till egna familjehem och anställa en familjehemssekreterareMinska köp av tjänst via konsulentstödda familjehem och
utveckla verksamhetens egna familjehemsarbete 4,3 0,7 1,8

1.3 SF Översyn inför tillsättande av vakanta tjänster.

Vid avslut av tjänst kommer överyn av anställningar i
verksamheten ske och en bedömning görs om tjänsten ska
tillsättas eller inte. Framtiden ger möjlighet till alternativa
lösningar såsom t ex robotisering av repetetiva arbetsuppgifter

2,8 1,4 0,7

SN
1.4 Myndighet Hjälpmedelssortiment

Översyn av vilka hjälpmedel till den enskilde som
verksamheten ska tillhandahålla och vad den enskilde själv
kan ta ansvar för.

0,2 0,2

SN
1.5 Myndighet Utökning av förebyggande och rehabiliterande insatser

Översyn av vilka förebyggande och rehabiliterande åtgärder
verksamheten kan erbjuda den enskilde, för att kunna erbjuda
alternativt stöd innan ansökan till myndighetsenheten.

0,4 0,1 0,1

1.6 SF Minskning av timanställning

Översyn av behov av timanställning kontra heltidsorganisation.
Vi måster säkerställa att kontinuitet säkerställs inom hemtjänst
och särskilt boende samt LSS boende.

3,0 1,0 1,0

SN

1.7 VoO/MyndighetE-handel

Stöd vid inköp av dagligvaror som köps in via e-handel.
Brukaren får möjlighet till ett ökat och varierande utbud av
dagligvaror. Omvårdnadspersonalen får minskad personaltid i
affären och mer tid med brukaren. Det förbättrar arbetsmiljön
för medarbetarna genom att förslitningsskador minskar då
tunga lyft upphör.

0,3 0,3

2. Förändrade förutsättningar
2.1 OF Minskad personlig assistans enligt LSS som övergått till SFB (socialförsäkringsbalken) Minskad kostnad för personlig assistans till enskild, då

kostnaden i stället övergår till Försäkringskassan. 0,9 0,9

2.2 IFO Egenavgift för alla placeringar.
2020 arbetsriktlinjer för egenavgift för placering med stöd av
Socialtjänstlagen (SoL); lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM), Lagen om vård av unga (LVU).

SN 2.3 IFO/Myndighet Översyn av biståndsbedömning
Genomgång av riktlinjer för biståndsbedömning för en
modernisering och anpassning till socialnämndens
ambitionsnivå.

Totalt 16,3 6,7 4,9

67



Tjänsteskrivelse

2020-02-06 1(2)

Socialförvaltningen
Jenny Smedberg 

Nämnd

Socialnämndens åtgärder för en budget i balans 
2020-2022
Ärendenummer SOC 2020/16

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens budgetram år 2020 är 345 933 tkr. Ett effektiviseringsbehov om 
9 340 tkr föreligger för att få en budget i balans. 
Socialnämnden har uppdragit till socialchef att ta fram ett åtgärdsförslag för en 
budget i balans.  Ett förslag har utarbetats som löper över tre år med åtgärder 
som avser effektivisering och översyn av verksamheterna. Åtgärdsplanen ger en 
besparing om totalt 16 300 tkr. 
Förslag till åtgärder har utarbetats med fokus på att inte ge avkall på 
verksamhetens kvalité och innehåll. 

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

 Åtgärdsförslag för en budget i balans för socialförvaltningen 2020-2022

Ärendeberedning
Socialnämnden har, 2019-12-18 § 133, antagit en verksamhetsplan för 2020 
bestående av aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 
2020, fördelning av driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och områden 
som under året ska prioriteras inom arbetsmiljö. Socialnämndens budgetram år 
2020 är 345 933 tkr. 
Bokslut 2019 resulterade i ett underskott med 13 793 tkr. Trots en utökning av 
budgetram med 16 mkr, föreligger effektiviseringsbehov om 4 340 tkr för att nå 
en budget i balans. Utöver detta har verksamheten under 2020 även lägre 
budgeterade intäkter, vilket ger ett effektiviseringsbehov om totalt 9 340 tkr.
Socialförvaltningen har med anledning av ovan beskrivning arbetat fram en 
åtgärdsplan för en budget i balans.
Socialförvaltningens ambition i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för en 
budget i balans har varit att arbeta för effektiviseringar i verksamheterna utan att 
ge avkall på kvalité. Förvaltningen har också arbetat med att hitta alternativ som 
ökar den enskildes självständighet.  
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Tjänsteskrivelse

2020-02-06 2(2)

Förslaget rör nio olika områden: minskat försörjningsstöd, omförhandling av 
konsulentstödda familjehem, översyn inför tillsättande av vakanta tjänster, 
hjälpmedelssortiment, utökning av förebyggande och rehabiliterande insatser, 
översyn av timanställning, e-handel, översyn av egenavgift och 
biståndsbedömning, se bilaga 1 för utförligare beskrivningar.

Sammantaget har socialförvaltningen en rad utmaningar och i den allt tuffare 
ekonomiska situationen är det nödvändigt att vidta olika former av 
omprioriterings- och besparingsåtgärder, samtidigt som kvaliteten måste 
bibehållas och verksamheten utvecklas. Budgetförutsättningarna 2020 ställer 
krav på socialförvaltningen för att nå en budget i balans. 

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
1. Att uppdra till socialchef att genomföra ovanstående åtgärder för en budget i 
balans. 

Jenny Smedberg
Socialchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

För åtgärd
Socialförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 55 Fördelning utvecklingsmedel - socialnämnden
Ärendenummer KS 2020/14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen tillåter användning av framtids- och utvecklingsmedel 

motsvarande 6 795 000 kronor i enlighet med socialnämndens förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, § 203, 
beslutades att varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera 
framtida utveckling.
Socialnämnden beslutade 2020-03-25, § 32, att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna förslaget om hur socialnämndens framtids- och utvecklingsmedel 
2020 ska användas.
För socialnämnden innebär två procent att 6 795 000 kronor är avsatta i 
framtids- och utvecklingsanslag.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01

 Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 32

  Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03
_____
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2020-04-01 1(2)

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

Kommunstyrelsen

Fördelning utvecklingsmedel 2020 – 
socialnämnden
Ärendenummer KS 2020/14

Sammanfattning av ärendet
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att 
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida 
utveckling.
Socialnämnden beslutade 2020-03-25 om att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna förslaget kring hur socialnämndens framtids- och utvecklingsmedel 
2020 ska användas.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för 
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.
För socialnämnden innebär två procent att 6 795 tkr är avsatta i framtids- och 
utvecklingsanslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01

 Socialnämndens beslut 2020-03-25 SOC 2020/27 § 32

Ärendeberedning
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att 
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida 
utveckling.
Anslaget ska sedan användas till att hitta nya sätt att arbeta på, utveckla 
kommunen och använda ny teknik. Anslaget kan användas till nya arbetssätt och 
ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer personalstyrning, nya 
arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över förvaltningsgränser, digitalisering 
eller ny teknik. Förvaltningen ska därefter redovisa hur tanken är med 
framtidssatsningen och kostnaden. De medel som behövs tas ur det låsta 
framtids-och utvecklingsanslaget.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för 
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.
För socialnämnden innebär två procent att 6 795 tkr är avsatta i framtids- och 
utvecklingsanslag.
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Socialnämnden räknar upp nedan utvecklingsområden i sin tjänsteskrivelse:
Förändrade arbetssätt
Syftar till att möta brukarnas behov och öka delaktigheten för både brukare och 
medarbetare. Öka det processinriktade och förebyggande arbetssättet.
Beräknat till 4 345 000 kr.
Kompetensutveckling 
Syftar till att utveckla och behålla medarbetare. 
Beräknat till 1 700 000 kr.
Barnens bästa gäller! – i Kronoberg
Utvecklingsarbetet syftar till att alla barn får det stöd de behöver och en 
utveckling av det förvaltningsöverskridande processarbetet som har inletts.
Beräknat till 750 000 kr.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att samtliga förslag kan anses 
uppfylla de kriterier som kommunfullmäktige satt för att få disponera medel för 
framtids- och utvecklingsanslag.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

 Att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel motsvarande 6 795 
tkr i enlighet med nämndens förslag

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till

För Åtgärd
Ann-Sofie Gangesson
För Information
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-25 Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 32 Utvecklingsmedel för socialnämnden
Ärendenummer SOC 2020/27

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att godkänna socialnämndens förslag till användningen av utvecklingsmedel.
2. Att kommunstyrelsen för över 6 795 000 kronor från framtids- och 

utvecklingskontot till socialnämnden. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I budgetförutsättningarna för 2020 reserverades det medel i respektive nämnds 
budgetram för framtids- och utvecklingssatsningar. Intentionen med avsatta 
medel framgår i Alliansens budgetskrift för 2020 och anger förutsättningar för 
nyttjandet av dessa medel:
”Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss 
själva och använda ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje 
förvaltning in två procent av sin budget för framtida utveckling. Pengarna kan 
gå till nya arbetssätt och ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer 
personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över 
förvaltningsgränser, digitalisering eller ny teknik. Redovisa hur tanken är med 
framtidssatsningen och kostnaden. Pengarna som behövs tas ur det låsta 
framtids-och utvecklingskontot.”
Med utgångspunkt från denna intention begär socialnämnden att få disponera 
avsatta medel om 6 795 000 kronor för utveckling av framtida arbetssätt.
Följande utvecklingsområden:
Förändrade arbetssätt
Syftar till att möta brukarnas behov och öka delaktigheten för både brukare och 
medarbetare. Öka det processinriktade och förebyggande arbetssättet.
Beräknat till 4 345 000 kr.

73
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2020-03-25 Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kompetensutveckling 
Syftar till att utveckla och behålla medarbetare. 
Beräknat till 1 700 000 kr.
Barnens bästa gäller! – i Kronoberg
Utvecklingsarbetet syftar till att alla barn får det stöd de behöver och en 
utveckling av det förvaltningsöverskridande processarbetet som har inletts.
Beräknat till 750 000 kr.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03

_____

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Verksamhetschefer socialförvaltningen 
Enhetschefer socialförvaltningen
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2020-03-03 1(2)

Socialförvaltningen
Jenny Smedberg 
Jenny.Smedberg@almhult.se

Socialnämnden

Utvecklingsmedel för socialnämnden
Ärendenummer SOC 2020/27

Sammanfattning av ärendet
I budgetförutsättningarna för 2020 reserverades det medel i respektive nämnds 
budgetram för framtids- och utvecklingssatsningar. Intentionen med avsatta 
medel framgår i Alliansens budgetskrift för 2020 och anger förutsättningar för 
nyttjandet av dessa medel:
”Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss 
själva och använda ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje 
förvaltning in två procent av sin budget för framtida utveckling. Pengarna kan 
gå till nya arbetssätt och ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer 
personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över 
förvaltningsgränser, digitalisering eller ny teknik. Redovisa hur tanken är med 
framtidssatsningen och kostnaden. Pengarna som behövs tas ur det låsta 
framtids-och utvecklingskontot.”
Med utgångspunkt från denna intention begär socialnämnden att få disponera 
avsatta medel om 6 795 000 kronor för utveckling av framtida arbetssätt.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03

Ärendeberedning
I budgetförutsättningarna för 2020 reserverades det medel i respektive nämnds 
budgetram för framtids- och utvecklingssatsningar. Intentionen med avsatta 
medel framgår i Alliansens budgetskrift för 2020 och anger förutsättningar för 
nyttjandet av dessa medel:
”Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss 
själva och använda ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje 
förvaltning in två procent av sin budget för framtida utveckling. Pengarna kan 
gå till nya arbetssätt och ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer 
personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över 
förvaltningsgränser, digitalisering eller ny teknik. Redovisa hur tanken är med 
framtidssatsningen och kostnaden. Pengarna som behövs tas ur det låsta 
framtids-och utvecklingskontot.”
Med utgångspunkt från denna intention begär socialnämnden att få disponera 
avsatta medel om 6 795 000 kronor för utveckling av framtida arbetssätt.
Följande utvecklingsområden:
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Förändrade arbetssätt
Syftar till att möta brukarnas behov och öka delaktigheten för både brukare och 
medarbetare. Öka det processinriktade och förebyggande arbetssättet.
Beräknat till 4 345 000 kr.
Kompetensutveckling 
Syftar till att utveckla och behålla medarbetare. 
Beräknat till 1 700 000 kr.
Barnens bästa gäller! – i Kronoberg
Utvecklingsarbetet syftar till att alla barn får det stöd de behöver och en 
utveckling av det förvaltningsöverskridande processarbetet som har inletts.
Beräknat till 750 000 kr.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Att godkänna socialnämndens förslag till användningen av utvecklingsmedel.
2. Att kommunstyrelsen för över 6 795 000 kronor från framtids- och 

utvecklingskontot till socialnämnden. 
Jenny Smedberg
Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
För kännedom
Verksamhetschefer socialförvaltningen 
Enhetschefer socialförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 56 Fördelning utvecklingsmedel – kultur- och 
fritidsnämnden
Ärendenummer KS 2020/14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen tillåter användning av framtids- och utvecklingsmedel 

motsvarande 788 000 kronor i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
I budget 2020, fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 203, beslutades 
att varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida 
utveckling.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-03-19, § 24, att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna förslaget om hur kultur- och fritidsnämndens 
framtids- och utvecklingsmedel 2020 ska användas.
För kultur- och fritidsnämnden innebär två procent att 778 000 kronor är avsatta 
till framtids- och utvecklingsanslag.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-03-19, § 24

 Förslag till fördelning av utvecklingsmedel för kultur- och fritidsnämnden 
daterat 2020-03-19

_____
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt 
Elisabeth.steen.ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Fördelning utvecklingsmedel 2020 – kultur- och 
fritidsnämnden
Ärendenummer KS 2020/14

Sammanfattning av ärendet
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att 
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida 
utveckling.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-03-19 om att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna förslaget kring hur kultur- och fritidsnämndens 
framtids- och utvecklingsmedel 2020 ska användas
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för 
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.
För kultur- och fritidsnämnden innebär två procent att 778 tkr är avsatta till 
framtids- och utvecklingsanslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-03-19 KFN 2019/11 § 24

Ärendeberedning
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att 
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida 
utveckling.
Anslaget ska sedan användas till att hitta nya sätt att arbeta på, utveckla 
kommunen och använda ny teknik. Anslaget kan användas till nya arbetssätt och 
ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer personalstyrning, nya 
arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över förvaltningsgränser, digitalisering 
eller ny teknik. Förvaltningen ska därefter redovisa hur tanken är med 
framtidssatsningen och kostnaden. De medel som behövs tas ur det låsta 
framtids-och utvecklingsanslaget.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för 
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.
För kultur- och fritidsnämnden innebär två procent att 778 tkr är avsatta till 
framtids- och utvecklingsanslag.
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Det framgår inte tydligt av nämndens förslag till fördelning av anslag hur de ska 
användas till nya sätt att arbeta på, utveckla kommunen eller bidra till 
användande av ny teknik. Kommunledningsförvaltningen förutsätter att 
respektive nämnd med klokhet använder sina budgetramar för att uppnå 
kommunfullmäktiges mål och föreslår därför att kommunstyrelsen tillåter 
användning av framtids- och utvecklingsmedel enligt nämndens redovisning 
nedan:

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

 Att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel motsvarande 788 
tkr i enlighet med nämndens förslag

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till

För Åtgärd
Ann-Sofie Gangesson
För Information
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 24 Framtids- och utvecklingsmedel 2020
Ärendenummer KFN 2019/11

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget kring hur kultur- och 
fritidsnämndens framtids- och utvecklingsmedel 2020 ska användas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med att man fastställde nämndernas 
ramar att två procent skulle användas för utvecklingsändamål. För kultur- och 
fritidsnämnden innebär det att 778 000 kr har avsatts till detta. Kultur- och 
fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att komma med ett förslag till 
fördelning av dessa pengar.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-28

 Förslag utvecklingspengar daterad 2020-02-28

_____

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Förslag till fördelning av utvecklingspengar för kultur- och fritidsnämnden

The Hive - en mötesplats för 

ungdomar 15-25 år 150 000

Idrottsaktivitet 100 000

Kurser i bild och indisk dans 220 000

Musikverksamhet för 

särskoleelever 84 000

Tvåornas kör 100 000

Satsning e-medier 124 000

778 000
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 57 Gång- och cykelväg längs väg 120 - 
kapitaltjänstkostnader
Ärendenummer KS 2020/37

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anvisa 48 750 kronor till 
tekniska förvaltningen för täckning av kapitaltjänstkostnader gällande 
investering om 750 000 kronor för icke belyst gång- och cykelväg längs väg 120 
väster om Delary.
Kommunens övergripande ekonomiska situation, i likhet med övriga 
kommunsverige, gör att nämnderna i första hand behöver försöka lösa 
uppdragen inom befintlig ram genom olika omprioriteringar. 
 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14

 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03, § 23

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07 
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt 
Elisabeth.steen.ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

GC väg 120
Ärendenummer KS 2020/37

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anvisa 48 750 kr till tekniska 
förvaltningen för täckning av kapitaltjänstkostnader gällande investering om 750 
000 kronor för icke belyst gång- och cykelväg längs väg 120 väster om Delary.
Kommunens övergripande ekonomiska situation, i likhet med övriga 
kommunsverige, gör att nämnderna behöver försöka att i första hand lösa 
uppdragen inom befintlig ram genom olika omprioriteringar. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14

 Beslut Tekniska nämnden 2020-03-03 TN 2020/7 § 23

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07 ”Belysning 
väster om Delary längst GC-väg”

Ärendeberedning
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anvisa 48 750 kr till tekniska 
förvaltningen för täckning av kapitaltjänstkostnader gällande investering om 750 
000 kronor för icke belyst gc-väg längs väg 120 väster om Delary.
De medel som finns avsatta under kommunstyrelsen som skulle kunna användas 
för att lösa uppdraget är 1,5 mkr ”anslag strategiska satsningar”.

Kommunens övergripande ekonomiska situation, i likhet med övriga 
kommunsverige, gör att nämnderna behöver försöka att i första hand lösa 
uppdragen inom befintlig ram genom olika omprioriteringar. Mot bakgrund av 
ovan föreslås att kommunstyrelsen avslår tekniska nämndens begäran om 
utökning av budget 2020 med 48 750 kr.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att avslå tekniska nämndens begäran om utökning av budget för 2020 med 48 
750 kronor.
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Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till

För Information
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 23 GC väg 120
Ärendenummer TN 2020/7

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen anvisar 48 750 kr till Tekniska förvaltningen för täckning 
av kapitaltjänstkostnader gällande investering om 750 000 kronor för icke 
belyst gc-väg längs väg 120 väster om Delary.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Det finns investeringsmedel om 750.000kr avsatt för byggnation av gc-väg 
väster om Delary. Om byggnation ska ske är det i samband med Trafikverkets 
arbeten för väg 120. I investeringsbudget 2020 finns endast medel för 
investering och då investering av icke belyst GC-väg avsatta. En förutsättning 
för investering av infrastruktur är att medel för att täcka kapitaltjänstkostnader 
och drift tillförs tekniska förvaltningen. Denna 450m långa GC-väg utan 
belysning ska enligt överenskommelse driftas av Trafikverket vilka står för 
driftskostnaderna. 
Kapitaltjänstkostnaderna om 48.750kr under år 1, som därefter minskas i och 
med att avskrivning och ränta beräknas procentuellt på lånebeloppet, kommer 
belasta Älmhults kommun – tekniska förvaltningen. Det är medel som måste 
tillföras tekniska förvaltningens driftbudget för att investering ska vara 
genomförbar.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Tekniska förvaltningen
Hanna Holm 
hanna.holm@almhult.se

Tekniska nämnden

Belysning väster om Delary längst GC-väg
Ärendenummer TN 2020/7

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut skall gc-väg väster om Delary byggas i samband med Trafikverkets 
arbeten med väg 120. Det finns endast medel för investering och då investering 
av icke belyst GC-väg om 450m.

Beslutsnivå
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07

Ärendeberedning
Det finns investeringsmedel om 750.000kr avsatt för byggnation av gc-väg 
väster om Delary. Om byggnation skall ske är det i samband med Trafikverkets 
arbeten för väg 120. I investeringsbudget 2020 finns endast medel för 
investering och då investering av icke belyst GC-väg avsatta. En förutsättning 
för investering av infrastruktur är att medel för att täcka kapitaltjänstkostnader 
och drift tillförs Tekniska förvaltningen. Denna 450m långa GC-väg utan 
belysning skall enligt överenskommelse driftas av Trafikverket vilka står för 
driftskostnaderna. 
Kapitaltjänstkostnaderna om 48.750kr under år 1, som därefter minskas i och 
med att avskrivning och ränta beräknas procentuellt på lånebeloppet, kommer 
belasta Älmhults kommun – Tekniska förvaltningen. Det är medel som måste 
tillföras Tekniska förvaltningens driftbudget för att investering skall vara 
genomförbar.
Medel för investering av belysning längst samma sträcka finns ej beslutat och 
därmed ej heller medel för drift och kapitaltjänstkostnader kopplade till detta. 
Investering av belysning beräknas kosta 375.000kr, drift 7500kr/år och 
kapitaltjänstkostnaderna uppgår till 24375kr under år 1, vilket därefter minskas i 
och med att avskrivning och ränta beräknas procentuellt på lånebeloppet. I det 
fall Tekniska nämnden anser gc-vägen skall utrustas med belysning krävs beslut 
på att tillföra investeringsmedel samt att medel skall tillföras Tekniska 
förvaltningens driftbudget samt medel för att täcka kapitaltjänstkostnader.
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GC-vägen är en koppling mellan Delary och enskild väg som sträcker sig till 
skolan i Ryfors. Att sätta belysning på denna del kan anses som en åtgärd som 
inte får full funktion i dagsläget då sträckan längst enskild väg mot Ryfors skola 
inte är utrustad med belysning.

Som ett alternativ till att idag utrusta GC-vägen med belysning kan förslagsvis 
tomrör läggas ner för att på sikt möjliggöra uppsättning av belysning utan att då 
behöva gräva upp hela sträckan. Detta till en kostnad om cirka 30.000kr som 
ryms inom de 750.00kr som finns avsatta.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anvisa 48.750kr till 

Tekniska förvaltningen för täckning av kapitaltjänstkostnader gällande 
investering om 750.000kr för icke belyst gc-väg längst väg 120 väster om 
Delary.

Hanna Holm Anders Nyberg
Gatuchef Teknisk chef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

87



Sammanträdesprotokoll

2020-04-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 58 Ombudgetering fasta arvoden nämnder
Ärendenummer KS 2019/82

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta

o 280 000 kronor från politisk organisation till kultur- och fritidsnämnden
o 280 000 kronor från politisk organisation till tekniska nämnden
o 808 000 kronor från politisk organisation till socialnämnden
o 795 000 kronor från politisk organisation till utbildningsnämnden
o 280 000 kronor från politisk organisation till miljö- och byggnämnden
o 105 000 kronor (kursverksamhet förtroendevalda), 775 000 kronor 

(kommunalt partistöd) samt 184 000 kronor (framtid och utveckling) till 
kommunfullmäktige

o 9 000 kronor (kommunala pensionärsrådet) samt 12 000 kronor 
(kommunala tillgänglighetsrådet) till kommunstyrelsen

o 20 000 kronor (allmänna val) till valnämnden

2. Beslutet gäller från år 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Arvodena till nämndsledamöter är uppdelade på fasta arvoden och 
sammanträdesarvoden. Idag finns budgeten för de fasta arvodena under politisk 
organisation medan nämnderna själva har budget för sina sammanträdesarvoden.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att den totala budgeten för en 
nämnd kommer att budgeteras under nämndens ansvar framöver.

Beslutsunderlag
 Ombudgetering fasta arvoden nämnder daterad 2020-02-14
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt 
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Ombudgetering fasta arvoden nämnder
Ärendenummer KS 2019/82

Sammanfattning av ärendet
Arvodena till nämndsledamöter är uppdelade på fasta arvoden och 
sammanträdesarvoden. Idag finns budgeten för de fasta arvodena under politisk 
organisation medan nämnderna själva har budget för sina sammanträdesarvoden.
Förslaget nedan innebär att den totala budgeten för en nämnd kommer att 
budgeteras under nämndens ansvar framöver och att 2020 års budget flyttas från 
politisk organisation till respektive nämnd.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Ombudgetering fasta arvoden nämnder daterad 2020-02-14

Ärendeberedning
Arvodena till nämndsledamöter är uppdelade på fasta arvoden och 
sammanträdesarvoden. Idag finns budgeten för de fasta arvodena under politisk 
organisation medan nämnderna själva har budget för sina sammanträdesarvoden.
Idag finns en budget för politisk verksamhet motsvarande 8 882 tkr fördelat 
enligt nedan.

Politisk verksamhet Budget 2020
Kommunfullmäktige 686 000
Kommunstyrelse 3 829 000
Kultur- och fritidsnämnd 280 000
Teknisk nämnd 280 000
Socialnämnd 808 000
Kommunala pensionärsrådet 9 000
Tillgänglighetsrådet 12 000
Utbildningsnämnd 795 000
Miljö- och byggnämnd 280 000
Kommunalt partistöd 775 000
Kursverksamhet förtroendevalda 105 000
Revision 819 000
Allmänna Val (Valnämnd) 20 000
Framtid och utveckling 184 000
Summa 8 882 000
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För att förenkla när HR-avdelningen betalar ut arvodena till ledamöterna föreslås 
att hela budgeten ligger under respektive nämnd. 
Föreslås även för att ”kursverksamhets förtroendevalda”, ”Kommunalt 
partistöd” samt ”Framtid och utveckling” hanteras under kommunfullmäktige 
samt att kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet hanteras under 
kommunstyrelsen. På så vis blir det en konsekvent och tydlig redovisning där 
ansvar ligger fördelat under respektive nämnd.

Politisk verksamhet Budget 2020
Kommunfullmäktige 686 000
Kursverksamhet förtroendevalda 105 000
Kommunalt partistöd 775 000
Framtid och utveckling 184 000
summa Kommunfullmäktige 1 750 000
Kommunstyrelse 3 829 000
Kommunala pensionärsrådet 9 000
Tillgänglighetsrådet 12 000
Summa Kommunstyrelsen 3 850 000
Kultur- och fritidsnämnd 280 000
Teknisk nämnd 280 000
Socialnämnd 808 000
Utbildningsnämnd 795 000
Miljö- och byggnämnd 280 000
Revision 819 000
Allmänna Val (Valnämnd) 20 000

Summa 8 882 000

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Att flytta 280 tkr från politisk organisation till kultur- och fritidsnämnden
2. Att flytta 280 tkr från politisk organisation till tekniska nämnden
3. Att flytta 808 tkr från politisk organisation till socialnämnden
4. Att flytta 795 tkr från politisk organisation till utbildningsnämnden
5. Att flytta 280 tkr från politisk organisation till miljö- och byggnämnden
6. Att flytta 105 tkr (kursverksamhet förtroendevalda), 775 tkr (kommunalt 

partistöd) samt 184 tkr (framtid och utveckling) till kommunfullmäktige
7. Att flytta 9 tkr (KPR) samt 12 tkr (TR) till kommunstyrelsen
8. Att flytta 20 tkr (Allmänna val) till Valnämnden
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Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer
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§ 59 Utvärdering budgetprocess 2020
Ärendenummer KS 2019/82

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner utvärdering av budgetprocess 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens övergripande verksamhetsplan för 

ledning och styrning ska revideras med hänsyn till förbättringsförslag 
daterade 2020-03-09.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens policy för ledning och styrning 

ska revideras med hänsyn till förbättringsförslag daterade 2020-03-09.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 – 2
Kommunfullmäktige punkt 3

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-04 § 227 en ny policy för ledning och 
styrning. En del i styrdokumentet hanterar budgetprocessen. Syftet med den 
reviderade budgetprocessen var att förenkla, förtydliga och förbättra befintlig 
budgetprocess. Budget 2020 hanterades i enlighet med nya budgetprocessen. 

Kommunledningsförvaltingen har tagit fram utvärdering av budgetprocessen 
samt förslag till reviderad budgetprocess med utrymme för ytterligare politisk 
dialog.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
_____
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth S Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Utvärdering av budgetprocess 2020
Ärendenummer KS 2019/82

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-04 § 227 en ny policy för ledning och 
styrning. En del i styrdokumentet hanterar budgetprocessen. 

Syftet med den reviderade budgetprocessen var att förenkla, förtydliga och 
förbättra befintlig budgetprocess. Budget 2020 hanterades i enlighet med nya 
budgetprocessen. 

Föreligger utvärdering av budgetprocess samt förslag till reviderad 
budgetprocess med utrymme för ytterligare politisk dialog.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 – 2
Kommunfullmäktige punkt 3

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09

 Övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning KS 2018/118 2018-
12-04 § 227

 Policy för ledning och styrning KS 2018/118 2018-12-17 § 269
 
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17 en ny policy för ledning och 
styrning. Utifrån den beslutade kommunstyrelsen en övergripande 
verksamhetsplan för ledning och styrning som hanterar budgetprocessen mer 
detaljerat. En del i styrdokumentet hanterar budgetprocessen. 

Syftet med den reviderade budgetprocessen var att förenkla, förtydliga och 
förbättra befintlig budgetprocess. Budget 2020 hanterades i enlighet med nya 
budgetprocessen. 

Budgetprocessen är en av kommunens viktigaste ledningsprocesser och måste 
fungera på ett ändamålsenligt vis utifrån både politikers och tjänstemäns 
perspektiv. Kommunledningsförvaltningen vill därför kontinuerligt utvärdera 
och förbättra budgetprocessen. Vid utvärdering av budgetprocess 2020 deltog 
både berörda politiker och tjänstemän. 
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Ledningsgruppen har gått igenom underlaget från utvärderingen och kom fram 
till förbättringsförslag som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-02-25. 

Av de förbättringsförslag som ledningsgruppen lyfte fram uppfattades att 
arbetsutskottets vilja var att nedan aktiviteter skulle införas i budgetprocessen:

 Workshop budgetförutsättningar december: Istället för att bara 
budgetberedningen deltar, så bjuds även samtliga förvaltningschefer, 
ekonomer samt nämnder in. På så vis får samtliga politiker en bra bild av 
kommunens ekonomiska förutsättningar i ett tidigare skede. Förslag var att 
flytta fram dagen till januari månad. Budgetanvisningarna går ut som vanligt 
efter budgetkickoff.

 Budgetkickoff januari: Som vanligt enligt styrmodell, fast flyttas till februari:
Kickoffen ska ge en omvärldsanalys med macroperspektiv med syfte att ge ett 
bra underlag till nämnderna och styrelse för vidare budgetberedning. 

 En extra dialogdag för politiker i slutet på april läggs till: Vid detta tillfälle får 
respektive förvaltningschef utifrån ett i förväg strukturerat schema föredra 
nämndens förutsättningar med utgångspunkt från föregående bokslut och 
delårsrapport 1 (som är viktiga dokument som ska användas i samband med 
beredning av budgetförslaget som därefter ska inlämnas i juni). 
Nämndspresidierna, ekonomer och andra strategiska tjänstemän är inbjudna. 
Syftet med dagen är politikerna ska få ett tillfälle för att få samsyn kring alla 
nämndernas möjligheter och utmaningar och en möjlighet att föra dialog 
kring detsamma.

Därefter följes budgetprocessen som vanligt med inlämnat budgetförslag i juni, 
budgetberedning i augusti och ett budgetbeslut i november osv.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar 
1. Att godkänna utvärdering av budgetprocess 2020
2. Att kommunens övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning ska 

revideras med hänsyn till ovan förbättringsförslag
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens policy för ledning 

och styrning ska revideras med hänsyn till ovan förbättringsförslag

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef
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Beslut för information
Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
Gemensamma nämnden

Beslut för åtgärd
Kommunstyrelsen
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Förvaltningen
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 1 efter mars
Ärendenummer KS 2020/41

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 efter mars för politisk 
verksamhet enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Denna innehåller drift- 
och investeringsprognos. 
- Hela budgeten för driften prognostiseras att användas.
- Politisk verksamhet har ingen budget för investeringar men kommer att 

använda 174 tkr från projektet övrigt under kommunledningsförvaltningen 
för införandet av fullmäktiges webbsändningar.

Samtliga områden är extra svårbedömda på grund av den pågående pandemin 
och dess följder.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 1 – 2020 Politisk organisation kvartal 1, per mars 2020 daterad 

2020-04-014.

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Nämnden beslutar godkänna framlagd delårsrapport.

Camilla Hallberg Susann Pettersson
Controller Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen

Camilla  Hallberg
0476-553 08
camilla.hallberg@almhult.se

Delårsrapport 1 - 2020

Politisk verksamhet

Kvartal 1, per mars 2020
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Innehåll
2. Ekonomi – Prognos .............................................................................................................3

2.1 Driftsredovisning - Prognos..........................................................................3
2.2 Investeringar - Prognos.................................................................................3
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Delårsrapport 1

2020-04-14 3(3)

 

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Förbrukningen av budgeten ligger på en normal nivå efter mars. För tillfället finns det inget som pekar på att 
politisk verksamhet kommer att förbruka mer än sin budget på helåret. 

SCB    
3 pos Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
Dr1 2020

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 6 632 6 979 7 153 -174
110 Stöd till politiska partier 792 880 890 -10
120 Revision 815 819 819 0
130 Övrig politisk verksamhet 342 20 20 0
920 Gemensam verksamhet 0 300 300 0
980 Framtids- och utvecklingsanslag 0 184 0 184

Summa 8 581 9 182 9 182 0

PROGNOS (tkr)
Avskrivningar 13
Internränta 1
Externa intäkter 0

2.2 Investeringar - Prognos
Investeringarna består av projektet för webbsändningar av fullmäktiges möten. Budgeten för detta finns under 
kommunstyrelsens projekt övriga investeringar. 

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2020-03

Budget 
2020

Prognos 
DR1 2020

Avvikels
e budget/ 
prognos  

2020

Ack utfall 
tom            

2020-03
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020

Investeringsanslag Netto 0 0
Investeringsram Netto 154 0 154 -154 174 0 174 -174
Summa 154 0 154 -154 174 0 174 -174

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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 Datum 
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Delegeringsordning för miljö- 
och byggnämnden 
 
Gäller från och med 2020-04-06 
 
Antagen av miljö- och byggnämnden 2020-03-30 § 34 
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Miljö- och byggnämnden  Datum 

 2020-03-30  3 
 
 

Allmänna bestämmelser kring delegering 
 
Möjligheten att delegera beslutsrätten inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde regleras av 
kommunallagen 6 kap. 37 – 39 §§ (SFS 2017:725) och speciallagstiftning. 
 
En nämnd får uppdra åt presidiet, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
Beslutanderätten får inte delegeras då ärendena rör,  

1. verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt, och  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

 
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder automatiskt nämndens vice 
ordförande in i hans/hennes ställe. 
 
I de fall nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta inom nämndens verksamhetsområde, 
får nämnden också överlåta till förvaltningschefen rätten att vidaredelegera till annan anställd inom 
kommunen att besluta istället. 
 
Vid utövandet av delegeringsrätten skall följande regler gälla: 
 
 

• Beslut som fattas på delegering skall följa nämndens riktlinjer, principbeslut eller uttalade 
grundsyn. 

 

• Delegat har rätt att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
beslut som delegaten själv fattat. 

 

• Beslut om vidaredelegering skall anmälas till nämnden. 
 

• Vid förfall för samtliga delegater får beslutanderätten övertas av förvaltningschefen eller 
dennes ersättare. 

 

• Beslut som fattas via delegering från nämnden eller efter vidaredelegering skall 
protokollföras i liggare och anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 
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Förkortningar av delegater 
 
I dokumentet förkortas befattningarna som innehar delegation enligt nedan: 
 
Ordförande i miljö- och byggnämnden O 
Miljö- och byggchef MB 
Stadsarkitekt  S 
Byggnadsinspektör B 
Lantmäteriingenjör L 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör M 
Administrativ handläggare  A 
Alla MB, S, B, L, M, A 

 
 

Allmänna ärenden 
 

KOMMUNALLAGEN  
 

Lagrum Delegat 

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Beslut ska anmälas på nämndens nästa sammanträde. 

6:39-40 
 

O 

Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens  
beslut eller avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister. 
 

6:38  O 

Besluta om överklagande av annan myndighets beslut, rörande över- 
klagande av beslut som tidigare fattats av miljö- och byggnämnden, i  
det fall besvärstiden löper ut före nästkommande sammanträde i  
miljö- och byggnämnden. 
 

6:39 O 

Besluta att utse ombud att företräda nämnden vid förhandling eller 
förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelse, mark- och miljödomstol 
och andra myndigheter  
 

MBN 
reglemente 
§ 9 

O  

Besluta om vidaredelegering till annan anställd i kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna delegeringsordning delegerats till 
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde 

7:6 MB 

Besluta om vidaredelegering till anställd i annan kommun, under 
förutsättning att båda nedanstående kriterier är uppfyllda 

1. Beslutanderätten i ärendegruppen har delegerats till 
förvaltningschefen, och  

2. Beslutanderätten faller inom ramen för sådan verksamhet som 
regleras i ett samverkansavtal enligt 9 kap. 37 § KL  

12:5 PBL  
 
Finns i Mb?  

MB 
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FÖRVALTNINGSLAGEN  (2017:900) 
 

Lagrum Delegat 

Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist i en framställning, om 

bristen medför att framställningen inte kan läggas till grund för en prövning i 

sak  

 

20 § andra 

stycket  

Se dock 9 

kap 22§ 

PBL och 6 

kap 10 § 

PBF 

 

Alla  

Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar att den inte 

kan tas upp till prövning  

 

20 § andra 

stycket  

Se dock 9 

kap 22§ 

PBL och 6 

kap 10 § 

PBF 

Alla  

Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en 

ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning  

 

20 § andra 

stycket 

Alla 

Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett ärende  

 

12 § första 

stycket  

Alla 

Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka 

personligen vid ett ärende 

 

 

14 § första 

stycket 

Alla 

Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag inte 

längre får medverka i ärendet  
 

14 § andra 

stycket  

Alla 

Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en skriftlig eller 

muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första stycket 

 

15 § första 

stycket 

Alla 

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en 

fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första stycket 

 

15 § andra 

stycket 

Alla 

Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren  

 

21 §  Alla 

Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de 

förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL  

 

36-39 §§  Alla  

Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent enligt vad som 

anges i 45 § första stycket andra meningen FL  

 

45 § första 

stycket 

Alla  

 
 

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESSLAG (2009:400) 
 

  

   

Besluta i frågor om sekretess vid begäran om utlämnande av allmän 
handling. 
 

6 kap Alla   
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Delgivningslagen (2010:1932) Delgivningsförordningen (2011:154) 
 

  

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske med kungörelsedelgivning  47-50 §§ 
DL,  
19-20 §§DF  

 

 

Plan- och byggärenden 
 
För ärenden som inkommit innan den 2 maj 2011 gäller plan- och bygglagen (SFS 1987:10) och för 
de ärendena ska delegeringsordningen tillämpas på motsvarande sätt som i denna 
delegeringsordning. 
 
Delegeringen inom plan- och bygglagens område innefattar även rätt att: 
 

• om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, 
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid om ansökan kan komma att avvisas 
eller att avgöras i befintligt skick enligt 9 kap. 21 § första stycket plan- och bygglagen. 

 

• avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 21 och 22 § första stycket plan- och 
bygglagen är så ofullständig att den inte kan prövas i sak.  

 

• besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller 
områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b § respektive 9 
kap. 35 § andra stycket plan- och bygglagen  

 

PLAN- OCH BYGGLAGEN  (2010:900) 
 

Lagrum Delegat 

Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov, förhandsbesked eller 

anmälan  

 

 

9 kap 22 § 

första 

stycket 

PBL 

6 kap 10 § 

första 

stycket 

PBF 

B 

Avvisning av ansökan eller anmälan när föreläggande om komplettering inte 

åtlytts  
 

9 kap 22 § 

andra 

stycket 

PBL 

6 kap 10 § 

första 

stycket 

PBF 

B 

Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan och andra 

sådana handlingar som avses i 9 kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de är 

lämpliga för arkivering  

 

6 kap 9 § 

PBF 

B 

Beslut om att samordning med miljönämnd inte ska ske   

  
 

9 kap 24 § 

andra 

stycket 

PBL 

B 
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Beslut om förlängning av handläggningstiden i ärende om lov eller 

förhandsbesked  
 

9 kap 27 § 

första 

stycket 

PBL 

B 

Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande  

 

13 kap 16 § 

första och 

andra 

styckena 

PBL 

B 

Beslut om bygglov för nybyggnad och /eller tillbyggnad inom ramen för 
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ PBL med undantag av: 
 

a) ny- och tillbyggnad eller ändring av bostadsbyggnad > 4000 m 2 
bruttoarea 

b) nybyggnad av bostadshus och fritidshus utanför detaljplanelagt 
område om nämnden inte tidigare lämnat positivt förhandsbesked 

c) uppförande av master och vindkraftverk högre än 20 meter. 
d) ny- och tillbyggnad av industri > 4000 m2 byggnadsarea  

 

9:2  första 
st. 1 och 
2, 9:30-32 

B 

   

Beslut om bygglov för: 
a) att ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för 

väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

b) att inreda ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri. 

c) byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. 
 

9:2 
första st. 
3a-c 

B 
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Beslut om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk 
eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den 
utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 

9:8 
första st. 
2b 

S, B 

Beslut om bygglov för ändring av gällande bygglov inom ramen för 
tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 
 

9:2 första 
st. 1 och 2 

S, B 

Beslut om bygglov för nybyggnad eller väsentlig ändring av andra 
anläggningar 

PBF 6:1-
1-10 
 

S, B 

Beslut om bygglov för uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar. 

PBL 9:8 
PBF 6:3-4 
 

S, B 

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i PBL 
9:34, dock inte rivning av byggnad 8:13  
 

9:10 S, B 

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i PBL 9:35. 
 

9:11-13 S, B 

Beslut om bygglov för åtgärder som inte kräver bygglov. 
 

9:14 S, B 

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i PBL 9:19. 
 

9:19 S, B 

Besluta om att förelägga sökanden att inom en viss tid avhjälpa bristerna 
om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är 
ofullständig  
 

9:22 första 
stycket  

S, B 

Besluta om att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 
22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i sak 
alternativt avgöra ärendet i befintligt skick 
 

9:22 andra 
stycket  
 

S, B 

Beslut att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 
 

9:27 S, B 

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i PBL 
9:33 i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan 
på omgivningen. 
 

9:33 S, B 

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt 
uppdrag. 
 
 

10:13 B 
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Beslut att ge startbesked eller föreläggande  
 

10:22  B 

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet  

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga 

- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som 

behövs 
- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 

startbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning 
som behövs. 

 

10:23-24 B 

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande 
föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av 
nämnden. 
 

10:27 
11:8 

B 

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. 
 

10:18 B 

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller 
för kontrollen. 
 

10:29 B 

Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i PBL 10:34-37. 
 

10:34-37 B 

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i PBL 11:7. 
 

11:7 B 

Beslut att av polismyndigheten begära det tillträde som behövs för 
tillträde enligt PBL 11:8. 
 

11:9 B 

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om 
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har 
befogenhet att besluta i lovärendet. 
 

11: 17 B 

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder 
och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget.  
 
 

11:18  B 

Besluta om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite  11:19 B 

Besluta om rättelseföreläggande som inte förenas med vite 11:20  B 

Besluta om rivningsföreläggande som inte förenas med vite  11:21 B 

Besluta om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med 
vite 
 

11:22  B 

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. 
 
 

11:30-32 B 

I brådskande fall besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 
förenade med vite (över 10 000 kr) 
 

11:30-32 O 
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I brådskande fall besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 
förenade med vite (upp till 10 000 kr) 

11:30-32 MB 

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket 
har säkerhetsbrister. 
 

11:33 
punkt 1 

B 

Beslut om förbud vid vite (över 10 000 kr) mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister. 
 

11:33 
punkt 1 

O 

Beslut om förbud vid vite (upp till 10 000 kr) mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister. 
 

11:33 
punkt 1 

MB 

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked. 
 

11:33 
punkt 2 

B 

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i PBL 
10:11 och 11:35 och underrätta den som certifierat den kontrollansvarige 
om beslutet  
 
Efter förslag från byggherren besluta om ny kontrollansvarig  
 
 

11:35 
punkt 1 
 
 
11:35 
punkt 2 

Nämnd  
 
 
 
B  

Besluta att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt PBL 11:8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete 
eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10:19, 
21 eller 22. 
 
 

11:39 B 

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa. 
 

12:8-11 S, B 

 

 

PLAN- OCH BYGGFÖRORDNINGEN  
 

  

Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte 
fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem. 
 

5:1-7 med 
tillhörande 
föreskrifter 

B 

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt PBF 6:5 är 
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid 
äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt 
skick. 
 

6:10 B 

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 
anordningar. 
 

8:6 
 

B 
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BOVERKETS FÖRESKRIFTER 
 

  

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3:16 
 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3:17 
 
 
 

BFS 
2011:12 
med 
senare 
ändringar 

B 

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda skäl). 
 
 

BFS 
2011:16 
OVK 1, 
ändrad 
2012:6, 
OVK 2,4 
  

B 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 
synpunkt. 
 

BFS 
2015:5, 
EKS 10,3 
§  

B 

 

Fastighetsbildningsärenden 
 

 

FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (1970:988) 
 

Lagrum Delegat 

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för 
prövning. 
 

4:25-25a L 

Beslut att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten 
ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 
 

5:3 tredje 
st. 

L 

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning. 14:1a 
första st. 
3-7 
 

L 

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. 
 
 

15:11 L 

Avge yttrande gällande fastighetsbildning till lantmäteriet eller  
annan myndighet samt domstol. Med undantag av: 
 
a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut 
b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna bestämmelser  
kring delegering. 
c, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, se  
allmänna bestämmelser kring delegering 
 

 MB, L 
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FÖRORDNING OM FASTIGHETSREGISTER (2000:308) 
 

Lagrum Delegat 

Beslut om kvartersindelning och kvartersnamn 
 

20 § L 

ANLÄGGNINGSLAG (1973:1149) 
 

Lagrum Delegat 

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten. 
 
 

12 § 
23 §§ 

L 

Rätt att påkalla förrättning. 
 
 

18 § L 

Godkännande av beslut eller åtgärd. 
 
 

30 § L 

LEDNINGSRÄTTSLAG (1973:1144) 
 

Lagrum Delegat 

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten. 
 
 

21 § L 

Godkännande av beslut eller åtgärd. 
 

28 § L 
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Namnsättning på platser, gator och vägar 

 
ENLIGT NÄMNDENS REGLEMENTE   Lagrum Delegat 

Besluta om namn på platser, gator och vägar 

 
 L 

 

Adressärenden 
 

LAG OM LÄGENHETSREGISTER (2006:378) Lagrum Delegat 

Beslut om belägenhetsadress 
 

10 § L 

Beslut om lägenhetsnummer 
 

11 § L 

Bostadsanpassningsärenden 
 

LAG OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG M.M. (1992:1574) Lagrum Delegat 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag eller avslag upp till 2 prisbasbelopp  
 

4-9 samt 
14-16 §§ 

B 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 2 prisbasbelopp  4-9 samt 
14-16 §§ 

MB 

Beslut om återställningsbidrag 
 

11-16 §§ B 

Beslut om återbetalning  
 

17 § B 
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Gaturenhållning och skyltning  

 
LAGEN (1998:814) OCH FÖRORDNINGEN (1998:929) MED 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM GATURENHÅLLNING OCH 
SKYLTNING   

Lagrum Delegat 

Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst 

område som är av betydelse för friluftslivet 

 

LGS 5 §  M  

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus (förut-

sätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen) 

 

LGS 6,7 

§§ 

FGS 6 § 

första 

stycket 

B  

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen FGS 4 § 

första 

stycket, 

LGS 6, 7 

§ 

 

M, B  

Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor 
(förutsätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen) 

 

LGS 9 §, 

FGS 6 § 

första 

stycket 

M, B  

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen FGS 4 § 

första 

stycket, 

9 § LGS 

M, B  

Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om tillsyn enligt lagen som 
ankommer på nämnden, dock utan vite 

LGS 12 

§ 

M, B  

Besluta om avgifter med anledning av prövning av fråga om tillstånd eller 
medgivande i enskilda ärenden med tillämpning av kommunens 
taxeföreskrifter 

LGS 13 

§, 

kommun

ens taxa  

M, B  
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Miljöärenden 

 
Allmänna bestämmelser  

 
 Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta  

• att bifalla eller avslå en ansökan,  

• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,  

• att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller 
undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,2  

• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,  

• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.  
 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta  
 

• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i 
ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller 
ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB)  

• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet för 
behandling i sak, 

 

• avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit 

av annan anledning),  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 
 

Lagrum Delegat 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 kap MB  
 

  

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpning av de allmänna 
hänsynsreglerna  
 

2 kap 2-9 §§, 26 
kap  

M 

SKYDD AV OMRÅDEN, 7 kap MB  
 

  

Beslut i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna för; 
- anläggningar, anordningar, komplementbyggnader  
  som ligger inom eller  i direkt anslutning till ianspråktagen tomt, 
- byggnader som ersätter befintliga, 
- mindre grävnings- och markarbeten, 
- nya lokaliseringar av transformatorstationer,  
  nätstationer eller liknande byggnader som  
  tillgodoser ett angeläget allmänt intresse.   
 

7:18 b  
 

M 

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även 
om det överklagas 

19 kap. 5 § och 
22 kap. 28 § MB 

M 
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Besluta att låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva  
sällskapsdjur som innehas av privatpersoner för att förhindra 
spridning av allvarlig smittsam sjukdom. 
 

9:15 MB 

Besluta i ärende angående avhjälpande av föroreningsskada  MB 2:8, MB 10 
kap, FMH 28 § 

M 

Besluta om avhjälpande åtgärder vid allvarliga miljöskador 
 

10:14  M 

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISAMER, 14 kap MB  
 

  

Beslut i ärende gällande kemiska produkter och biotekniska 
organismer. 
 

 M 

Beslut i tillsynsärenden, anmälan eller tillstånd för spridning av 
kemiska bekämpningsmedel  
 
(Inte helt ny, men något omformulerad)  
 

14 kap MB med 
tillhörande 
förordningar och 
föreskrifter   

M 

Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor  
 

NFS 2017:5  

Beslut i tillsyns- och anmälningsärenden gällande f-gaser  
 

SFS 
(2016:1128) om 
fluorerade 
växthusgaser 
och SFS 
(2016:1129) om 
ozonnedbrytand
e ämnen 

M 

Besluta i tillsyns- och anmälningsärenden gällande PCB-produkter  Förordningen 
(2007:19) om 
PCB  
 

M  

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR, 15 kap. MB  
 

  

Besluta om ärenden om anmälan om kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall 
 

45 § AF M 

AVFALLSFÖRORDNING (2011:927) 
 

  

Beslut i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit 
i fråga om att transportera bort avfall 
 

74-75 §§ samt 
kommunens 
föreskrift om 
avfallshantering  
 

M 
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TILLSTÅNDS GILTILIGHET OMPRÖVNING M.M. 24 kap MB 
 

  

Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett villkortsbeslut  
 

24:8 M 

TILLSYN, 26 kap. MB  
 

  

Beslut att meddela föreläggande eller förbud som behövs i ett 
enskilt fall för att miljöbalken och förordningar samt föreskrifter 
beslutade med stöd av miljöbalken skall efterlevas. 
 

26:9 M 

I brådskande fall besluta om förelägganden och förbud med vite 
(över 10 000 kr) eller förordna om rättelse på den felandes 
bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt 
ansöka om verkställighet eller särskild handräckning. 
 

26:9 
26:14 
26:17 
26:18 

O 

I brådskande fall besluta om förelägganden och förbud med vite 
(upp till 10 000 kr) eller förordna om rättelse på den felandes 
bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt 
ansöka om verkställighet eller särskild handräckning. 
 

26:9 
26:14 
26:17 
26:18 

MB 

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress  
 

26:13  M  

Beslut att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivnings-
myndigheten för anteckning i inskrivningsregistret.  
 

26:15 M 

Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan 
befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder  
 

26:19 tredje 
stycket 

M 

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen  
 

26:21 M  

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge 
miljörapport 
 

26:20 M 

Besluta om ingiven rapport 
 

26:20  M 

Bevilja anstånd med inlämnande av miljörapport  NFS 2016:8 § 6 M  

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd  eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt 
ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och 
dess verkningar som behövs för tillsynen.  
 

26:22 M  

Förordna att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas 26:26 
 

M 
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AVGIFTER, 27 kap MB  
 

  

Beslut att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. 
 

27:1 
4 och 5 § 
Förordning 
(1998: 
940) om avgifter 
för prövning och 
tillsyn enligt 
miljöbalken 

M 

Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa 

Kommunens 
taxa  
 

M  

Besluta att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas  
 

FAPT 9:5  M  

TILLTRÄDE M.M. 28 kap MB    

Beslut att begära polishjälp som behövs för tillträde och åtgärder 
enligt28 kap, 1–5 §§ miljöbalken. 
 

28:8 M 

MILJÖSANKTIONSAVGIFTER, 30 kap MB  
 

  

Beslut om miljösanktionsavgift om högst 10 000 kronor. 
 

 M 

AVGE YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSE , ANNAN 
MYNDIGHET ELLER DOMSTOL  
 

  

Avge yttrande inom miljöbalkens område till länsstyrelsen eller 
annan  
myndighet samt domstol. Med undantag av: 
 
a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut 
b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna 
bestämmelser  
kring delegering. 
c, yttrande i tillståndsärenden förutom vid kompletteringsremiss 
d, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, 
se allmänna bestämmelser kring delegering 
 

 MB, M 

 

Strålskyddslagen 
 

STRÅLSKYDDSLAG (2018:396) Lagrum Delegat 

Begära upplysningar eller handlingar som behövs för tillsynen  
 

8 kap. 4§ M  

Besluta om föreläggande och förbud 
 

8 kap. 6 § M 

Besluta i ärenden om solarier inom nämndens ansvarsområde 4 kap. 1-2 §§ 
samt 10 och 19 
§§  
SSMFS 2012:5 

M 
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Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt 
kommunens taxa och avgift  
 

Kommunens 
taxa  

M  

Kommunala författningar inom miljöområdet  
 

LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER Lagrum Delegat 

Besluta om tillstånd att hålla vissa djur inom detaljplanerat område. 
 

2 § M 

Besluta om dispens från föreskrifterna. 
 

11 § M 

RENHÅLLNINGORDNING FÖR ÄLMHULTS KOMMUN    

Besluta i ärende om dispens enligt undantagsbestämmelserna 
i renhållningsordningen. Se även 15 kap 25 § i miljöbalken. 
 

 M 

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER MEDDELADE AV 
KOMMUNFULLMÄKTIGE   

  

Besluta om tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna 
 

 M 

 

Tobaksärenden 
 

LAG (2018:2088) OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER   

Ansökan för försäljningstillstånd för tobak   

Besluta om att medge tillstånd för tobaksförsäljning 5 kap 3 § M 

Vid detaljhandel inhämta yttrande från Polismyndigheten, vid 
partihandel inhämta yttrande från Polismyndighet och Tullverket 

5 kap 4 § M 

Beslut om att återkalla försäljningstillstånd 7 kap 10 § M 

Besluta att meddela tillståndshavaren en varning 7 kap 11 § M 

Ta ut avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige 

9 kap 1 § M 

Tillsyn över tobaksprodukter   

Ta ut avgift för tillsyn av tillståndspliktig försäljning  9 kap 2 § M 

Besluta om förbud 7 kap 9 §  M 

Besluta att meddela föreläggande  7 kap 9 § M 

Förelägga om upplysningar, handlingar, varuprover och liknande 
som behövs för myndighetens tillsyn 

7 kap 17 § M 

Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar för att myndighetens uppgifter ska 
kunna utföras 

7 kap 18 och 
19 §§ 

M 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare   

Besluta om förbud  7 kap 12 § M 

Besluta om föreläggande  7 kap 12 § M 

Besluta att meddela förbud mot fortsatt försäljning eller meddela 
varning  

7 kap 13 § M 
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Förelägga om upplysningar, handlingar, varuprover och liknande 
som behövs för myndighetens tillsyn 

7 kap 17 § M 

Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar för att myndighetens uppgifter ska 
kunna utföras 

7 kap 18 och 
19 §§ 

M 

Ta ut avgift för tillsyn av anmälningspliktig försäljning  9 kap 2 § M 

 

Receptfria läkemedel  

 
LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 
(2009:730) 

  

Kontroll av efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som 
meddelats i anslutning till lagen. 

20 § M 

Begära upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. 21 § M 

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde 
till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband 
med detaljhandel och hantering av övriga läkemedel. 

21 § M 

Besluta om debitering av avgift enligt av kommunfullmäktige 
beslutad taxa. 

Kommunens 
taxa 23 § 

M 

 

Folköl 
 

 

 

Animaliska biprodukter  

 

LAG (2006:805) OM FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER 
 

Lagrum Delegat 

Besluta om föreläggande och förbud LFAB 23 § 
FFAB 12 §  

M 

Besluta att ta hand om en vara samt- om förutsättningar för det 
föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde antas understiga 10 000 kronor  

LFAB 25 §  M 

FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL (ALKOHOLLAG (2010:1622))    

Ärende Lagrum Vidare- 
delegation  

Handläggning av anmälan för försäljning eller servering av folköl   5 kap 5 §  M 

Tillsyn av försäljning eller servering av folköl  9 kap 2 §  M 

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa  Kommunens 
taxa 8 kap 10 
§ 

M 
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Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger  
 

LFAB 27 §  M 

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla även om det överklagas  
 

LFAB 33 §  M 

Lämna anvisning om plats som bedöms lämplig för nedgrävning av 
självdöda eller avlivade hästdjur  
 

SJVFS 2006:84 M  

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare 
och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift 
 

Kommunens 
taxa  

M 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgift  Kommunens 
taxa  

M  

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds a 
bristande efterlevnad av regelverket 
 

Kommunens 
taxa  

M  

 

Livsmedelsärenden 
 

LIVSMEDELSLAGEN (2006:804) (LL) 
 

  

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter och de föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagarna, de EU och EG - bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU 
och EG-bestämmelserna. 
 

22 § LL M 

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 
10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende. Besluta att 
förena föreläggande och förbud med (löpande) vite upp till 10 000 
kr per överträdelse, för respektive adressat i varje enskilt ärende. 
 
Vitesärenden som som beslutas på delegation ska särskilt 
redovisas för nämnden. 
 

23 § LL 
 
Viteslagen 
(1985:206) 

MB 

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 
10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende. Besluta att 
förena föreläggande och förbud med (löpande) vite över 10 000 kr 
per överträdelse, för respektive adressat i varje enskilt ärende. 
 
Vitesärenden som beslutas på delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden. 
 

23 § LL 
 
Viteslagen 
(1985:206) 

O 

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning. 
 

23 § LF M 

Besluta att ta hand om en vara samt - om förutsättningar för det 
föreligger - att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

24 § första och 
andra styckena 

M 
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varans värde kan antas understiga 10 000 kronor. 
 

LL, 34 § LF 

Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och 
undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från 
smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas 
genom livsmedel. 
 

25 § LL 
 
 

M 

Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på 
ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av 
ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL. 
 

24 § första och 
andra styckena 
LL, 34 § LF 

M 

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd 
av EU eller EG-bestämmelserna. 
 

26 § LL M 

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger. 
 

27 § LL M 

Förordna om att beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
 

33 § LL M 

Avge yttrande inom livsmedelslagens område till länsstyrelsen eller  
annan myndighet samt domstol. Med undantag av: 
 
a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut 
b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna 
bestämmelser kring delegering. 
c, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, 
se allmänna bestämmelser kring delegering 
 

 MB, M 

ÅTGÄRDERNA FRÅN DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS 
SIDA OCH SANKTIONER ((EU) 2017/625) 
 

  

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. 
 

F 2017/625 Art 
138 2 c 

M 

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på 
marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt 
förbjuda att de återsänds till den avsändande medlemsstaten eller 
beordra att de återsänds till den avsändande medlemsstaten 
 

F 2017/625 Art 
138 2 d 

M 

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens 
 

F 2017/625 Art 
138 2 e 
 

M 

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och 
destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra 
ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för. 
 

F 2017/625 Art 
138 2 g 

M 

Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller 
dess anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller 

F 2017/625 Art 
138 2 h 

M 
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stängs under en lämplig tidsperiod. 
 

Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens 
verksamhet och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören 
driver eller använder, läggs ner under en lämplig tidsperiod, 
 

F 2017/625 Art 
138 2 i 

M 

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde 
 

30 c § LL och 
39 a-i § LF 

MB 

LIVSMEDELSFÖRORDNINGEN (2006:813) (LF) 
 

  

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl. 
 

8 § LF M 

FÖRORDNINGEN (2006:1166) OM AVGIFTER FÖR OFFENTLIG 
KONTROLL AV LIVSMEDEL OCH VISSA 
JORDBRUKSPRODUKTER (FAOKL) 
 

  

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag 
samt om årlig kontrollavgift. 
 

3-6 §§ FAOKL  
 
Kommunens 
taxa 
 

M 

Besluta om avgift för registrering. 
 

13-14 §§ 
FAOKL 
 

M 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 
 

12 § FAOKL 
Kommunens 
taxa 
 

M 

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket 
 

Art. 79 p. 2 c 
och art. 83 p. 1 
2017/625 
12-13 § FAOKL 
 

M 

Besluta om avgift för importkontroll Förordning 
2006:812 11-12 
§§ eller 
motsvarande 
bestämmelser 
som gäller efter 
den 14 
december 2019 

M 

LAGEN (2006:805) OM FODER OCH ANIMALISKA 
BIPRODUKTER (LFAB) 
 

  

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen, de EU och EG -bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU och EG 
bestämmelserna 
 

23 § LFAB  
12 § FFAB 

M 

Beslut att förena föreläggande och förbud med fast vite upp till 10 24 § LFAB MB 
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000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende. 
 
Besluta att förena föreläggande och förbud med löpande vite om 
högst 10 000 kr per överträdelse eller med 10 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. 
 

Viteslagen 
(1985:206) 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om 
högst 100 000 kr per överträdelse eller med 100 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.  
 

24 § LFAB 
Viteslagen 
(1985:206) 

O 

Besluta att ta hand om en vara samt om förutsättningar för det 
föreligger att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans 
värde kan antas understiga 10 000 kronor. 
 

25 § LFAB M 

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för 
sådan begäran föreligger. 
 

27 § LFAB M 

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en 
verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om 
registrering har gjorts, eller brister när det gäller att uppfylla krav på 
journalföring eller annan dokumentation. 
 

30 a § LFAB MB 

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 
 

33 § LFAB M 

FÖRORDNING (2006:1165) OM AVGIFTER FÖR OFFENTLIG 
KONTROLL AV FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER 
(FAOKF) 
 

  

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare 
och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift. 
 

3-6 §§ FAOKF 
Kommunens 
taxa 

M 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. 
 

11 § 
Kommunens 
taxa 

M 

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 
 

1 Art 79 2 c och 
art 83 p 1 
2017/625 
12-13 § FAOKL 

M 

LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM DRICKSVATTEN 
(SLVFS 2001:30) 

  

Besluta om fastställande av faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter 
och frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning. 
 

12 § SLVFS 
2001:30, 

M 

Beslut om att antalet parametrar eller undersökningsfrekvenser i 
undersökningsprogrammet får minskas. 
 

10 och 12 §§ 
SLVFS 2001:30 

M 
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Vissa övriga ärenden  
 

 Lagrum Delegat 

Avge yttrande till kommunstyrelsen över förslag till detaljplan och 
områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden 
tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet  

 

 MB, B, 
M, L 
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Om dokumentet
Detta dokument innehåller både arbetsordning för utbildningsnämndens utskott 
och utbildningsnämndens delegeringsordning. Medan arbetsordningen fastställer 
utskottens uppgifter och arbetsformer beskriver delegeringsordningen huvudsak-
ligen vilken beslutsrätt som nämnden överlåter till anställda, utskott, enskilda 
förtroendevalda med flera. Av praktiska skäl har bestämmelserna samlats i sam-
ma dokument, då de alla handlar om utbildningsnämndens generella uppgiftsför-
delning. Delegeringsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt, men inne-
håller även delegering av vissa andra uppgifter – i första hand undertecknande 
av handlingar.
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Arbetsordning för utskotten
Utbildningsnämndens reglemente fastställer bland annat att nämnden kan ha ett 
arbetsutskott. Reglementet innehåller även andra bestämmelser om utskottet. 
Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i reglementet.
Utskottens beslutsrätt regleras i delegeringsordningen.

Utskottets arbetsformer
Det som är föreskrivet i utbildningsnämndens reglemente om

 tidpunkt för sammanträden
 kallelse
 sammanträde på distans
 ersättare för ordförande och vice ordförande
 förhinder
 ersättares tjänstgöring
 jäv, avbruten tjänstgöring
 deltagande i beslut
 överläggning
 förslag
 omröstning
 reservation
 justering och anslag
ska på motsvarande sätt tillämpas på utskottet. I övrigt gäller arbetsformer enligt 
nedan.

Ordförande och presidium
Utbildningsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Nämn-
dens 2:e vice ordförande är tillika vice ordförande i arbetsutskottet. 
Utskottet ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.
Ordföranden i utskottet ska

 leda utskottets arbete och sammanträden
 kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler
 inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas bered-

ning
 ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant ut-

bildning inom utskottets beredningsområden
 främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen

Delegeringsordningen
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Uppdrag om att besluta i grupper 
eller typer av ärenden ges i denna delegeringsordning.

129



Delegeringsordning utbildningsnämnden

2020-03-24 6(33)

Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering 
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda.
Kommunfullmäktige har 2019-11-25, § 199 fastställt policy för delegering. Be-
stämmelserna i kommunallagen och policyn ligger till grund för denna delege-
ringsordnings övergripande struktur.
Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras och 
administreras.
Nämnden har med beaktande av policyn valt att delegera beslutsrätt inom sitt 
verksamhetsområde enligt förteckning nedan. 

Nämndens rätt att fatta beslut
Nämnden kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla delege-
ringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett delege-
ringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegat får (eller ska, se nedan) överlämna delegerat ärende till nämnden för av-
görande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. Även ärenden där dele-
gat är jävig ska överlämnas till nämnden för beslut (se under rubriken ”Jäv” ne-
dan)
Utöver vad som står i kommunallagen 6 kap 38 § får beslut i ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt inte fattas av delegat. Sådana ärenden är förbehållna nämnden 
och ska alltid överlämnas till denna för avgörande. Oftast handlar det om ären-
den som får stora konsekvenser inom nämndens ansvarsområde eller där poli-
tiska bedömningar är avgörande.

Vidaredelegering
Förvaltningschef får vidaredelegera sin egen av nämnden delegerade beslutande-
rätt till annan anställd inom kommunen, dock endast i ärendetyper där nämnden 
har angett att detta är tillåtet.                                                                                       
Förvaltningschefens eventuella beslut om vidaredelegering ska dokumenteras 
och anmälas till nämnden. Beslutet ska förvaras tillsammans med delegerings-
ordningen.

Ersättare för delegat
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder vice ordfö-
rande automatiskt in i hans/hennes ställe.
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om 
inte annat anges. Om ordinarie delegat (inklusive vikarier och ställföreträdare) 
har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om 
inget annat anges under respektive punkt.
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Jäv
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där han el-
ler hon är jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till nämnden.
Enligt kommunallagen 6 kap 28 § är en förtroendevald eller en anställd hos 
kommunen jävig om 

 saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, för-
älder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets ut-
gång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde 
själv eller någon närstående, 

 han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken an-
går eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets ut-
gång,

 ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv 
är knuten till,

 han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i sa-
ken, eller 

 det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtro-
endet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Beslutstyper som inte finns i delegeringsordning-
en
Det finns huvudsakligen tre skäl till att det inte framgår i delgeringsordningen 
vem som får fatta beslut i en viss typ av ärenden:

1. Ärendetypen är inte delegerad från nämnden. I vissa ärendetyper får 
nämnden enligt lag – kommunallagen 6 kap. 38 § och viss speciallagstift-
ning – inte överlåta åt någon annan att fatta beslut. Nämnden kan också 
välja att vissa ärendetyper ska beslutas av nämnden, trots att de får dele-
geras.

Huvudregeln är att ärenden som inte tillhör en ärendetyp som är delegerad ska 
beslutas av nämnden, men det finns två fall där beslut kan fattas av anställda ut-
an att nämnden delegerat dem:

2. Ren verkställighet. Beslut som räknas som ren verkställighet är i regel 
beslut som ligger inom en anställds dagliga arbete och gäller verksamhe-
tens inre angelägenheter.

3. Beslut enligt speciallagstiftning – i vissa fall ger olika lagar vissa typer 
av anställda rätt att fatta beslut i bestämda ärendetyper. 

Delegering av andra uppgifter än beslutsrätt
I detta dokument finns även uppgifter som i egentlig mening saknar beslutsrätt, 
men som ändå bör definieras tydligt, till exempel rätten att underteckna olika ty-
per av handlingar. Utförandet av dessa delegerade uppgifter ska givetvis doku-
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menteras, men behöver inte förtecknas som särskilt beslut förutsatt att det inte 
samtidigt är ett delegeringsbeslut.

Anmälan av delegeringsbeslut
Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till nämn-
dens närmast följande ordinarie sammanträde. Detta gäller även de delegerings-
beslut som fattats efter vidaredelegering från förvaltningschef. Nämnden har inte 
rätt att i samband med anmälan göra ändringar i besluten.

Undantag delegeringsbeslutsanmälan
Följande delegeringsbeslut anmäls en (1) gång per år till utbildningsnämn-
den:
Beslut om läsårstider

 A10.21
 A11.25
 A12.18
 A13.24

Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurser

 A10.27
 A11.31

Beslut om beviljande av skolskjuts

 A9.6
 A10.13
 A11.17

Följande delegeringsbeslut anmäls två (2) gånger per år, vid höstterminen 
och vårterminens start:
Beslut om att erbjuda placering vid förskole- eller skolenhet eller vid ett fritids-
hem

 A6.1
 A11.16
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Dokumentering delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår: 

 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll

 beslutsmening som beskriver beslutets innebörd

 ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör åter-
sökning

 vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till 
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut.

 vem som har fattat beslut med stöd av delegering

 datum för beslut
Vid protokollets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka personupp-
gifter som kan framgå av protokollet utan att strida mot EU:s dataskyddsförord-
ning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i 
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive sy-
stem.

Överklagande
Delegeringsbeslut överklagas enligt samma regler och på samma sätt som vanli-
ga nämndbeslut. 
För beslut som får överklagas enligt förvaltningslagen (myndighetsutövning mot 
enskild med mera) eller speciallagstiftning ska skriftligt överklagande vanligen  
ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Undantag finns dock-överklagande av tilldelning av kontrakt enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling och andra lagar lagar på upphandlings-
området måste i regel göras inom 10 dagar efter tillkännagivande. 
För beslut som får överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska 
skriftligt överklagande ha kommit in inom tre veckor från att nämndens proto-
koll med anmälan om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Syfte
Huvudsyftet med delegering är att avlasta kommunfullmäktige och nämnder lö-
pande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen 
samt förbättra servicen.

Vad är en delegeringsordning?
Delegering innebär överlämnande av beslutsrätt. Med delegeringsordning avses 
en förteckning över sådana ärenden, som det enligt gällande bestämmelser an-
kommer på nämnden att besluta om, men som nämnden med stöd av 6 kap. 33 § 
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kommunallagen (1991:900) uppdrar åt annan att på nämndens vägnar fatta be-
slut om.
Med beslut i delegeringsordningen avses endast beslut i kommunallagens me-
ning. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa 
lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande.
Den som uppdras fatta beslut å nämndens vägnar kallas delegat. Delegaten trä-
der helt i nämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som 
ett beslut av nämnden. Ansvaret för ett beslut fattat på delegation åvilar delega-
ten. 
Delegeringsordning för utbildningsnämnden i Älmhults kommun revideras årli-
gen, i september månad.

Vad får inte delegeras?
I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 34 § kommu-
nallagen inte delegeras:
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvali-

tet
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med an-

ledning av att ett beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Delegerad beslutanderätt ska rymmas inom ramen för anslagna medel samt stå i 
överensstämmelse med gällande författningar, normer samt nämndens anvis-
ningar och riktlinjer.

Skillnad mellan delegation och ren verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som inne-
bär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet 
är emellertid inte helt klar. 

Delegeringsbeslut
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att dele-
gaten – den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder nämndens ställe.

Verkställighet
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagli-
ga arbete.
Verkställighet omfattar beslut som:
 inte ger utrymme för självständiga bedömningar
 följer av arbetsfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda 

för att den kommunala verksamheten ska fungera
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 interna beslut som rör den inre verksamheten och inte påverkar förhållan-
det utåt (t.ex. den löpande driften, flertalet personaladministrativa ären-
den)

 rutinärenden med tillämpning av riktlinjer och principbeslut från nämn-
den

 beslut av förberedande och verkställande art (faktiskt handlande, t.ex. ge-
nomförande av ett nämndbeslut så som avgiftsdebitering enligt taxa)

 normalt sett inte kan överklagas

Överklagan
Delegeringsbeslut kan överklagas på samma sätt som utbildningsnämndens be-
slut. En generell regel är att besvärshänvisning lämnas då beslut går sökande 
emot.
Den som överklagar ett beslut kallas i lagens mening för klagande. Beslut över-
klagas skriftligt i en skrivelse. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring i beslutet som klagande begär.
I skollagen ges den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan. Denna rätt gäller 
även ansökan till gymnasieskola och gymnasiesärskola samt överklagande av 
beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har 
fyllt 16 år. Om överklagat beslut gäller omyndiga barn eller elever kan vårdnads-
havare överklaga i den minderåriges ställe. 
I kolumnen Överklagan i delegeringsordningen anges till vilken rättsinstans och 
med vilket typ av besvär ett beslut kan överklagas. I tomma kolumner där ingen 
rättsinstans eller typ av beslut anges kan beslut endast överklagas genom laglig-
hetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär. 
Yttrande över överklagan avges av den som fattat det överklagade beslutet. In-
formation till nämnden beträffande det överklagade beslutet samt yttrandet ska 
lämnas vid nämndens nästkommande fastställda sammanträde, räknat från över-
klagandets inkommande respektive yttrandets avsändande. Om ärendets beskaf-
fenhet påkallar det ska ärendet överlämnas till nämnden för yttrande.

Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut vilka grundar sig på specialförfatt-
ningar med särskilda regler om hur beslut överklagas. Förvaltningsbesvär kan 
endast anföras av den som beslutet angår och om detta går vederbörande emot. I 
skollagen anges ibland specifikt vem som har rätt att överklaga.
Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överkla-
gade beslutet. Domstolen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe. 
Av delegeringsordningen framgår vilka beslut som överklagas genom förvalt-
ningsbesvär och till vilken instans de överklagas. 
Vid förvaltningsbesvär ska skrivelsen med överklagande ges till den myndighet 
som meddelat beslutet. Den ska ha kommit in till myndigheten, i detta fall ut-
bildningsnämnden, inom tre (3) veckor från den dag då klagande fick del av be-
slutet.
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Laglighetsprövning
Vid laglighetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär, prövar domstolen en-
dast lagligheten i ett beslut. Laglighetsprövning kan endast anföras av den som 
är kommunmedlem. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fast egen-
dom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen. Den som 
överklagar enligt laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av be-
slutet. 
Vid laglighetsprövning av delegeringsbeslut enligt 10 kap. kommunallagen räk-
nas överklagandetiden från det datum protokollet från nämndens sammanträde, 
där beslutet anmälts, anslås. Överklagan i enlighet med laglighetsprövning skic-
kas direkt till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandeskrivelsen ska ha kom-
mit in till denne inom tre (3) veckor från det att justerat beslutsprotokoll är an-
slaget på kommunens digitala anslagstavla på Älmhult kommuns hemsida, 
www.almhult.se  
Närmare regler om laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen.
Beslut att avvisa överklagan
Har skrivelsen inkommit för sent ska myndigheten avvisa densamma.
Omprövning av beslut
Om överklagandet inte avvisas överlämnar myndigheten skrivelsen tillsammans 
med övriga handlingar i ärendet till den myndighet som ska pröva ärendet. Myn-
digheten – delegaten – ska ompröva beslutet om det är uppenbart oriktigt på 
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan ske 
snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
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Förkortningar
Lagar och förordningar

AB 08 Allmänna bestämmelser 2008
DL Diskrimineringslagen (2008:567)
FörvL Förvaltningslag (1986:223)
GyF Gymnasieförordning (2010:2039)
KommL Kommunallag (1991:900)
LAS Lag (1992:80) om anställningsskydd
LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning
LoE Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
OSL Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)
SkF Skolförordning (2011:185)
SL Skollagen (2010:800)
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
VuxF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)
GDPR Dataskyddsförordningen

Titlar
CBEH Centrala barn- och elevhälsa
FC Förvaltningschef
HANDEK Handläggare ekonomi
HANEL Handläggare elevresor
HANPL Placeringshandläggare
HANSK Skolskjutshandläggare
KUR Kurator 
R Rektor
RD Respektive delegat
SAMMO Samordnare modersmål
SYV Studie o yrkesvägledare
UN Utbildningsnämnden
UNAU Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNO Utbildningsnämndens ordförande
VHCBEH Verksamhetschef centrala barn- och elevhälsa
VHCFSK Verksamhetschef förskola
VHCGR Verksamhetschef grundskola
VHCGV Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning

137



Delegeringsordning utbildningsnämnden

2020-03-24 14(33)

Delegerade ärendetyper

1. Allmänna ärenden

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning
1.1 Besluta i ärenden av så bråds-

kande karaktär att nämndens be-
slut inte kan inväntas.

Ordförande Kommunallagen
6 kap 39 §

Beror på beslutstyp

1.2 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut all-
män handling och handlings ut-
lämnande med förbehåll.

Ordförande
Förvaltningschef
Nämndsekretera-
re
Registrator
Kommunjurist

Offentlighets- och 
sekretesslagen 
6 kap 3 §

Kammarrätten Formellt beslut behöver en-
dast fattas vid vägran eller 
utlämnande med förbehåll1 
Hänvisning till lämpligt 
lagrum ska alltid anges.

1.3 Pröva att överklagande skett i 
rätt tid samt avvisa klagoskrift 
som har kommit in för sent till 
beslutsmyndigheten.

Ordförande
Förvaltningschef
Nämndsekretera-
re
Registrator

Flera lagrum, 
bland annat:

Förvaltnings-lagen 
45 §

Kan inte överkla-
gas

Gäller överklagande enligt 
förvaltningslagen.

1.4 Ge fullmakt åt ombud att föra 
kommunens talan inför domstol, 
andra myndigheter och rättsin-
stanser.

Ordförande
Förvaltningschef

Kommunallagen 6 
kap 15 § 

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Gäller inom respektive 
nämnds i reglemente defini-
erade ansvars- och verk-
samhetsområde.

1.5 Yttrande och remissvar angåen-
de individärende. 

Utbildnings-
nämndens arbets-
utskott

Ange beroende på 
typ av yttrande

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Får vidaredelegeras

Yttranden till fullmäktige 
får inte delegeras

1.6 Teckna enklare avtal av närmast 
verkställighets karaktär

Förvaltningschef Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Får vidaredelegeras

1.7 Omprövning/rättelse av delege-
ringsbeslut.

Delegat som fat-
tat ursprungsbe-
slutet

Förvaltnings-lagen 
§§ 36–39

Beror på beslutstyp

1  När en begäran om utlämnande av en handling inkommer är det i första hand den som har vår-
den om handlingen – till exempel registrator, arkivarie eller handläggare – som ska pröva om 
handlingen ska lämnas ut. Om prövningen resulterar i att handlingen – delvis eller i sin helhet – 
inte ska lämnas ut ska den som begärt handlingen direkt meddelas om detta. Den som har begärt 
ut handlingen ska samtidigt få ett besked om sin rätt att få ett (formellt) skriftligt beslut och att 
ett sådant beslut krävs för att överklagande ska kunna göras. Ett sådant beslut fattas av myndig-
heten (delegerat enligt 1.2) och behöver alltså endast fattas om den sökande begär det. Vid sådan 
begäran måste det dock fattas utan onödigt dröjsmål, varför flera personer bör ges beslutsrätt.
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning
1.8 Rättelse av skrivfel.2 Ordförande Förvaltnings-lagen 

§ 36
Gäller i första hand skrivfel 
i protokoll eller i av nämnd 
fastställt dokument. 

Rättelse av delegeringsbe-
slut görs vid behov av dele-
gat enligt 1.7.

1.9 Överklaga beslut från domstol 
eller annan myndighet.

Ordförande Flera Beror på beslutstyp Gäller inom respektive 
nämnds i reglemente defini-
erade ansvars- och verk-
samhetsområde.

Yttranden avseende ett 
överklagat beslut som fat-
tats av nämnden i dess hel-
het eller fullmäktige ska be-
slutas av nämnden. Punkt 
1.1 i denna delegeringsord-
ning är dock tillämplig.

1.10 Göra framställningar och utfärda 
skrivelser i nämndens namn.

Ordförande Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Inskränks av bland annat 
kommunallagen 6 kap 38 §.

1.11 Organisationsförändring inom 
förvaltning.

Förvaltningschef Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Förändringar som berör fle-
ra förvaltningar beslutas av 
kommunstyrelsen. 

1.12 Utse dataskyddsombud Förvaltningschef Dataskydds-för-
ordningen, artikel 
37

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

1.13 Godkänna personuppgiftsbiträ-
desavtal

Förvaltningschef Dataskydds-för-
ordningen, artikel 
28

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Får vidaredelegeras

1.14 Godkänna förtroendevaldas del-
tagande i kurser och konferenser 
på nämndens bekostnad, samt 
och kostnader i samband med 
detta

Ordförande Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Generella regler om ersätt-
ningar till förtroendevalda 
regleras i särskilt reglemen-
te

1.15 Besluta om (och godkänna kost-
nader för) uppvaktningar med 
mera

Ordförande Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Utöver vad som finns fast-
ställt i kommunens styrdo-
kument

1.16 Besluta om att skicka ärenden på 
remiss till nämnder, andra myn-
digheter med flera intressenter

Ordförande

2 Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i juste-
rade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att till exempel sekreteraren 
ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen. 
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2. Ekonomiska ärenden

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
2.1 Utse beslutsattestanter med er-

sättare
Ordförande
Förvaltningschef

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning)

Nämnden beslutar om at-
testrätt för ordförande.

Ordföranden beslutar om 
attesträtt för förvaltnings-
chef.

3. Personalärenden

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
3.1 Inrättande av ny tjänst inom bud-

getram
FC
VHCFSK, VH-
CGR, VHCGV, 
VHCBEH
R

3.2 Fördela3 arbetsuppgifter avseen-
de arbetsmiljö och brandskydd 
till
a) Förvaltningschef 
b) Annan chef

a) Ordförande
b) Närmast över-
ordnad chef

AFS 2001:1, 6 §4

3.3 Samråd och förhandlingar på ut-
bildningsnämnden vägnar vad 
gäller §11–14 och 38§§ lagen 
om medbestämmande i arbetsli-
vet.

Förvaltningschef Beslut enligt denna punkt 
avser i första hand att för 
arbetsgivarens räkning träf-
fa överenskommelser och 
avtal i samband med för-
handlingar och samråd.

Får vidaredelegeras.

3.4 Besluta om entledigande med ål-
derspension

HR-chef

3.5 Besluta om avslut med förmåner 
utöver lag eller avtal 

Förvaltningschef Beslut fattas i samråd med 
HR-chef.

3.6 Besluta om disciplinpåföljd, 
uppsägning, avsked

Förvaltningschef Beslut fattas i samråd med 
HR-chef.

3.7 Besluta om förmåner vid tjänst-
ledighet som inte är lag- eller av-
talsreglerad

Förvaltningschef Beslut fattas i samråd med 
HR-chef.

3.8 Besluta om förmåner vid fritids-
studier

Förvaltningschef Riktlinjer finns

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning

3 Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl 
redovisas som delegeringsbeslut.
4Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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3.9 Utse ställföreträdare för respekti-
ve chef.

Respektive chef 
utser sin egen 
ställföreträdare.

2 kap. 9 § SL .

3.10 Beslut om tillsättning av rektor Verksamhets-
chefen tillsätter 
efter samråd 
med FC

2 kap. 9 § SL Redovisas i utbildnings-
nämnden.

3.11 Beslut om att en person, som av-
ses i 2 kap. 18 § SL, ska använ-
das för att bedriva undervisning 
under längre tid än sex (6) måna-
der, dock längst 12 månader.

R 2 kap. 19 § SL Tidsbegränsning enligt 
skollagen anges på anställ-
ningsbevis.

3.12 Ansvar att se till att personal ges 
möjligheter till kompetensut-
veckling 

FC 2 kap. 34 § 1 st SL

4. Upphandlings- och försäljningsärenden
Överlåta eller försälja lös egendom regleras i kommunstyrelsens delegeringsord-
ning. Beslut om överlåtelse av sådan lös egendom som inte längre behövs till ett 
värde som understiger 1 000 kr är verkställighet.

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
4.1 Godkänna förfrågningsunderlag 

för belopp överstigande 50 bas-
belopp som inte beslutats i upp-
handlingsplan.

Utskott . Godkännande av förfråg-
nings-underlag för värden 
upp till 50 basbelopp anses 
som verkställighet

Förfrågningsunderlag för 
ramavtal som omfattar flera 
nämnder beslutas av kom-
munstyrelsens arbetsut-
skott.

4.2 Direktupphandling för värde 
över 100 000 kr per inköpstyp 
och kalenderår, samt rätt att 
teckna avtal för sådan.

Förvaltningschef Inköps- och upphandlings-
rutiner, LOU, LUF och gäl-
lande styrsystem ska följas.

Övre tillåtna gränsen för di-
rektupphandling är 28 pro-
cent av beslutat tröskelvär-
de.

Direktupphand-ling för vär-
den mindre än 100 000 kr 
anses som verkställighet.

4.3 Tilldelningsbeslut inom ramen 
för budget för respektive upp-
handling

Förvaltningschef

Upphandlings-
samordnare

Upphandlare

Lag om offentlig 
upphandling 
(2016:1145) 16 
kap 1 §, med flera

Förvaltningsrätten Fristen för överklagande 
(avtalsspärr) är vanligen 10 
dagar från fattat beslut.

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
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4.4 Teckna avtal vid upphandling 
över direktupphandlingsgränsen

Förvaltningschef Inköps- och upphand-
lingsrutiner, LOU,LUF och 
gällande styrsystem ska föl-
jas.

Uppdraget att underteckna 
avtal följer normalt besluts-
rätten för delegeringsbeslut. 
Om avtalet undertecknas av 
annan person än den som 
fattat beslutet ska detta do-
kumenteras. Se även avsnitt 
5 i detta dokument.

Avtal inom respektive 
nämnds i reglemente defini-
erade ansvarsområde beslu-
tas i första hand av förvalt-
nings-chef.

Avtal som nyttjas av flera 
nämnder tecknas via dele-
gering från kommunstyrel-
sen och beslutas av kom-
munchef.

4.5 Teckna övriga leverantörsavtal Förvaltningschef Gäller utöver det som be-
traktas som verkställighet.

4.6 Föra nämndens talan vid över-
prövningsärenden gällande 
LOU.

Kommunjurist

Upphandlings-
samordnare
Upphandlare

5. Gemensamt: Kvalitet, kränkande behandling och diskri-
minering

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
5.1 Ansvar för att nödvändiga åtgärder 

tas efter brister i verksamheten 
uppdagas

Respekti-
ve chef

4 kap. 7 § SL

5.2 Besluta om skriftliga rutiner för att 
ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen upprättas

FC 4 kap. 8 § SL

5.3 Ansvar för att personalen fullgör 
skyldigheter som anges i 6 kap. SL

Respekti-
ve chef

6 kap. 5 § SL

5.4 Ansvar för att se till att målinriktat 
arbete för att motverka kränkande 
behandling bedrivs

R 6 kap. 6 § SL

5.5 Ansvar att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och 
elever

R 6 kap. 7 § SL

5.6 Beslut om att upprätta en plan mot 
kränkande behandling. 

R 6 kap. 8 § SL
3 kap. 16 § DL
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
5.7 Ansvar att anmäla, utreda och vidta 

åtgärder mot kränkande behandling
R 6 kap. 10 § SL

5.8 Ansvar att utreda omständigheterna 
och i förekommande fall vidta åtgär-
der, i fall av att ett barn eller en elev 
anser sig i samband med verksam-
heten ha blivit utsatt för trakasserier 
eller sexuella trakasserier

R 2 kap. 7 § DL

5.9 Ansvar att det bedrivs ett målinriktat 
arbete för att aktivt främja lika rät-
tigheter och möjligheter för de barn 
och elever som deltar i eller söker 
sig till verksamheten. 

R 3 kap. 14 § DL

6. Förskola
Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning

6.1 Beslut om att erbjuda förskola i den om-
fattning som behövs utifrån barnets be-
hov. 

HANPL 8 kap. 5 § SL

6.2 Beslut om att erbjuda förskola i den om-
fattning som behövs utifrån barnets be-
hov med särskilt stöd.

VHCFSK 8 kap. 7 § SL

6.3 Beslut om överenskommelse med annan 
kommun att ta emot barn om det finns 
särskilda skäl

VHCFSK 8 kap. 12 § 3 st 
SL

6.4 Beslut om mottagande av barn från an-
nan kommun med hänsyn till barnets 
personliga förhållanden eller önskemål 
från vårdnadshavare.

VHCFSK 8 kap. 13 § SL Yttrande från hem-
kommunen ska in-
hämtas innan be-
slut.

6.5 Beslut om utökad vistelsetid utöver 
”Regler i förskola” på grund av barnets 
särskilda behov eller familjens där avgift 
betalas.

R 8 kap. 9 § SL

6.6 Beslut om utökad vistelsetid utöver 
”Regler i förskola” på grund av barnets 
särskilda behov eller familjens där avgift 
är nedsatt eller utan avgift.

R 8 kap. 9 § SL

6.7 Beslut att avsluta enskilt tillsynsärende 
över fristående förskola genom att inte 
vidta någon åtgärd.

VHCFSK 26 kap. 4 § SL

6.8 Beslut om anmärkning vid tillsyn av fri-
stående huvudman.

VHCFSK 26 kap. § 11

6.9 Beslut om tilläggsbelopp.
Tilläggsbelopp ska lämnas för
barn som har ett omfattande behov
av särskilt stöd. Hemkommunen
är inte skyldig att betala om
det innebär betydande eller ekonomiska
svårigheter

VHCBEH 8 kap 23 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol
- förvaltningsbe-
svär

7. Fritidshem
Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
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7.1 Ansvar för tillsyn av lämplig samman-
sättning och storlek av elevgrupp samt 
en god miljö

VHCGR 14 kap. 9 § SL Redovisas för 
nämnden i budget-
arbetet.

7.2 Beslut om utbildning i fritidshem vid 
särskilt behov av stöd

R 14 kap. 6 § SL

7.3 Beslut om nedsättning av eller befrielse 
från avgift

R 14 kap. 12 § SL Tillämpas utifrån 
barnens behov.

7.4 Beslut om att utnyttja insynsrätt i fri-
tidshem med enskild huvudman

VHCGR 14 kap. 18 § SL

7.5 Ansvar för tillsyn över fritidshem vars 
huvudman kommunen godkänt enligt 2 
kap. 7 § 2 st SL

VHCGR 26 kap. 4 § 1 st 
SL

Omfattar ej tillsyn 
över att bestämmel-
ser i 6 kap. SL följs.

7.6 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp
ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär
betydande eller ekonomiska svårigheter

VHCBEH 14 kap 17 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstolför-
valtningsbesvär

8. Annan pedagogisk verksamhet
Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning

8.1 Beslut om att vidta nödvändiga åtgär-
der om brister i verksamheten fram-
kommer

VHCFSK 25 kap. 8 § 2 st 
SL

8.2 Ansvar för att skriftiga rutiner för att ta 
emot och utreda klagomål mot utbild-
ningen upprättas

VHCFSK 25 kap. 8 § 3 st 
SL

8.3 Ansvar för tillsyn över pedagogisk om-
sorg vars huvudman är berättigad till 
kommunalt bidrag

VHCFSK 26 kap. 4 § 2 st 
SL

8.4 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär
betydande eller ekonomiska svårigheter

VHCBEH 25 kap 13 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol
- förvaltningsbesvär

9. Förskoleklass
Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning

9.1 Beslut om uppskjuten skolplikt efter 
begäran från barnets vårdnadshavare

VHCGR 7 kap 10 § 3 st SL Skolväsendets över-
klagande- nämnd - 
förvaltningsbesvär

9.2 Beslut om mottagande av barn från an-
nan kommun i förskoleklass med hän-
syn till barnets personliga förhållanden

VHCGR 9 kap. 13 § 1 st 
SL

Skolväsendets över-
klagande- nämnd - 
förvaltningsbesvär

Innan beslut fattas 
inhämtas yttrande.

9.3 Beslut om mottagande av barn från an-
nan kommun i förskoleklass efter öns-
kemål från vårdnadshavare.

VHCGR 9 kap. 13 § 2 st 
SL

Innan beslut fattas 
inhämtas yttrande.

9.4 Beslut om att utnyttja insyn i fristående 
förskoleklass

VHCGR 9 kap. 22 § SL
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
9.5 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-

lopp
ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär
betydande eller ekonomiska svårigheter

VHCBEH 9 kap 21 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol
- förvaltningsbesvär

9.6 Beslut om beviljande av skolskjuts en-
ligt kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK 9 kap. 15b § SL
9 kap. 21a § SL

9.7 Beslut om avsteg från kommunens rikt-
linjer för skolskjuts

UNAU 9 kap. 15b § SL
9 kap. 21a § SL

Allmän förvalt-
ningsdomstol – för-
valtningsbesvär. 
Gäller 9 kap 15 b § 
1 st. 

Förvaltningsrätten 
första instans.

10. Grundskola
Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning

10.1 Beslut om mottagande på försök under 
högst sex (6) månader i annan skolform

VHCBEH 7 kap. 8 § SL Mottagande på för-
sök i särskola Om 
berörda huvudmän 
är överens och ele-
vens vårdnadshava-
re medger detta.

10.2 Beslut om utbildning i annan skolform R 7 kap. 9 § SL Gäller integrerade 
och omvänt integre-
rade elever. Efter 
samråd med CBEH. 
Om berörda huvud-
män är överens och 
elevens vårdnads-
havare medger det-
ta.

10.3 Beslut om skolpliktens förlängning (se-
nare upphörande)

R 7 kap. 13 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedago-
giska myndigheten.

10.4 Beslut om skolpliktens tidigare upphö-
rande

R 7 kap. 14 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedago-
giska myndigheten.

10.5 Beslut om rätt att slutföra sista årskur-
sen enligt 7 kap. 15 § SL

VHCGR 7 kap. 16 § SL För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedago-
giska myndigheten.

10.6 Ansvara för att skolpliktiga barn som 
inte går i skolan på något annat sätt får 
föreskriven utbildning.

VHCGR 7 kap. 21 § SL

10.7 Ansvar för att eleven fullgör sin skol-
gång (skolplikt)

R 7 kap. 22 § SL

10.8 Beslut om överenskommelse med an-
nan kommun om att denna i sin grund-
skola ska ta emot barn om det finns 
särskilda skäl.

VHCGR 10 kap. 24 § SL
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
10.9 Beslut om mottagande av elev från an-

nan kommun i grundskola med hänsyn 
till elevens personliga förhållanden.

VHCGR 10 kap. 25 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

Om särskilda skäl 
finns. Yttrande från 
elevens hemkom-
mun ska inhämtas 
innan beslut.

10.10 Beslut om att ta emot även i annat fall 
än som avses i 10 kap. 24§ 3 st, 25 § 
eller 26 § SL efter önskemål från vård-
nadshavare

VHCGR 10 kap. 27 § SL

10.11 Beslut om åtgärder för elev som inte 
kan bo hemma till följd av skolgången

VHCGR 10 kap. 29 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

Vid bedömning ska 
särskild vikt fästas 
vid elevens ålder.

10.12 Beslut om placering vid skolenhet – 
beslut om avslag på ansökan

VHCGR 10 kap. 30 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

10.13 Beslut om beviljande av skolskjuts en-
ligt kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK 10 kap. 32 § SL
10 kap. 40 § SL

10.14 Beslut om avsteg från kommunens rikt-
linjer för skolskjuts

UNAU 10 kap. 32 § SL
10 kap. 40 § SL

Allmän förvalt-
ningsdomstol – 
förvaltningsbe-
svär. Gäller 32§ 1 
st

Förvaltningsrätten 
första instans.

10.15 Beslut om utnyttjande av insynsrätt i 
fristående grundskola

VHCGR 10 kap. 41 § SL

10.16 Beslut om särskild undervisning för 
elever p.g.a. sjukdom eller liknande 
skäl

R 24 kap. 17 § SL

10.17 Beslut att göra överenskommelse med 
annan huvudman att anordna särskild 
undervisning på sjukhus eller annan in-
stitution

VHCGR 24 kap. 19 § SL

10.18 Beslut om särskild undervisning i hem-
met eller annan lämplig plats för elever 
som inte vårdas på sjukhus eller en 
motsvarande institution

R 24 kap. 20 § SL

10.19 Beslut om skolpliktens fullgörande på 
annat sätt än enligt skollagen

VHCGR 24 kap. 23 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Medgivande för 
upp till ett (1) år i 
sänder i enlighet 
med 24 kap. 24 § 
SL.

10.20 Beslut om återkallelse av medgivande 
enligt 24 kap. 23 § SL

VHCGR 24 kap. 24 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Gäller omedelbart 
om inte annat be-
slutas.

10.21 Beslut om läsårstider FC 3 kap. 3 § SkF
10.22 Beslut om att antalet skoldagar per vec-

ka kan begränsas till fyra (4) stycken 
för en grupp elever i årskurs 1 och 2

FC 3 kap. 4 § 2 st 
SkF

10.23 Ansvar för prövning av mottagande av 
barn, som anses bosatta i utlandet hos 
sina vårdnadshavare, i grundskolan

VHCGR 4 kap. 2 § SkF Efter begäran av 
vårdnadshavare.
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
10.24 Beslut om mottagande även i andra fall 

av barn, som inte anses bosatt i Sveri-
ge, som elev i sin grundskola

VHCGR 4 kap. 2 § 2 st 
SkF

10.25 Ansvar att anordna modersmålsunder-
visning

SAMMO 5 kap. 10 § SkF

10.26 Beslut att elev ska ges modersmålsun-
dervisning under längre tid än sju (7) 
läsår

SAMMO 5 kap. 11 § SkF Om eleven har be-
hov av detta.

10.27 Beslut om fördelning av undervisnings-
tid mellan årskurserna

VHCGR 9 kap. 4 § SkF

10.28 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller ska erbjudas modersmålsun-
dervisning.
Hemkommunen är inte skyldig att beta-
la om det innebär betydande eller eko-
nomiska svårigheter.

VHCBEH 10 kap 39 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol
-förvaltningsbe-
svär

Gäller fristående 
verksamheter

10.29 Beslut om gruppstorlek för språkval R 9 kap. 7 § SkF
10.30 Beslut om erbjudande av allsidigt urval 

av ämnen som elevens val
R 9 kap. 8 § SkF

11. Grundsärskola
Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning

11.1 Beslut om mottagande i grundsärsko-
lan.

VHCBEH 7 kap. 5 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

I samråd med rektor. 
Beslutet ska föregås 
av en utredning mot-
svarande den som en-
ligt 7 kap. 5 § SL ska 
göras inför beslut om 
mottagande i grund-
särskolan.

11.2 Ansvar att utreda om något tyder på att 
en elev i grundsärskolan inte tillhör 
grundsärskolans målgrupp.

VHCBEH 7 kap 5 a § SL

11.3 Beslut om att en elev inte längre tillhör 
grundsärskolans målgrupp om en ut-
redning i enlighet med 7 kap. 5 a § SL 
visar detta.

VHCBEH 7 kap 5 b § SL

11.4 Beslut om mottagande på försök under 
högst sex (6) månader i annan skolform 
(grundskolan)

VHCBEH 7 kap. 8 § SL I samråd med VH-
CGR. Om berörda 
huvudmän är överens 
och elevens vård-
nadshavare medger 
detta.

11.5 Beslut om utbildning i annan skolform 
(grundskolan) (integrerade elever)

VHCBEH 7 kap. 9 § SL I samråd med VH-
CGR. Om berörda 
huvudmän är överens 
och elevens vård-
nadshavare medger 
detta.

11.6 Ansvar för prövning av uppskjuten 
skolplikt

VHCBEH 7 kap. 10 § SL Skolväsendets 
överklagande- 

I samråd med VH-
CGR. Efter begäran 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

av barnets vårdnads-
havare.

11.7 Ansvar för prövning av skolpliktens 
förlängning (senare upphörande)

R 7 kap. 13 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedagogis-
ka myndigheten.

11.8 Ansvar för prövning av skolpliktens ti-
digare upphörande

R 7 kap. 14 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedagogis-
ka myndigheten.

11.9 Ansvar för prövning av rätt att slutföra 
skolgången enligt 7 kap. 15 § SL

R 7 kap. 16 § SL

11.10 Ansvar för att skolpliktiga barn som in-
te går i skolan på något annat sätt får 
föreskriven utbildning

VHCGR 7 kap. 21 § SL

11.11 Ansvar för att eleverna fullgör sin skol-
gång (skolplikt)

R 7 kap. 22 § SL

11.12 Beslut om en elev huvudsakligen ska 
läsa ämnen eller ämnesområden

R
VHCBEH

11 kap. 8 § SL
Enl SL beslutar 
huvudmannen om 
ämnen/ämnesom-
råden. Rektor be-
slutar om eleven 
läser en kombina-
tion av ämnen, 
ämnesområden, 
grundskoleämnen.

Samråd med elevens 
vårdnadshavare innan 
beslut fattas.

11.13 Beslut att göra överenskommelse med 
annan kommun att den i sin grund-
särskola ska ta emot elever som hem-
kommunen ansvarar för

VHCGR 11 kap. 24 § 2 st 
SL

11.14 Beslut om mottagande av elev från an-
nan kommun i grundsärskola med hän-
syn till elevens personliga förhållanden

VHCBEH 11 kap. 25 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

I samråd med rektor. 
Om särskilda skäl 
finns. Yttrande från 
hemkommunen ska 
inhämtas innan beslut 
tas. 

11.15 Beslut om att ta emot barn i annat fall 
än som avses i 11 kap. 24 § 2 st SL 
samt 11 kap. 25 § SL efter önskemål 
från vårdnadshavaren

VHCGR 11 kap. 26 § SL

11.16 Beslut om placering vid en skolenhet VHCGR 11 kap. 29 § 2 st 
SL

Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

11.17 Beslut om beviljande av skolskjuts en-
ligt kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK 11 kap. 31 § SL

11.18 Beslut om avsteg från kommunens rikt-
linjer för skolskjuts

UNAU 11 kap. 31 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol – 
förvaltningsbe-
svär. Gäller 31§ 
1 st.

Förvaltningsrätten 
första instans.

11.19 Ansvar för insyn i fristående grund-
särskola

VHCGR 11 kap. 40 § SL

11.20 Beslut om särskild undervisning för 
elever p.g.a. sjukdom eller liknande

R 24 kap. 17 § SL
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
11.21 Beslut att göra överenskommelse med 

annan huvudman att anordna särskild 
undervisning på sjukhus eller annan in-
stitution

VHCGR 24 kap. 19 § SL

11.22 Beslut om särskild undervisning i hem-
met eller på annan lämplig plats för 
elever som inte vårdas på sjukhus eller 
motsvarande institution

R 24 kap. 20 § SL

11.23 Beslut om skolpliktens fullgörande på 
annat sätt än enligt skollagen

VHCGR 24 kap. 23 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Medgivande för upp 
till ett (1) år i sänder i 
enlighet med 24 kap. 
24 § SL.

11.24 Beslut om återkallelse av medgivande 
enligt 24 kap. 23 § SL

VHCGR 24 kap. 24 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Gäller omedelbart om 
inte annat beslutas.

11.25 Beslut om läsårstider FC 3 kap. 3 § SkF
11.26 Beslut om att antalet skoldagar per vec-

ka kan begränsas till fyra (4) stycken 
för en grupp elever i årskurs 1 och 2

FC 3 kap. 4 § 2 st 
SkF

Om det finns särskil-
da skäl.

11.27 Ansvar för prövning av mottagande av 
barn, som anses bosatta i utlandet hos 
sina vårdnadshavare, i grundsärskola

VHCGR 4 kap. 2 § SkF

11.28 Beslut att inte anordna modersmålsun-
dervisning

SAMMO 5 kap. 10 § SkF

11.29 Beslut om att elev ska ges modersmåls-
undervisning under längre tid än sju (7) 
år

VHCGR 5 kap. 11 § SkF

11.30 Beslut om ytterligare undervisningstid 
utöver den garanterade

R 10 kap. 2 § SkF

11.31 Beslut om fördelning av undervisnings-
tid mellan årskurserna

R 10 kap. 3 § SkF

11.32 Ansvar för erbjudande av ett allsidigt 
urval av ämnen som elevens val

R 10 kap. 5 § SkF

11.33 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller ska erbjudas modersmålsun-
dervisning.
Hemkommunen är inte skyldig att beta-
la om det innebär betydande eller eko-
nomiska
svårigheter

VHCBEH 8 kap 23 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol
-förvaltningsbe-
svär
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12. Gymnasieskola

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
12.1 Beslut om avstängning av elev i gym-

nasieskola, inhämtande av yttrande 
m.m.

UNAU 5 kap. 17 § SL
5 kap. 18 § SL

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Endast rektor kan be-
sluta om omedelbar 
avstängning i vissa 
fall. Se 5 kap. 17 § 3 
st p 2–4 SL. 

12.2 Beslut om avstängning av elev från 
viss utbildning med praktiska inslag i 
de frivilliga skolformerna

R 5 kap. 19 § SL
5 kap. 20 § SL

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

12.3 Beslut om ekonomiskt stöd vid inac-
kordering

HANDEK 15 kap. 32 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Förvaltningsrätten är 
första instans.

12.4 Beslut om ekonomiskt stöd kontant re-
seersättning. 

HANDEK LoE 2 kap. 2 §

12.5 Beslut om utnyttjande av insynsrätt i 
fristående gymnasieskola

VHCGV 15 kap. 34 § SL

12.6 Beslut om avvikelse från ett nationellt 
programs innehåll

R 16 kap. 14 § SL Vid särskilda skäl.

12.7 Beslut om att utbildningen får fördelas 
på längre tid än tre (3) läsår

R 16 kap. 15 § 2 st 
SL
9 kap 7 § GyF

12.8 Beslut om behörighet hos och motta-
gande av sökande

R 16 kap. 36,43-
44,47 §§ SL

  

12.9 Beslut om rätt att fullfölja utbildningen R 16 kap. 37-41 §§
 SL

12.10 Beslut om minskad omfattning på ut-
bildningen på introduktionsprogram

R 17 kap. 6 § SL Om eleven begär det 
och det är förenligt 
med syftet med ele-
vens utbildning.

12.11 Beslut om plan för utbildningen på in-
troduktionsprogram 

R 17 kap. 7 § SL

12.12 Beslut om mottagande av ungdomar till 
yrkesintroduktion eller individuellt al-
ternativ

R 17 kap. 11 § SL Om det finns synner-
liga skäl.

12.13 Beslut om att erbjuda yrkesintroduk-
tion och individuellt alternativ för ele-
ver från grundsärskolan

R 17 kap. 16 § 3 st 
SL

Om dessa bedöms ha 
förutsättningar att 
klara utbildningen.

12.14 Ansvar för överenskommelse om an-
nan interkommunal ersättning än enligt 
17 kap. 24-27 §§ SL

VHCGV 17 kap. 23 § SL

12.15 Beslut om särskild undervisning för 
elever p.g.a. sjukdom eller liknande 
skäl

R 24 kap. 17 § SL

12.16 Ansvar för överenskommelse med an-
nan huvudman om att anordna särskild 
undervisning på sjukhus eller annan in-
stitution

R 24 kap. 19 § SL 12.24 Ansvar för överens-
kommelse med annan 
huvudman om att an-
ordna särskild under-
visning på sjukhus el-
ler annan institution

12.17 Beslut om särskild undervisning i hem-
met eller annan lämplig plats för elever 
som inte vårdas på sjukhus eller en 
motsvarande institution

R 24 kap. 20 § SL
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
12.18 Beslut om läsårstider FC 3 kap. 2 § GyF
12.19 Beslut om kurser som ska erbjudas som 

programfördjupning
R 4 kap. 6 § GyF

12.20 Beslut om kurser som ska erbjudas som 
individuellt val

R 4 kap. 7 § GyF

12.21 Beslut om att elev ska ges modersmåls-
undervisning under längre tid än sju (7) 
läsår

SAMMO 4 kap. 18 § GyF Om eleven har behov 
av detta.

12.22 Beslut om att inte anordna mo-
dersmålsundervisning

SAMMO 4 kap. 19 § 1 st 
GyF

12.23 Besluta om antalet undervisningstim-
mar för varje kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbetet samt om hur fördel-
ningen av undervisningstiden över 
läsåren ska se ut

R 4 kap. 22 § 1st 
GyF

12.24 Beslut om att redovisa hur eleven har 
fått sin garanterade undervisningstid

R 4 kap. 22 § 3 st 
GyF

12.25 Beslut om urval av sökande på pro-
graminriktat individuellt val och yrkes-
introduktion

R 6 kap. 1 § GyF

12.26 Ansvar att bedöma att hela utbildning-
en i yrkesintroduktion skolförläggs

R 6 kap. 5 § GyF Om detta uppenbart 
bäst gynnar eleven.

12.27 Beslut om preliminär antagning efter 
urval bland de sökande

VHCGV 7 kap. 7 § 1 st 
GyF

12.28 Beslut om slutlig antagning VHCGV 7 kap. 7 § 2 st 
GyF

12.29 Beslut om en elev ska få studiehand-
ledning på sitt modersmål om eleven 
behöver det

SAMMO 9 kap. 9 § GYF

12.30 Beslut om tilläggsbelopp till fristående 
gymnasieskola.
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever
som har ett omfattande behov
av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning. Hemkommu-
nen är inte skyldig att betala
om det innebär betydande eller
ekonomiska svårigheter

VHCGV 16 kap. 54 § SL

12.31 Beslut om att svara för vissa elevresor HANEL LoE § 1-3 Lagen om kommu-
nens skyldighet att 
svara för vissa elevre-
sor.

13. Gymnasiesärskola
Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning

13.1 Ansvar för prövning och beslut om sö-
kande tillhör målgruppen för gymnasi-
esärskolan

VHCBEH 18 kap. 5 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

I samråd med rektor. 
Beslutet ska föregås 
av en utredning mot-
svarande den som en-
ligt 7 kap. 5 § SL ska 
göras inför beslut om 
mottagande i grund-
särskolan.

13.2 Beslut om att en elev inte längre tillhör 
gymnasiesärskolans målgrupp om en 

VHCBEH 18 kap. 7 § 1 st 
SL

Skolväsendets 
överklagande- 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
utredning i enlighet med 18 kap. 6 § SL 
visar detta

nämnd - förvalt-
ningsbesvär

13.3 Beslut om antagning till gymnasie-
särskolans utbildningar

R 18 kap. 12 § SL

13.4 Beslut om beviljande av skolskjutsen-
ligt kommunens riktlinjer för skolskjuts

R 18 kap. 30-31 
samt 35 §§ SL

13.5 Beslut om avsteg från kommunens rikt-
linjer för skolskjuts

UNAU 18 kap. 30 § 1 st 
SL

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

13.6 Beslut om att avslå skolskjuts mellan 
tillfällig bostad i annan kommun och 
den plats där utbildningen bedrivs

UNAU 18 kap. 31 § 1 st 
SL

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Kommunens kostna-
der för detta ersätts 
av elevens hemkom-
mun.

13.7 Beslut om ekonomiskt stöd till elever i 
gymnasiesärskola med offentlig huvud-
man som behöver inackordering på 
grund av skolgången

KUR 18 kap. 32 § 1 st 
SL

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Denna skyldighet gäl-
ler dock inte elever 
som tagits emot i 
andra hand till ett na-
tionellt program en-
ligt 19 kap. 39 § SL.

13.8 Beslut om att avslå kostnadsfri skol-
skjuts till fristående gymnasiesärskola 
inom hemkommunen

UNAU 18 kap. 35 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

I de fall det inte kan 
ske utan organisato-
riska eller ekonomis-
ka svårigheter. Se 18 
kap. 30 § SL.

13.9 Beslut om utnyttjande av rätt till insyn i 
fristående gymnasiesärskola i kommu-
nen

VHCHGV 18 kap. 37 § SL

13.10 Beslut om att erbjuda elev på ett natio-
nellt program att senare kunna antas till 
en nationell inriktning, en särskild vari-
ant eller gymnasial lärlingsutbildning 
inom programmet

R 19 kap. 11 § SL

13.11 Beslut om att fördela utbildningen på 
längre tid än fyra (4) år

R 19 kap. 17 § SL

13.12 Beslut att erbjuda elev som fått lägst 
betyget E ytterligare utbildning av sam-
ma slag 

R 19 kap. 25 § SL Ingen skyldighet

13.13 Beslut om mottagande av sökande R 19 kap. 29 § 1 st 
SL

Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

13.14 Ansvar för att bereda sökande som inte 
tillhör målgruppen tillfälle att söka till 
gymnasieskola i hemkommunen så 
snart som möjligt

R 19 kap. 29 § 2 st 
SL

Efter beslut enligt 18 
kap. 5 § SL.

13.15 Bedöma om sökande till ett individuellt 
program har förutsättningar att följa 
undervisningen på ett nationellt pro-
gram

R 19 kap. 29 § 3 st 
SL

13.16 Beslut om mottagande i första hand av 
elev som är hemmahörande i kommu-
nen eller i samverkansområdet

R 19 kap. 35 § SL

13.17 Beslut om mottagande i första hand av 
elever som inte är hemmahörande i 
kommunen eller samverkansområdet

R 19 kap. 36 § SL

13.18 Beslut om mottagande i andra hand R 19 kap. 39 § SL
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
13.19 Beslut om mottagande på ett individu-

ellt program av elev från annan kom-
mun, där hemkommunen bedömt att 
eleven inte kan följa utbildning på ett 
nationellt program

R 19 kap. 40 § SL

13.20 Beslut om tilläggsbelopp för eleverna 
vid fristående gymnasiesärskola som 
har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller som ska erbjudas undervis-
ning

VHCHGV 19 kap. 47 § SL I samråd med FC

13.21 Beslut om särskild undervisning för 
elever p.g.a. sjukdom eller liknande 
skäl

R 24 kap. 17 § SL

13.22 Beslut om läsårstider FC 3 kap. 2-3 §§ SL
13.23 Beslut om kurser för programfördjup-

ning
R 4 kap. 6 § GyF

13.24 Beslut om kurser som ska erbjudas som 
individuellt val

R 4 kap. 7a § GyF

13.25 Beslut om att elev ska ges modersmåls-
undervisning under längre tid än sju (7) 
år

SAMMO 4 kap. 18 § GyF

13.26 Beslut om antalet undervisningstimmar 
för varje kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbetet och
gymnasiesärskolearbetet samt om hur 
fördelningen av undervisningstiden 
över läsåren ska se ut

R 4 kap. 22 § 1 st 
GyF

13.27 Redovisning av hur eleven fått sin ga-
ranterade undervisningstid

R 4 kap. 22 § 2 st 
GyF

13.28 Beslut om antagning vid senare tid-
punkt

R 7 kap. 8 § GyF

13.29 Beslut om byte av studieväg R 7 kap. 9 § GyF
13.30 Beslut om urval av sökande R 7 kap. 11 § GyF
13.31 Beslut om urval och antagning av sö-

kande till ett nationellt program eller en 
särskild variant eller gymnasial lär-
lingsutbildning som börjar det första 
året.

R 7 kap. 13 § GyF

13.32 Beslut om en elev ska få studiehand-
ledning på sitt modersmål om eleven 
behöver det

SAMMO 9 kap. 9 § 1st GyF

13.33 Beslut om studiehandledning på annat 
språk än modersmålet om elev undervi-
sats på det språket före ankomsten till 
Sverige

SAMMO 9 kap. 9 § 2 st 
GyF

13.34 Beslut om avstängning av elev i kom-
munal gymnasiesärskola, inhämtande 
av yttrande m.m.

UNAU 5 kap. 17 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Endast rektor kan be-
sluta om omedelbar 
avstängning i vissa 
fall. Se 5 kap. 17 § 1 
st p 2-4 SL. 

13.35 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp ska lämnas för elev som har
ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte skyldig
att betala om det innebär betydande el-
ler ekonomiska svårigheter

VHCBEH 19 kap 47 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol
-
förvaltningsbe-
svär
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14. Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial 
nivå och i svenska för invandrare

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
14.1 Beslut om att böcker och andra lärverk-

tyg ska erbjudas mot avgift
R 20 kap. 7 § SLs Utgångspunkten 

är att utbildningen 
ska vara avgifts-
fri.
I utbildning i 
svenska för in-
vandrare ska ut-
bildningen vara 
avgiftsfri

14.2 Beslut om att utbildningen på kurs ska 
upphöra, om elev saknar förutsättning-
ar att tillgodogöra sig utbildningen eller 
annars inte gör tillfredsställande fram-
steg

R 20 kap. 9 § 2 st SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

14.3 Beslut om att den vars utbildning har 
upphört i svenska för invandrare på 
nytt ska beredas plats

R 20 kap. 9 § 3 st SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

Om särskilda skäl 
finns.

14.4 Beslut om mottagande av sökande till 
utbildning på grundläggande nivå

R 20 kap. 13 § och 14 § 
2 st SL

Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

14.5 Beslut om åtagande att svara för kost-
nader för utbildning på gymnasial nivå 
anordnad av annan huvudman

R 20 kap. 21 § 2 st och 
3 st SL

Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

14.6 Beslut om mottagande av sökande till 
utbildning på gymnasial nivå

R 20 kap. 22 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

14.7 Beslut om antagande av sökande till ut-
bildning på gymnasial nivå

R 20 kap. 23 § SL

14.8 Beslut om minskning av undervisning-
ens omfattning

R 20 kap. 24 § SL Minskningen kan 
ske om eleven be-
gär det och om 
huvudmannen fin-
ner att det är för-
enligt med utbild-
ningens syfte.

14.9 Beslut om att ta emot elev till utbild-
ning i svenska för invandrare

R 20 kap. 33 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

14.10 Beslut om rätt till prövning inom Kom-
vux

R 20 kap. 40 § SL

14.11 Beslut om ersättning för elevs utbild-
ning i svenska för invandrare i folkhög-
skola

R 24 kap. 15 § SL

14.12 Beslut om avstängning av elev i kom-
munal vuxenutbildning, inhämtande av 
yttrande m.m.

UNAU 5 kap. 17 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 

Endast rektor kan 
besluta om ome-
delbar avstäng-
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning
förvaltningsbe-
svär

ning i vissa fall. 
Se 5 kap. 17 § 1 st 
p 2-4 SL.
 

14.13 Beslut om personen uppfyller kriterier 
enligt § 4 utifrån lokala kriterier

R Studiestödslag 
2017.527 § 4

Beslut fattas av rektor 
enligt riktlinjer beslu-
tad av UN 2017-06-
14 § 97

. 

Särskild utbildning för vuxna
14.14 Beslut om böcker och andra lärverktyg 

ska erbjudas mot avgift
R 21 kap. 6 § SL Utgångspunkt är 

att utbildningen 
ska vara kostnads-
fri.

14.15 Beslut om mottagande till särskild ut-
bildning för vuxna

R 21 kap. 7 § 3 st SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

14.16 Beslut om antagning av sökande till 
särskild utbildning för vuxna på gym-
nasial nivå

R 21 kap. 7 § 4 st SL

14.17 Beslut om att utbildningen på kursen 
ska upphöra om eleven saknar förut-
sättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller annars inte gör till-
fredsställande framsteg

R 21 kap. 9 § 2 st SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

14.18 Beslut om att den vars utbildning har 
upphört på nytt ska beredas plats

R 21 kap. 9 § 3 st SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär

Om särskilda skäl 
finns.

14.19 Beslut om att tillhandahålla särskild ut-
bildning på grundläggande nivå på mo-
dersmålet eller annat språk

R 21 kap. 12 § SL

14.20 Beslut om urval av sökande till särskild 
utbildning för vuxna på gymnasial nivå

R 3 kap. 8 § VuxF Om samtliga be-
höriga sökande 
inte kan antas.

14.21 Beslut om avstängning av elev i sär-
skild utbildning för vuxna, inhämtande 
av yttrande m.m.

UNAU 5 kap. 17 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär

Endast rektor kan 
besluta om ome-
delbar avstäng-
ning i vissa fall. 
Se 5 kap. 17 § 1 st 
p 2-4 SL. 
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15. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, undertecknan-
de och kontrasignering av handlingar med mera (ej dele-
gering enligt kommunallagen)
Rätten att underteckna handlingar enligt nedanstående förteckning jämställs med 
rätten att teckna kommunens firma på respektive handlingstyper. 5 

Uppdrag/uppgift Utförare/undertecknare Handlingar kontra-
signeras (vid be-
hov) av 

Anmärkning

Underteckna avtal gällande 
upphandling enligt antagen 
inköps- och upphandlingspo-
licy

Förvaltningschef Roger Jo-
hansson

Ylva Thomander, upphand-
lingssamordnare

Heike Philipsson, upphandla-
re

Veronica Bertilsson, upp-
handlare

Uppdraget att under-
teckna avtal följer nor-
malt beslutsrätten för 
delegeringsbeslut. Om 
avtalet av något skäl 
undertecknas av annan 
person än den som fat-
tat beslutet ska detta 
dokumenteras.

Avtal inom respektive 
nämnds i reglemente 
definierade ansvars- 
och verksamhetsområ-
de skrivs i första hand 
under av förvaltnings-
chef.

Upphandlingssamord-
nare och upphandlare 
skriver huvudsakligen 
under avtal som nyttjas 
av flera nämnder.

Underteckna delegeringsbe-
slut och andra handlingar i 
ärenden där beslutsrätten de-
legerats till enskild delegat

Respektive delegat enligt de-
legeringsordning i avsnitt 1–
14

5 Ibland efterfrågas i samband med att avtal, ansökningar och enklare fullmakter ska underteck-
nas bevis på vem som tecknar kommunens firma. Om detta kan följande sägas. 

Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande personer som utsetts av styrelsen 
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen 
och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. 
Vem som företräder en kommun i till exempel avtalsrättsliga sammanhang avgörs i stället av 
kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning
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Underteckna avtal, ansök-
ningshandlingar, fullmakter 
och andra handlingar inom ra-
men för ren verkställighet

Utifrån respektive tjänstebe-
skrivning

Dokumenteras och han-
teras i enlighet med gäl-
lande dokumenthante-
ringsplan

Underteckna skrivelser eller 
handlingar som beslutats av 
nämndens utskott.

Gusten Mårtensson, utskottets 
ordförande
eller, vid förfall för honom:
Tomas Simonsson,
förste vice ordförande

Förvaltningschef Ro-
ger Johansson
eller, vid förfall för ho-
nom
Stf förvaltningschef

Underteckna handlingar som 
inte ryms i uppräkningen 
ovan för nämndens räkning.

Gusten Mårtensson, nämn-
dens ordförande
eller, vid förfall för honom:
Tomas Simonsson,
1.e vice ordförande
eller
Stefan Jönsson
2:e vice ordförande

Förvaltningschef Ro-
ger Johansson
eller, vid förfall för ho-
nom:
Stf förvaltningschef

Till exempel avtal eller 
yttranden 

Ta emot och kvittera värde-
försändelser för utbildnings-
nämndens räkning

Gusten Mårtensson, utbild-
ningsnämndens ordförande
Thomas Simonsson, utbild-
ningsnämndens 1:e vice ord-
förande
Stefan Jönsson, utbildnings-
nämndens 2:e vice ordförande
Roger Johansson, förvalt-
ningschef
Eva-Marie Andersson, 
nämndsekreterare
Camilla Åström, verksam-
hetscontroller

Två i förening

Ta emot delgivning på utbild-
ningsnämndens vägnar.

Gusten Mårtensson, utbild-
ningsnämndens ordförande
Thomas Simonsson, utbild-
ningsnämndens 1:e vice ord-
förande eller, vid förfall av 
någon av ovanstående:
Roger Johansson, förvalt-
ningschef

Var och en för sig
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-15 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 42 Månadsrapport februari 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Utbildningsnämndens utskott uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 

återkomma med förslag på besparingar, i samband med delårsrapport 1.

2. Utbildningsnämndens utskott godkänner rapporten. 

Beslutsnivå
Utbildningsnämndens utskott

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat att göra budgetuppföljning varje månad under 
året, med undantag för januari och juli. Rapporten ska också skickas till 
kommunstyrelsen för information.
Utbildningsförvaltningen har gjort en prognos per februari och prognostiserar ett 
underskott på 21,8 mkr.
Utbildningsnämnden beslöt 2020-04-01 att delegera till utskottet att lämna 
rapporten vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens beslut 2020-04-01, § 43.
 Volymer mars 2020.
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17
 Utbildningsförvaltningens rapport, ”Budgetuppföljning februari 2020” 

daterad 2020-04-14
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson
Ekonomistyrningsenheten
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Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
0476-550 32
roger.johansson@almhult.se

Uppföljning

Ekonomisk uppföljning februari
Utbildningsförvaltningen
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Ekonomisk uppföljning
Sammanlagd bedömning

Sammanställning prognos intäkter personal övriga kostnader summa
Ledning vht -1 520 000 23 903 596 12 140 864 34 524 460
Förskola -21 068 000 106 067 000 23 753 000 108 752 000
Grundskola -53 189 000 200 000 000 110 271 936 257 082 936
Gymnasie/vux -25 120 000 63 906 568 53 189 000 91 975 568
Grundsärskola -200 000 7 600 000 2 247 400 9 647 400
Gysär/Särvux -106 000 7 500 000 500 000 7 894 000

-101 203 000 408 977 164 202 102 200 509 876 364

Budget -100 412 000 376 997 000 206 914 000 483 499 000
tillskott KS (moduler) -4 600 000 4 600 000

488 099 000

Total prognos -21 777 364

Utbildningsnämnden prognostiserar per den sista februari ett underskott om 21,8 
mkr. En starkt bidragande orsak till underskottet är minskade intäkter på 13 mkr 
i förhållande till utfall 2019. 
Utbildningsnämnden beslutade redan i ett tidigt skede beslut om besparingar, 
som ger en beräknad helårseffekt på ca 13,2 mkr. I dessa besparingar finns 
minskningar med 7 heltidstjänster. Eftersom personalminskningarna berör 
tillsvidareanställd personal kommer effekten att bli mindre i år. MBL-
förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna kring dessa nerdragningar.
En svår post för nämnden att hantera är minskade intäkter på närmare 13 mkr. 
Minskningen beror på minskade bidrag från Migrationsverket, minskade 
interkommunala ersättningar, något minskade statsbidrag i övrigt. Det är framför 
allt vuxenutbildningen som har fått minskade ersättningar.
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Ledning per verksamhet

Förvaltningschef Utfall 2019
Interna 
intäkter

Korrigerat 
utfall Budget 2020 Utfall jan-mars

Prognos feb 
(matematisk) Prognos feb

Intäkter -1 933 822 0 -1 933 822 0 -435 402 -1 741 608 -1 200 000

Personalkostnader 6 042 187 6 042 187 2 306 000 1 006 747 4 026 988 4 050 000

Övriga kostnader 1 971 842 0 1 971 842 3 689 000 174 494 697 976 3 689 000

Summa 6 080 207 6 080 207 5 995 000 745 839 2 983 356 6 539 000

Personalkostnaderna ligger högre än budgeterat. Här ligger kostnader för 
förvaltningschef och utvecklingsstrateg. Denna lönekostnad uppgår till ca 2 mkr. 
Resten är lönekostnader och arvoden för nämnden. Det behöver kollas upp om 
det är rimligt med ett utfall på ca 2 mkr för denna verksamhet. Vidare finns det 
övriga kostnader budgeterade på nästan 3,7 mkr. Vad denna summa åsyftar är 
svårt att se i dagsläget, eftersom vissa interna kostnader ännu inte är inlagda i 
systemet (hyra, städ, it). Så här tidigt finns en viss försiktighet i denna prognos.

Administrativ chef

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader 3 707 696 3 707 696 4 327 000 1 261 115 5 044 460 5 044 460

Övriga kostnader 433 964 0 433 964 4 304 000 144 917 579 668 4 304 000

Summa 4 141 660 4 141 660 8 631 000 1 406 032 5 624 128 9 348 460

Personalkostnaderna ligger högre än budget. Det finns en betydligt högre budget 
för övriga kostnader än vad utfallet pekar på. Så här tidigt på året är det svårt att 
göra en säker bedömning om hela den budgeterade summan kommer att 
användas. Till delårsrapport 1 behöver en noggrannare genomlysning göras.

Modersmål och studiehandledning

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader 0 0 5 921 000 1 302 193 5 208 772 5 208 772

Övriga kostnader 0 0 0 0 2 503 10 012 15 000

Summa 0 0 5 921 000 1 304 696 5 218 784 5 223 772

En neddragning gjordes under föregående år och besparingen fortsätter även 
under innevarande år.

Centrala barn- och elevhälsan

Intäkter -987 873 0 -987 873 -320 000 0 0 -320 000

Personalkostnader 13 937 332 13 937 332 9 215 000 2 369 757 9 479 028 9 500 000

Övriga kostnader 1 277 096 0 1 277 096 3 582 000 2 503 10 012 3 582 000

Summa 14 226 555 14 226 555 12 477 000 2 372 260 9 489 040 12 762 000

Centrala barn- och elevhälsan visar något högre personalkostnader än 
budgeterat. Detta beror på ett felaktigt indrag av personalkostnader.
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VFU

Intäkter -6 200 0 -6 200 0 0 0 0

Personalkostnader 123 011 123 011 0 6 945 27 780 27 780

Övriga kostnader 7 671 0 7 671 0 943 3 772 3 772

Summa 124 482 124 482 0 7 888 31 552 31 552

Verksamhetsförlagd utbildning har ingen budget, men det finns ett utfall och 
därmed redovisas detta.

Central kompetensutveckling

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader 16 638 16 638 0 18 146 72 584 72 584

Övriga kostnader 247 985 0 247 985 0 45 085 180 340 180 340

Summa 264 623 264 623 0 63 231 252 924 252 924

Även för central kompetensutveckling finns det ett utfall, trots att det inte finns 
någon budget.

Centralt IT extens

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 1 247 745 0 1 247 745 0 91 688 366 752 366 752

Summa 1 247 745 1 247 745 0 91 688 366 752 366 752

Central IT finns också utfall trots att budget saknas.
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Förskola

Förskola Utfall 2019
Interna 
intäkter

Korrigerat 
utfall Budget 2020 Utfall jan-mars

Prognos feb 
(matematisk) Prognos feb

Intäkter -25 112 572 -3 720 900 -21 391 672 -21 268 000 -3 710 195 -14 840 780 -21 068 000

30 Försäljningsintäkter -154 948 -154 948 -36 558 -146 232

31 Taxor och avgifter -9 788 571 -9 788 571 -10 350 000 -2 394 824 -9 579 296

32 Ersättningar -4 626 730 -2 270 000 -2 356 730 0

34 Hyror och arrenden 0 0

35 Bidrag -8 101 283 -1 150 000 -6 951 283 -8 134 000 -800 351 -3 201 404

36 Fsg verksamhet -2 441 041 -2 441 041 -2 784 000 -478 462 -1 913 848

Personalkostnader 100 630 621 100 630 621 101 767 000 25 868 613 103 474 452 106 067 000

Övriga kostnader 36 068 600 3 724 057 32 344 543 27 753 000 6 953 495 27 813 980 23 753 000

41 Inköp anlägg/underhåll 0 18 379 73 516

45 Lämnade bidrag 4 064 901 3 720 900 344 001 0

46 Köp av huvudverksamhet 7 937 397 7 937 397 8 268 000 1 879 408 7 517 632

60 Lokal- och markhyror 13 113 077 13 113 077 12 750 000 3 199 127 12 796 508

61 Fastighetsköt entreprenad 5 690 681 2 857 5 687 824 5 098 000 1 050 014 4 200 056

62 Bränsle, energi och vatten 50 264 50 264 55 000 12 562 50 248

63 Hyra/leasing anläggningstillg. 373 954 373 954 284 000 16 226 64 904

64 Förbruk inventarier/material 1 291 484 300 1 291 184 1 142 000 176 676 706 704

65 Kontorsmaterial o trycksak 123 192 123 192 101 000 29 952 119 808

66 Reparation och underhåll 85 159 85 159 15 000 285 1 140

68 Tele-, it och post 1 043 739 1 043 739 1 065 000 16 397 65 588

69 Kostnader för transportmedel 17 348 17 348 0

70 Transport och resor 169 497 169 497 310 000 35 834 143 336

71 Representation 203 649 203 649 222 000 26 184 104 736

72 Annonser, reklam, information 2 000 2 000 0

73 Försäkringsprem/riskkost 8 277 8 277 0

74 Övriga främmande tjänster 574 730 574 730 -3 034 000 296 760 1 187 040

75 Tillfälligt inhyrd personal 0 0

76 Diverse kostnader 386 537 386 537 406 000 29 717 118 868

79 Avskrivningar 874 574 874 574 994 000 155 974 623 896

85 Finansiella kostnader 58 140 58 140 77 000 10 001 40 004

Summa 111 586 649 3 157 111 583 492 108 252 000 29 111 913 116 447 652 108 752 000

Förskolan har gjort en uppföljning och den pekar på ett underskott på ca 500 tkr. 
Förskolan har färre barn under hösten och kommer att minska sina 
personalkostnader. Vidare har rektorer och verksamhetschefen för förskolan 
beslutat att inte tillsätta en rektorstjänst under en planerad föräldraledighet. Detta 
görs med anledning av budgetläget, men det bedöms inte vara möjligt att minska 
på ledningsresursen över tid.
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Grundskolan
Budgetuppföljning utbildningsförvaltningen

Grundskola Utfall 2019
Interna 
intäkter

Korrigerat 
utfall Budget 2020 Utfall jan-mars

Prognos feb 
(matematisk) Prognos feb

Intäkter -72 653 562 -13 932 311 -58 721 251 -53 189 000 -5 445 108 -21 780 432 -53 189 000

30 Försäljningsintäkter -430 130 -430 130 -304 000 -138 702 -554 808

31 Taxor och avgifter -6 876 853 -6 876 853 -7 500 000 -1 862 156 -7 448 624

32 Ersättningar -26 257 649 -13 332 311 -12 925 338 -7 325 -29 300

34 Hyror och arrenden -16 222 155 -16 222 155 -1 685 000 0 0

35 Bidrag -31 103 867 -600 000 -30 503 867 -36 233 000 -2 625 940 -10 503 760

36 Fsg verksamhet -6 312 848 -6 312 848 -7 467 000 -807 984 -3 231 936

Personalkostnader 195 477 026 195 477 026 179 159 000 49 274 455 197 097 820 200 000 000

Övriga kostnader 105 071 788 105 071 788 114 009 000 14 116 875 56 467 500 110 271 936

41 Inköp anlägg/underhåll 0 0

45 Lämnade bidrag 14 996 558 13 932 311 1 064 247 100 000 80 625 322 500 322 500

46 Köp av huvudverksamhet 30 000 143 30 000 143 29 322 000 7 435 360 29 741 440 29 741 440

60 Lokal- och markhyror 28 374 364 28 374 364 32 428 000 8 680 34 720 32 428 000

61 Fastighetsköt entreprenad 8 619 741 8 619 741 9 075 000 75 403 301 612 9 075 000

62 Bränsle, energi och vatten 6 157 6 157 6 000 -522 -2 088 6 000

63 Hyra/leasing anläggningstillg. 3 035 388 3 035 388 4 226 000 249 642 998 568 4 226 000

64 Förbruk inventarier/material 4 926 945 4 926 945 6 284 000 675 235 2 700 940 5 000 000

65 Kontorsmaterial o trycksak 407 261 407 261 492 000 81 136 324 544 400 000

66 Reparation och underhåll 97 556 97 556 99 000 21 640 86 560 86 560

68 Tele-, it och post 5 265 771 5 265 771 3 874 000 36 016 144 064 3 874 000

69 Kostnader för transportmedel 25 390 25 390 3 000 0 0 3 000

70 Transport och resor 997 619 997 619 16 426 000 3 517 438 14 069 752 16 426 000

71 Representation 361 586 361 586 605 000 114 664 458 656 500 000

72 Annonser, reklam, information 0 0 439 1 756 1 756

73 Försäkringsprem/riskkost 34 011 34 011 29 000 3 209 12 836 29 000

74 Övriga främmande tjänster 2 944 949 2 944 949 5 334 000 1 002 712 4 010 848 4 000 000

75 Tillfälligt inhyrd personal 0 42 000 0 0

76 Diverse kostnader 1 035 833 1 035 833 2 737 000 123 470 493 880 1 200 000

79 Avskrivningar 3 675 183 3 675 183 2 800 000 623 560 2 494 240 2 800 000

85 Finansiella kostnader 267 674 267 674 127 000 38 170 152 680 152 680

Summa 227 895 252 -13 932 311 241 827 563 239 979 000 57 946 222 231 784 888 257 082 936

4 600 000
Ny budget inklusive tillskott från 
kommunstyrelsen 244 579 000

I prognoser för grundskolan ligger även prognosen för förskoleklass och 
fritidshem inräknad. Grundskolan prognostiserar ett underskott på ca 13,5 mkr. 
En orsak till det prognostiserade underskottet är minskade intäkter på ca 5,5 
mkr. Personalkostnaderna ligger avsevärt högre än budget. Detta beror på att det 
finns en utjämningspost på 32,5 mkr för att få budgeten att stämma, med 
nämndens beslut. Prognosen för personalkostnader ligger däremot ca 11 mkr 
lägre än i den ursprungliga beräkningen.
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Även när det gäller övriga kostnader pekar prognoser på ett lägre utfall än den 
beräknade kostnaden. Det innebär att prognosen överensstämmer med det 
besparingsuppdrag, som nämnden har givit förvaltningen. För grundskolans del 
finns även en del övriga kostnadsbesparingar, som ännu inte kunna 
kostnadsberäknas eftersom MBL-förhandlingar pågår. En viss effekt kan uppnås 
under 2020, även om den största effekten blir under 2021 beroende på 
uppsägningstider.
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Gymnasieskola och vuxenutbildning

Nämnd Utfall 2019
Interna 
intäkter

Korrigerat 
utfall Budget 2020 Utfall jan-mars

Prognos feb 
(matematisk) Prognos feb

Intäkter -30 004 977 -31 620 -29 973 357 -24 986 000 -5 025 090 -20 100 360 -25 120 000

30 Försäljningsintäkter -865 174 -27 735 -837 439 -13 180 000 -143 549 -574 196

31 Taxor och avgifter -336 876 -435 -336 441 -82 000 -185 443 -741 772

32 Ersättningar -2 816 849 -3 450 -2 813 399 -250 000 -504 907 -2 019 628

34 Hyror och arrenden -5 938 -5 938 -238 -952

35 Bidrag -13 542 294 -13 542 294 -11 474 000 -863 889 -3 455 556

36 Fsg verksamhet -12 437 846 -12 437 846 0 -3 327 063 -13 308 252 -12 325 000

Personalkostnader 71 587 716 71 587 716 61 534 000 16 126 642 64 506 568 63 906 568

Övriga kostnader 52 255 147 52 255 147 51 963 000 9 516 045 38 064 180 53 189 000

41 Inköp anlägg/underhåll 0 0

45 Lämnade bidrag 392 329 392 329 700 000 77 307 309 228 500 000

46 Köp av huvudverksamhet 25 629 058 25 629 058 26 600 000 6 066 476 24 265 904 26 600 000

60 Lokal- och markhyror 10 461 440 10 461 440 9 111 000 168 000 672 000 10 500 000

61 Fastighetsköt entreprenad 1 831 567 1 831 567 1 709 000 17 774 71 096 1 709 000

62 Bränsle, energi och vatten 0 0

63 Hyra/leasing anläggningstillg. 1 597 879 1 597 879 3 466 000 116 040 464 160 3 466 000

64 Förbruk inventarier/material 3 495 349 3 110 3 492 239 3 319 000 454 194 1 816 776 3 319 000

65 Kontorsmaterial o trycksak 123 321 123 321 75 000 21 854 87 416 75 000

66 Reparation och underhåll 171 055 171 055 0 15 704 62 816 100 000

68 Tele-, it och post 1 496 709 1 496 709 25 000 14 192 56 768 60 000

69 Kostnader för transportmedel 86 221 86 221 190 000 43 303 173 212 190 000

70 Transport och resor 3 945 684 3 945 684 3 460 000 1 694 807 6 779 228 3 460 000

71 Representation 342 717 24 275 318 442 329 000 21 591 86 364 280 000

72 Annonser, reklam, information 34 402 34 402 230 000 10 836 43 344 180 000

73 Försäkringsprem/riskkost 3 574 3 574 0 1 233 4 932 5 000

74 Övriga främmande tjänster 1 215 014 1 215 014 725 000 541 165 2 164 660 1 250 000

75 Tillfälligt inhyrd personal 0 0

76 Diverse kostnader 662 736 3 778 658 958 1 179 000 117 073 468 292 650 000

79 Avskrivningar 709 677 709 677 767 000 124 014 496 056 767 000

85 Finansiella kostnader 56 415 56 415 78 000 10 482 41 928 78 000

Summa 93 837 886 -31 620 93 869 506 88 511 000 20 617 597 82 470 388 91 975 568

Resultat -3 464 568

Gymnasieskolans prognos för februari pekar på ett underskott på 3,5 mkr. 
Kostnaderna för hyra har ökat med ca 1,5 mkr beroende på ett skrivfel i 
budgetarbetet. Detta beräknas leda till ca 300 000 kr i lägre intäkter för 
interkommunala intäkter.
Personalkostnaderna har minskat, men ligger fortfarande över budget. Detta 
beror på en justeringspost som ligger under personalkostnaderna. Det är gjort en 
besparing på dessa kostnader i förhållande till den ursprungliga beräkningen av 
personalkostnaderna. Detta är i linje med beslut, som nämnden fattade under 
2019, som ger effekt i år.
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-01 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 43 Månadsrapport februari
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med 

månadsrapport februari till utbildningsnämndens utskott i april samt 
delegerar till utskottet att lämna rapporten vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningschef Roger Johansson redovisar jämförelse mellan personalkostnad 
hösten 2019 och våren 2020 framräknat till helår.

Beslutsunderlag
 Volymer mars 2020.

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ordförande Gusten Mårtensson (C) föreslår följande:

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med månadsrapport februari 
till utskottet i april samt delegerar till utskottet att lämna rapporten vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång
Ordförande Gusten Mårtensson (C) frågar om utbildningsnämnden beslutar en-
ligt ordförandens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt ord-
förandens förslag.
_____

Beslutet skickas till
Controller Patrik Alm
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
0476-551 48
Camilla.astrom@almhult.se

mars 2020

Volymer
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Antal invånare jämfört med befolkningsprognos
Nedan redovisa faktiskt antal invånare per månad under 2020 (mörkblå staplar). 
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2020 
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2019. Den vågräta linjen visar 
befolkningsprognosen (gjord hösten 2018) som var underlag för 
kommunfullmäktiges budget 2020.
Jämfört med budgetunderlaget är antal invånare 6-15 år något färre, och 
stämmer bättre med den nya befolkningsprognosen från hösten 2019 som inte 
prognostiserar lika kraftig ökning som tidigare prognos. Under 2019 var antalet i 
grundskoleålder betydligt fler än dåvarande budgetunderlag.

Antalet invånare i åldersgrupperna 1-5 år samt 16-18 år stämmer väl med 
befolkningsprognosen. I gymnasieskolan finns dock ett flertal elever som är 
äldre än 18 år.
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Förskola – barn folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal barn i förskola som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra 
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2020 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren 
respektive hösten. Budgeten baseras på befolkningsprognos samt andel inskrivna barn av befolkningen. Normalt är det fler barn 
inskrivna under våren än hösten. 
Observera att i egen regi ingår inte barn från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt barnantal i kommunens förskolor.
De ljusare staplarna avser 2019.

jan 19 jan 20 feb 19 feb 20 mar 19 mar 20 apr 19 apr 20 maj 19 maj 20 jun 19 jun 20 jul 19 jul 20 aug 19 aug 20 sep 19 sep 20 okt 19 okt 20 nov 19 nov 20 dec 19 dec 20
andra kommuner 5 5 5 5 7 5 7 9 9 8 7 6 4 4 5
enskilda förskolor 62 54 63 54 64 56 64 66 66 66 50 51 51 51 51
egen regi (skrivna i Älmhult) 1 029 1017 1 044 1024 1 066 1035 1 066 1 073 1 066 1 063 898 938 961 967 969
budget 2020, snitt per termin 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
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Förskola – barn i kommunens förskolor
Av 1 059 barn i mars 2020 kommer 24 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av barnantalet.

jan 19 feb 19 mar 19 apr 19 maj 19 jun 19 jul 19 aug 19 sep 19 okt 19 nov 19 dec 19 jan 20 feb 20 mar 20
från andra kommuner 23 27 28 28 28 28 23 23 19 21 21 19 21 21 24
invånare Älmhults kommun 1 029 1 044 1 066 1 066 1 073 1 066 1 063 898 938 961 967 969 1 017 1 024 1 035
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Fritidshem – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever i fritidshem som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra 
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2020 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren 
respektive hösten. Budgeten baseras på befolkningsprognos samt andel inskrivna elever av befolkningen. Antalet invånare i 
grundskoleålder är något lägre än befolkningsprognosen som är budgetunderlag. Andelen inskrivna är normalt högre under hösten än 
våren. 
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens fritidshem.
De ljusare staplarna avser 2019.

jan 19 jan 20 feb 19 feb 20 mar
19

mars
20 apr 19 apr 20 maj

19
maj
20 jun 19 jun 20 jul 19 jul 20 aug 19 aug 20 sep 19 sep 20 okt 19 okt 20 nov

19
nov
20 dec 19 dec 20

andra kommuner 8 5 8 5 8 6 8 7 7 5 6 8 5 5 5
enskilda fritidshem 106 122 106 122 106 118 106 106 106 106 123 121 121 122 122
egen regi (skrivna i Älmhult) 1 019 1015 1 002 1001 997 996 1 003 988 942 908 1 113 1 069 1 053 1 040 1 031
budget 2020, snitt per termin 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329
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Fritidshem – elever i kommunens fritidshem
Av 1 025 elever i mars 2020 kommer 29 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 3 % av elevantalet. 

jan 19 feb 19 mar 19 apr 19 maj 19 jun 19 jul 19 aug 19 sep 19 okt 19 nov 19 dec 19 jan 20 feb 20 mars 20
från andra kommuner 32 32 34 35 34 32 32 33 33 28 26 26 22 22 29
invånare Älmhults kommun 1 019 1 002 997 1 003 988 942 908 1 113 1 069 1 053 1 040 1 031 1 015 1 001 996
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Antal inskrivna elever i kommunens fritidshem, jan 2019 - mars 2020 
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Grundskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra kommuner. 
Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2020 som en linjär linje. Antalet invånare i grundskoleålder är något lägre än 
befolkningsprognosen, vilket genererat något lägre elevantal än budgeterat.
Elever i grundsärskola ingår inte i nedanstående diagram. I mars 2020 var de 18 stycken.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens skolor.
De ljusare staplarna avser 2019.

jan 19 jan 20 feb 19 feb 20 mar
19

mar
20 apr 19 apr 20 maj

19
maj
20 jun 19 juni

20
aug
19

aug
20

sep
19

sep
20 okt 19 okt 20 nov

19
nov
20

dec
19

dec
20

andra kommuner 19 15 20 16 20 17 23 22 23 16 17 16 15 14
friskolor 258 258 260 258 264 256 264 264 264 260 261 260 261 257
egen regi (skrivna i Älmhult) 2 036 2 131 2 043 2120 2 037 2126 2 034 2 041 2 046 2 125 2 136 2 125 2 125 2 128
budget 2020, snitt per termin 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580
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Antal inskrivna elever i grundskola per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje) - elever folkbokförda i Älmhults kommun 
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Grundskola – elever i kommunens skolor
Av 2 183 elever i mars 2020 kommer 57 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 7 % av elevantalet. 
Grundsärskola ingår inte.

jan 19 feb 19 mar 19 apr 19 maj 19 jun 19 aug 19 sep 19 okt 19 nov 19 dec 19 jan 20 feb 20 mar 20
från andra kommuner 58 60 64 68 65 64 68 51 59 58 55 52 53 57
invånare Älmhult 2 036 2 043 2 037 2 034 2 041 2 046 2 125 2 136 2 125 2 125 2 128 2 131 2 120 2 126
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Gymnasieskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi sant andra kommuner/friskolor. 
Elever i gymnasiesärskola ingår inte i nedanstående diagram. I mars 2020 var de 16 stycken, varav 6 kom från annan kommun.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal på Haganässkolan.

De ljusare staplarna avser 2019.
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19

annan kommun/friskola 195 207 194 204 190 202 188 191 194 196 193 194 208 208
Egen regi (invånare Älmhults kommun) 433 442 432 445 434 441 430 430 430 444 452 448 446 446
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Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan
Av eleverna på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i mars 2020 89 stycken från annan kommun, d v s 17 %. 

jan 19 feb 19 mar 19 apr 19 maj 19 jun 19 jul 19 aug 19 sep 19 okt 19 nov 19 dec 19 jan 20 feb 20 mars 20
från andra kommuner 103 98 98 97 98 96 96 100 93 89 90 92 90 89 89
invånare Älmhults kommun 433 432 434 430 430 430 430 444 452 448 446 446 442 445 441
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jan 2019 - mars 2020 
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Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan

De ljusare staplarna avser 2019.

jan 19 jan 20 feb 19 feb 20 mar 19 mar 20 apr 19 apr 20 maj 19 maj 20 jun 19 jun 20 aug 19 aug 20 sep 19 sep 20 okt 19 okt 20 nov 19 nov 20 dec 19
SFI, aktiva 261 269 287 242 299 249 259 272 259 246 282 273 268 280
Särvux 7 8 7 8 7 8 7 7 7 5 5 8 7 7
Gyvuxen 158 133 164 157 156 156 154 150 141 163 148 142 162 150
Grundvux 74 131 59 124 67 123 87 85 77 103 97 97 119 96
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Befolkningsutveckling
Från 2020 till 2019 ökade Älmhults kommuns befolkning med 2 048 personer 
till 17 651. Under 2019 var ökningen 83 stycken, 0,5 %.  Antalet invånare i 
grundskoleålder 6–15 år ökade dock med 3,3 % under 2019, 77 stycken.
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Invånare 0-19 år, andel av totala befolkningen
År 2000 var andelen 0-19 år av befolkningen knappt 25 % i Älmhults kommun, 
precis som i den genomsnittliga kommunen. År 2019 har andelen ökat till 25,9 
% i Älmhult, medan snittet bland kommunerna har sjunkit till 22,9 %. 
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Tjänsteskrivelse20

2020-04-17 1(1)

Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson 
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per februari
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat att göra budgetuppföljning varje månad under 
året, med undantag för januari och juli. Rapporten ska också skickas till 
kommunstyrelsen för information.
Utbildningsförvaltningen har gjort en prognos per februari och prognostiserar ett 
underskott på 21,8 mkr.
Utbildningsnämnden beslöt 2020-04-01 att delegera till utskottet att lämna 
rapporten vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämndens utskott

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17

 Utbildningsförvaltningens rapport, ”Budgetuppföljning februari 2020” 
daterad 2020-04-14

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämndens utskott uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 

återkomma med förslag på besparingar, i samband med delårsrapport 1.

 Utbildningsnämndens utskott beslutar att godkänna rapporten.

Roger Johansson Underskrift
Utbildningschef Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson
Ekonomistyrningsenheten
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From:                                 Elizabeth Peltola
Sent:                                  Mon, 27 Apr 2020 06:15:02 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             Fwd: Nyheter från Södra stambanan

Till KS för kännedom.
Mvh Elizabeth 

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Stambanan.com <info@stambanan.com>
Datum: 27 april 2020 07:29:12 CEST
Till: elizabeth peltola <elizabeth.peltola@almhult.se>
Ämne: Nyheter från Södra stambanan
Svara till: Stambanan.com <info@stambanan.com>

 

april 2020
Läs mailet i din webläsare

Korta restiden Malmö-Stockholm med 
75 minuter.
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-förslag till en snabbare utbyggnad för ökad kapacitet 

och konkurrenskraftiga restider

Efter redovisningen av vårt förslag till  Riksdagens Trafikutskott har vi satt 

samman förslaget i en broschyr som redovisar de viktigaste effekterna och 

kostnaderna.
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se broschyren 
här

Nytt beslut i Danmark.
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Tunnelbygget under Fehmarn bält 
(Danmark - Tyskland) startar i januari 
2021.

Den danska regeringen har nu beslutat att påbörja byggandet av Fehmarn bält 

förbindelsen den 1 januari 2021. Förbindelsen beräknas vara färdig 2029.
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Den nya förbindelsen kommer att starkt påverka Södra stambanan med ökad 

tågtrafik.Det  innebära  att  utbyggnaden av den beslutad etappen på Södra 

stambanan, Lund-Hässleholm, behöver tidigareläggs för att klara kapaciteten.

Enligt gällande planer skall denna etapp påbörjas först 2028/2029.

Fehmarn -bältförbindelsen innebär också att det 2030 kommer att vara snabbare 

att åka tåg från Malmö till Berlin än till Stockholm.
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Välkommen att kontakta oss!
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Göran Svärd · Samordnare          070 261 71 11          info@stambanan.com

Vill du göra förändringar i din prenumeration?

Du kan uppdatera dina uppgifter eller avregistrera dig från listan
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  2020-04-27 
 

Återstående medel KS  

 

Belopp i tkr

Gällande budget 

2020

Politisk  verksamhet 9 182

Kommunstyrelsen 52 639

Teknisk nämnd 80 975

Gemensam överförmyndarnämnd 1 565

Miljö- och byggnämnd 10 272

Kultur- och fritidsnämnd 39 418

Utbildningsnämnd 488 149

Socialnämnd 345 933

Gemensam nämnd familjerätt 1 207

1 029 340

Under kommunstyrelsen ("finansen")

Pensionsåtaganden 28 455

KS strategiska satsn, ordinarie 1 500

Löneökningar 2019 ( 12 månader) 1 201

Löneökningar 2020 (9 månader) 22 000

Framtidskonto, övergripande 9 000

KS 2019/50 Utökning dagverksamhet demensvård 2 500

KS 2019/50 Ledarskapsutveckling 1 000
Paradisskolan Modullösning under övergångsperiod - driftskostnader UN KF 2020-03-30 

§35 KS2018/136 -4 650
Paradisskolan Modullösning under övergångsperiod - driftskostnader TN KF 2020-03-30 

§35 KS2018/136 -850

Avgår intern ränta -22 646

Verksamhetens nettokostnad 1 066 850

Skatteintäkter -852 448

Generella statsbidrag, utjämning -227 007

finansiella intäkter -3 735

finansiella kostnader 12 000

Resultat -4 340
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

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

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Den 15 april är det 13 personer som väntar på en plats särskilt boende. Av dessa 
har 6 personer ett så kallat 4:2-beslut, det vill säga beslutet om särskilt boende 
inte har utretts utan beviljats med anledning av personens ålder. Två av dessa 
personer har erbjudits plats men tackat nej till den.
Av de övriga sju personerna har sex tackat nej till erbjuden plats vid något 
tillfälle. Ev av dessa sju fick sitt beslut 2020-04-09.
Den 15 april väntar alla 13 personer i sin bostad.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15

_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2020-04-15 1(1)

Socialförvaltningen
Ingrid Göransson 
ingrid.goransson@almhult.se

Socialnämnden

Uppföljning av antal som väntar på särskilt boende

Ärendenummer SOC Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Den 15 april är det 13 personer som väntar på en plats särskilt boende. Av dessa 
har 6 personer ett så kallat 4:2-beslut, det vill säga beslutet om särskilt boende 
inte har utretts utan beviljats med anledning av personens ålder. Två av dessa 
personer har erbjudits plats men tackat nej till den.
Av de övriga sju personerna har sex tackat nej till erbjuden plats vid något 
tillfälle. Ev av dessa sju fick sitt beslut 2020-04-09.
Den 15 april väntar alla 13 personer i sin bostad.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15

Socialförvaltningens förslag till beslut
 Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ingrid Göransson Jenny Smedberg
Verksamhetschef Socialchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

196


	Kallelse förstasida
	Årets arbetsplats
	Beslut KSPU 2020-02-24
Årets arbetsplats
	Sida 1
	Sida 2

	Årets arbetsplats PU 2020-02-24
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Upphävande av tidigare beslut om tomt- och markpriser
	Beslut KSAU 2020-04-21
Upphävande av tidigare beslut om tomt- och markpriser
	Upphäva samtliga tidigare beslut om tomt- och markprissättningar
	Sida 1
	Sida 2

	§ 21 Överlämnar ärendet till KS för beslut
	Sida 1
	Sida 2

	Upphävande av tidigare tomt- och markprissättningar
	Sida 1
	Sida 2


	Regler för fördelning av småhustomter samt taxa
	Beslut KSAU 2020-04-21
Regler för fördelning av småhustomter samt taxa
	Förslag tomtkö taxa 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 20 TN Regler för fördelning av småhustomter samt taxa
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa för tomtkö samt handläggningsrutin
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut om ny tomtkö och taxa
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan om planbesked för Sånnaböke  1:171
	Beslut KSAU 2020-04-21
Ansökan om planbesked för Sånnaböke  1:171
	Sida 1
	Sida 2

	Sånnaböke 1:171
	Sida 1
	Sida 2

	Ritning
	Plan-PM
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14


	Ansökan om bidrag till renovering och ombyggnation av Folkets Hus Älmhult - pantbrev 
	Hantering pantbrev 
	Sida 1
	Sida 2

	§ 227 Tilldelar Folkets Hus bidrag samt uppdrag till KS om framtagande av beslutsunderlag gällande pantbrev
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Åtgärdsplan för budget i balans 2020-2022, socialnämnden-äskande
	Beslut KSAU 2020-04-21
Åtgärdsplan för budget i balans 2020-2022, socialnämnden-äskande
	Sida 1
	Sida 2

	Åtgärdsplan för socialförvaltningen 2020/2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 16 Åtgärdsplan förbudget i balans  2020-2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	§ 28 Åtgärdsplan för budget i balans 2020-2022
	Sida 1
	Sida 2

	Åtgärdsplan
	Åtgärder för budget i balans 2020-2022
	Sida 1
	Sida 2


	Fördelning utvecklingsmedel - socialnämnden
	Beslut KSAU 2020-04-21
Fördelning utvecklingsmedel - socialnämnden
	Fördelning utvecklingsmedel socialnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	§ 32 Utvecklingsmedel för SN
	Sida 1
	Sida 2

	Utvecklingsmedel för socialnämnden
	Sida 1
	Sida 2


	Fördelning utvecklingsmedel - kultur- och fritidsnämnden
	Beslut KSAU 2020-04-21
Fördelning utvecklingsmedel - kultur- och fritidsnämnden
	Fördelning utvecklingsmedel kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	§ 24 Framtids- och utvecklingsmedel för KFN
	Förslag utvecklingspengar KFN

	Gång- och cykelväg längs väg 120 - kapitaltjänstkostnader
	Beslut KSAU 2020-04-21
Gång- och cykelväg längs väg 120 - kapitaltjänstkostnader
	Gång- och cykelväg längs väg 120 - kapitaltjänstkostnader
	Sida 1
	Sida 2

	§ 23 Gång- och cykelväg längs väg 120
	Belysning väster om Delary längs GC-väg
	Sida 1
	Sida 2


	Ombudgetering fasta arvoden nämnder
	Beslut KSAU 2020-04-21
Ombudgetering fasta arvoden nämnder
	Ombudgetering fasta arvoden nämnder
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Utvärdering budgetprocess 2020
	Beslut KSAU 2020-04-21
Utvärdering budgetprocess 2020
	Utvärdering av budgetprocess 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Delårsrapport 1 - politisk verksamhet
	Delårsrapport 1 efter mars
	DR 1 politisk verksamhet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Meddelanden
	MBN delegeringsordning 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25

	UN delegeringsordning 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33

	KS förslag till KF om revidering av GÖFN:s reglemente
	Sida 1
	Sida 2

	§ 42 UNAU Månadsrapport februari 2020
	UTB Budgetuppföljning februari 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	§ 43 UN Månadsrapport februari
	UTB volymer mars 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	UTB Budgetuppföljning per februari
	Nyhetsbrev från Södra stambanan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Återstående medel under kommunstyrelsen

	Uppföljning av antal som väntar på plats till särskilt boende
	§ 55 SN Uppföljning av antal som väntar på särskilt boende
	Uppföljning av antal som väntar på särskilt boende


