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Tjänsteskrivelse

2019-09-04 1(1)

Socialförvaltning
Gun Bylund 
gun.bylund@almhult.se

Socialnämnden

Väntar plats till särskilt boende
Ärendenummer SOC 2018/56

Sammanfattning av ärendet
Områdeschef Gun Bylund presenterar information om antalet personer som 
väntar plats till särskilt boende.

Beslutsnivå
Kommunstyrelse

Beslutsunderlag
 Ej verkställda beslut daterad 2019-09-04

1. Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Gun Bylund Jenny Smedberg
Äldreomsorgschef Tf socialchef
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Ej verkställda beslut 2019 (per den siste i respektive månad)
Äldre
Tid väntan på säbo Jan Feb Mars April
6 mån> 7
Upp till 6 mån
Upp till 5 mån 4
Upp till 4 mån 3
Upp till 3 mån 6
Upp till 2 mån 5
Upp till 1 mån 1
Summa 26

Antal lediga platser 0
Antal som erbjudits önskemål och tackat nej 0
Antal som erbjudits annat än önskemål och tackat nej 2

I väntan var
Bostad 16
Korttid 9
Annat 1
Summa 26
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Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec
5 5 6 6
2 4 3 0
4 5 2 2
5 1 4 1
1 3 4 2
4 6 5 4
7 4 3 7

28 28 27 22

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

17 17 20 19
9 11 7 3
2 0 0

28 28 27 22

5



Sammanträdesprotokoll

2019-08-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 119 Planuppdrag för del av Bökhult 1:1 (Vena 
idrottsplats)
Ärendenummer KS 2019/104

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till en ny idrottsplats som är 
anpassad till föreningslivets behov idag och som ger möjlighet att växa i 
framtiden.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15

 Orienteringskarta Vena IP daterad 2019-08-15
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-08-15 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Linda Björling 
linda.bjorling@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse KS Planärenden 
Ärendenummer KS 2019/104

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till en ny idrottsplats som är 
anpassad till föreningslivets behov idag och ger möjlighet att växa i framtiden.

Ett växande föreningsliv gör att föreningarna inte längre kan expandera på 
Älmekulla. Älmekullas aktiviteter föreslås att flyttas till Älmhults framväxande 
västra stadsdel Vena till Vena Idrottsplats.  Där finns det större yta vilket ger 
föreningslivet möjlighet att växa i tillräcklig omfattning. Samtidigt kan 
Älmekulla-området utredas för framtida bostadsområde med koppling till Gröna 
ryggraden. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Orienteringskarta

Ärendebeskrivning
Vena IP kommer att ligga i mitten av bostadsområdena i västra Älmhult vilket 
ger ett bra upptagningsområde för barn och ungdomar. Närheten till nya 
Paradisskolan ger samverkansfördelar för områdets användning och ekonomi. 
Omlokaliseringen gör även att vattenproblematiken som finns på Älmekulla 
undviks. Vattenskyddsområdet längs åsryggen gör det komplicerat att åtgärda 
vattenproblematiken på Älmekulla.

Planområdet ligger ca 2 km nordväst om Älmhults järnvägsstation och omfattar 
ca 130 000 m2 13 ha yta, vilket är cirka 3 gånger större än Älmekulla. Det finns 
även möjlighet att utöka området eftersom det ligger i anslutning till en planerad 
naturkorridor. Antal fotbollsplaner kommer att utredas i detaljplanearbetet.

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för del av Bökhult 1:1 (Vena idrottsplats) Älmhult, 
Älmhults kommun. 
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Tjänsteskrivelse

2019-08-15 2(2)

Linda Björling Anders Nyberg
Planarkitekt Tf. Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
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Tjänsteskrivelse

2019-08-14 1(1)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Förslag till vägledning om BAT-slutsatser – 
remiss, Naturvårdsverket
Ärendenummer KS 2019/106

Sammanfattning av ärendet
2019-06-27 inkom remiss från Naturvårdsverket gällande förslag till vägledning 
om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom 
den kemiska sektorn. Förkortningen BAT står för ”Best Available Techniques”, 
det vill säga bästa tillgängliga teknik. 
Naturvårdsverket har remitterat förslaget till tillsynsmyndigheter och berörd 
branschorganisation och önskar synpunkter på förslaget senast 2019-09-27.
Förslaget har remitterats till miljö- och byggförvaltningen och tekniska 
förvaltningen för synpunkter. Förvaltningarna avser inte inkomma med yttrande, 
eftersom det inte finns någon verksamhet som omfattas av BAT-slutsatserna i 
Älmhults kommun. 
Utifrån ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att Älmhults 
kommun avstår från att lämna synpunkter på förslaget från Naturvårdsverket.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-14

 Naturvårdsverkets förslag till vägledning om BAT-slutsatser för rening och 
hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn daterat 
2019-06-27

Förslag till beslut
 Älmhults kommun avstår från att lämna synpunkter på förslag till vägledning 

om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser 
inom den kemiska sektorn. 

Maria Johansson Anders Nyberg
Nämndsekreterare Tillförordnad kommunchef

Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen (VA-avdelningen)
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AVLOPPSVATTEN OCH 
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KEMISKA SEKTORN  
 

BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom 

den kemiska sektorn (CWW BATC) offentliggjordes den 9 juni 2016 i EUT 

(Europeiska unionens officiella tidning). 
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Inledning 
Vägledningen beskriver innehållet i BAT-slutsatsdokumentet för rening och hantering 

av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC). CWW BATC 

offentliggjordes den 9 juni 2016 i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). 

Syftet med vägledningen är att vägleda tillsynsmyndigheter, prövningsmyndigheter, 

verksamhetsutövare och andra i deras tillämpning av bestämmelserna. Även andra 

BAT-slutsatser och referensdokument kan vara av betydelse för de verksamheter som 

omfattas av dessa BAT-slutsatser. I avsnittet Begrepp och förkortningar framgår vilka 

dessa kan vara för aktuella verksamheter. 

 

Vägledningsdokumentet är ett levande dokument där Naturvårdsverket tar fram och 

publicerar vägledning allt eftersom att behov identifieras. Dokumentets rubriker 

överensstämmer med BAT-slutsatsdokumentets rubriksättning. I dokumentets sidhuvud 

framgår vilken version av dokumentet som för tillfället är aktuell. Naturvårdsverket ger 

i vissa fall uttryck för myndighetens bedömningar i fall där praxis saknas. Det 

tydliggörs genom formuleringar såsom ”Naturvårdsverket bedömer att”. Vi vill 

uppmärksamma läsaren på att kommande praxis kan medföra att rättsläget tydliggörs 

eller ändras. 

 

I industriutsläppsförordningen (2013:250) (IUF) anges när och hur BAT-slutsatser ska 

följas. Bland annat framgår att vid tidpunkten fyra år efter det att BAT-slutsatser för den 

huvudsakliga industriutsläppsverksamheten offentliggjordes ska de följas. Inte bara de 

BAT-slutsatserna, utan även slutsatser avseende sidoverksamhet och horisontella 

slutsatser som har offentliggjorts senast samma dag som slutsatserna för huvud-

verksamheten ska följas från och med den tidpunkten. Detta innebär att verksamhets-

utövaren måste följa både villkoren i sitt tillstånd och de krav som följer av BAT-

slutsatserna.  

 

Naturvårdsverket har tagit fram en generell vägledningsrapport för samtliga industri-

utsläppsverksamheter i Sverige. Den utgör en del av den vägledning om industri-

utsläppsbestämmelser som finns samlad på Naturvårdsverkets webbplats. Sammantaget 

består vägledningen på webbplatsen av ett antal webbsidor för specifika delar av 

industriutsläppsbestämmelserna där bl.a. vägledningstexter, publikationer samt 

inspelningar och material från utbildningar finns. 
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Begrepp och förkortningar 
Begrepp Förklaring 

AOX 

 

 

 

BAT  

Adsorberbara organiskt bundna halogener, uttryckt som 

Cl, innefattar adsorberbart organiskt bundet klor och 

adsorberbar organisk bunden brom och jod. 

 

Best Available Techniques; Bästa tillgängliga teknik 

(art. 3.10 IED)  

 

BAT-slutsats  Slutsats om bästa tillgängliga teknik  

 

BAT-

slutsatsdokument  

Kommissionsbeslut med branschspecifika BAT-

slutsatser (ingår som ett kapitel i aktuell BREF och 

offentliggörs i EUT, EU:s officiella tidning)  

 

BAT-slutsats utan 

miljöprestandanivåer  

BAT-slutsats utan tillhörande miljöprestandanivåer 

(värden) (avsnitt 3.3 2012/119/EU). T.ex. rörande 

teknisk lösning, kontroll, materialhantering eller 

miljöledningssystem.  

 

BMT  

 

BREF (BREF-

dokument)  

 

COD 

 

 

 

 

 

Cr 

 

 

 

Cu 

 

 

 

CWW 

 

 

 

Diffusa VOC-utsläpp 

 

 

 

EIPPCB  

 

 

 

IED 

 

Bästa möjliga teknik, enligt 2 kap 3 § miljöbalken  

 

BAT Reference Document; BAT-referensdokument i 

vilka BAT-slutsatserna är ett kapitel  

 

Chemical Oxygen Demand; Kemisk syreförbrukning. 

Den mängd syre som krävs för fullständig oxidation av 

det organiska materialet till koldioxid. COD är en 

indikator för masskoncentrationen av organiska 

föreningar. 

 

Krom, uttryckt som Cr, innefattar alla oorganiska och 

organiska krom-  

föreningar, lösta eller bundna till partiklar. 

 

Koppar, uttryckt som Cu, innefattar alla oorganiska och 

organiska kopparföreningar, lösta eller bundna till 

partiklar. 

 

Common Waste Water and Waste Gas 

Treatment/Management Systems in the Chemical 

Sector 

 

Ej kanaliserade VOC-utsläpp som kan uppkomma från 

”ytkällor” (t.ex. tankar) eller ”punktkällor” (t.ex. 

rörflänsar). 

 

European IPPC Bureau; Europeiska byrån för 

framtagande av referens-dokument under IPPC och 

IED  

 

Industrial Emissions Directive; 

Industriutsläppsdirektivet  
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IUF 

 

Fackling 

 

 

 

 

 

MPF 

  

Ni 

 

 

 

 

Ninorg 

 

 

 

 

Zn 

 

 

 

OTNOC 

 

 

TOC 

 

 

Tot-N 

 

 

 

Tot-P 

 

 

 

TSS 

 

 

 

VOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriutsläppsförordningen (2013:250)  

 

Oxidering vid hög temperatur för att förbränna 

brännbara avgasföreningar från industriell verksamhet i 

en öppen låga. Fackling används framför allt för att 

bränna bort brännbar gas av säkerhetsskäl eller under 

icke-rutinmässiga driftsförhållanden. 

 

Miljöprövningsförordningen (2013:251)  

 

Nickel, uttryckt som Ni, innefattar alla oorganiska och 

organiska nickelföreningar, lösta eller bundna till 

partiklar. 

 

Totalt oorganiskt kväve; uttryckt  

som N, innefattar fri ammoniak  

och ammonium (NH4–N), nitriter (NO2–N) och 

nitrater (NO3–N). 

 

Zink, uttryckt som Zn, innefattar alla oorganiska och 

organiska zinkföreningar, lösta eller bundna till 

partiklar. 

 

Other Than Normal Operating Conditions, dvs. 

onormal drift 

 

Totalt organiskt kol; uttryckt som C, innefattar alla 

organiska föreningar. 

 

Totalkväve; uttryckt som N, inne-fattar fri ammoniak 

och ammonium (NH4–N), nitriter (NO2–N), nitrater 

(NO3–N) och organiska kväve-föreningar. 

 

Totalfosfor; uttryckt som P, innefattar alla oorganiska 

och organiska fosfor-föreningar, lösta eller bundna till 

partiklar. 

 

Totalt suspenderat material; Masskoncentrationen av 

allt suspenderat fast material, mätt genom filtrering 

genom glasfiberfilter och gravimetri. 

 

Flyktiga organiska föreningar, enligt definitionen i 

artikel 3.45 i direktiv 2010/75/EU. 
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Andra BREF:ar 

som kan vara 

relevanta för 

CWW-verksam-

heter 

CAK 

 

LVIC–AAF 

 

 

LVIC–S 

 

 

SIC 

 

LVOC 

 

OFC 

 

POL 

 

EFS 

 

ENE 

 

ROM 

 

 

ICS 

 

LCP 

 

WI 

 

WT 

 

ECM 

 

Förklaring 

 

 

 

 

Produktion av klor-alkali 

 

Produktion av oorganiska högvolymkemikalier – 

ammoniak, syror och gödningsmedel 

 

Produktion av oorganiska högvolymkemikalier – fasta 

och övriga ämnen  

 

Produktion av oorganiska specialkemikalier  

 

Produktion av organiska högvolymkemikalier  

 

Produktion av organiska finkemikalier  

 

Produktion av polymerer  

 

Utsläpp från lagring 

 

Energieffektivitet  

 

Övervakning av utsläpp till luft och vatten från IED-

anläggningar  

 

Industriella kylsystem  

 

Stora förbränningsanläggningar  

 

Avfallsförbränning  

 

Avfallsbehandling  

 

Ekonomi och tvärmediaeffekter 
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BAT-slutsatsdokumentets innehåll 
BAT-slutsatsdokumentet är rubriksatt enligt nedan. Vägledningens huvudrubriker 

överensstämmer med BAT-slutsatsdokumentets. 

 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 

ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN 

 

DEFINITIONER 

 

1. BAT-SLUTSATSER FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEM 

 

2. BAT-SLUTSATSER FÖR ÖVERVAKNING 

 

3. BAT-SLUTSATSER FÖR UTSLÄPP TILL VATTEN 

 

4. BAT-SLUTSATSER FÖR AVFALL 

 

5. BAT-SLUTSATSER FÖR UTSLÄPP TILL LUFT 

 

6. BESKRIVNING AV TEKNIKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
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Tillämpningsområde  
BAT-slutsatserna gäller för verksamheter som omfattas av: 

 

• 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) 

• 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från 

verksamheter enligt första punkten. 

 

BAT-slutsatserna gäller även för gemensam rening av avloppsvatten från olika källor 

om den huvudsakliga föroreningsbelastningen härrör från verksamheter enligt första 

punkten ovan.  

 

Den andra punkten medför att det räcker med att en verksamhet som omfattas av 28 

kap. 3 § utför rening av vatten från en verksamhet enligt första punkten för att den ska 

omfattas av CWW BATC. Det har ingen betydelse hur stor föroreningsbelastningen är 

från anslutna verksamheter. 

 

När det gäller gemensam rening av avloppsvatten så kan reningsanläggningen tillhöra 

verksamheter som kan vara klassade på många olika sätt enligt miljöprövnings-

förordningen (2013:251). Den huvudsakliga föroreningsbelastningen måste dock 

härröra från verksamheter enligt den första punkten. 

 

Föroreningsbelastningen bör utgå från mängd tillförda föroreningar av i BAT 12 

angivna parametrar i tabell 1-3. Det finns ingen närmare vägledning i BREF-

dokumentet så bedömningen får utgå från förutsättningarna som gäller i det speciella 

fallet. 
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Generell vägledning om CWW  
 

Den 9 juni 2016 offentliggjordes BAT-slutsatserna om rening och hantering av 

avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW).  

 

BAT-slutsatserna gäller för verksamheter som omfattas av: 

 

• 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) 

• 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från 

verksamheter enligt första punkten. 

 

Från och med verksamhetsåret 2017 ska verksamhetsutövare i miljörapporten redogöra 

för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.  

 

CWW innehåller 23 BAT-slutsatser om: 

 

• Miljöledningssystem 

• Övervakning 

• Utsläpp till vatten (vattenanvändning samt hantering, uppsamling och rening av 

avloppsvatten) 

• Avfall 

• Utsläpp till luft (hantering, uppsamling och rening av avgaser samt fackling, diffusa 

utsläpp av flyktiga organiska föreningar, luktutsläpp och buller) 

 

Bakomliggande referensdokument (BREF) för CWW finns att läsa i sin helhet på 

europeiska IPPC-byråns webbplats: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

 

Det har även påbörjats ett arbete att ta fram BAT-slutsatser avseende rening av utsläpp 

till luft inom den kemiska sektorn (WGC). BAT-slutsatserna beräknas vara färdiga 

under 2022.  

 

Naturvårdsverket har fått många frågor om vilken status CWW har och om det kan vara 

en s.k. huvudslutsats. 

 
Naturvårdsverkets uppfattning är att en huvudsaklig industriutsläppsverksamhet kan 

komma att omfattas av flera BAT-slutsatsdokument, det vill säga ha flera 

huvudslutsatser, och därmed även flera så kallade huvud-BREF:ar.1 Naturvårdsverkets 

bedömning att en industriutsläppsverksamhet kan komma att få flera huvudslutsatser 

baseras på EU-kommissionens vägledning under sidan Frequently Asked Questions 

(FAQ), se Chapter II, IED II.4. ”Which BAT conclusions trigger a permit 

reconsideration/update according to Article 21”, punkt 5.2 EU-kommissionens 

vägledning kan, precis som förarbeten och förordningsmotiv, användas vid tolkning av 

tillämpliga författningar. Vidare föreskriver inte industriutsläppsförordningen att det 

endast är möjligt att ha en huvud-BREF och det är därmed förenligt med 

industriutsläppsförordningen att en verksamhet kan omfattas av flera huvud-BREF:ar. 

                                                      
1 En industriutsläppsverksamhet kan komma att få flera huvudslutsatser REV 2017-06-30, 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i 

miljoarbetet/vagledning/industriutslappsdirektivet/bat-slutsatser-bref-dokument/bat-slutsatser-

huvudsaklig-iuv-2017-06-30.pdf 

 
2 http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm 
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Naturvårdsverket anser att CWW BAT gäller övergripande för den kemiska industrin  

(2 kap. 39 § industriutsläppsförordningen) och är att betrakta som en huvud-BREF i de 

fall där den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten utgörs av produktion av 

kemikalier (12 kap. 1-36, 38, 39, 42 och 43 §§ miljöprövningsförordningen) eller att det 

är fråga om en verksamhet som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen 

och utför rening av avloppsvatten från ovan nämnda verksamheter. För den kemiska 

industrin har för närvarande CWW och CAK implementerats i svensk rätt medan 

LVOC förväntas implementeras inom kort. Detta innebär att vissa industriutsläpps-

verksamheter inom den kemiska industrin kan bedömas ha två, eller i framtiden flera, 

huvud-BREF:ar medan andra kan bedömas ha endast en huvud-BREF, nämligen CWW. 
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BAT-slutsatser 
 

Miljöledningssystem 

BAT 1 

BAT för att förbättra den totala miljöprestandan är att införa och följa ett 

miljöledningssystem. Hur miljöledningssystemet ska vara uppbyggt framgår av 

slutsatsen. Det finns även mer beskrivet i kapitel 3.1.2 i CWW BREF. 

 

BAT 2 

BAT för att underlätta en minskning av utsläpp till vatten och luft samt en minskad 

vattenanvändning är att som en del av miljöledningssystemet införa och upprätthålla en 

inventering av avlopps- och avgasströmmar. Hur inventeringen ska genomföras och 

hållas aktuell framgår av slutsatsen. Det finns även mer beskrivet i kapitel 3.1.4 och 

3.1.5.2 i CWW BREF. 

 

Slutsatsen gäller samtliga verksamheter som omfattas av CWW BATC och ska 

uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen när det bedöms om en verksamhet 

lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB. Inventeringen har betydelse för andra slutsatser, 

t.ex. BAT 10.  

 

I de fall flera olika verksamheter som omfattas av kravet avleder avloppsströmmar till 

en gemensam avloppsvattenledning kan en gemensam inventering göras. En sådan 

inventering behöver i sådant fall inkludera alla tillförda avloppsvattenströmmar.  

 

Övervakning 

BAT 3 

BAT är att övervaka de viktigaste processparametrarna (vilket innefattar kontinuerlig 

övervakning av avloppsvattnets flöde, pH och temperatur) gällande relevanta utsläpp till 

vatten enligt identifieringen av avloppsvattenströmmar (se BAT 2). Övervakningen ska 

ske på för processerna viktiga ställen, t. ex. inlopp till förbehandling och inlopp till 

slutbehandling. Det finns även mer beskrivet i kapitel 3.2.2 i CWW BREF. Jämför även 

BAT 4 som rör övervakning av ämnen/parametrar till vatten. 

 

Med utgångspunkt från inventeringen av avloppsströmmar övervakas de viktigaste 

processparametrarna. Detta för att ha kontroll på avloppsvattenströmmarna och för att 

möjliggöra optimal drift av de olika stegen i avloppsvattenreningen.  

 

Om det sker utsläpp av avloppsvattenströmmar med innehåll från flera olika 

verksamheter till ett avloppsreningsverk eller till en vattenrecipient behöver det tydligt 

framgå vilken verksamhet som ansvarar för övervakningen. 

 

BAT 4 

BAT är att övervaka utsläpp till vatten i enlighet med vissa specifika standarder och 

med en viss övervakningsfrekvens. Det finns även mer beskrivet i kapitel 3.2.2 i CWW 

BREF. Jämför även BAT 3 som rör övervakning av de viktigaste processparametrar. 
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Av slutsatsen framgår vilka standarder och övervakningsfrekvenser som gäller för TOC, 

COD, TSS, Tot-N, Ninorg, Tot-P, metaller och toxicitet.  

 

Kraven på övervakning gäller för alla verksamheter som omfattas av CWW och gäller 

både för direkta och indirekta utsläpp till vattenrecipient. Övervakning ska ske för de 

parametrar som är relevanta för den aktuella verksamheten. 

 

Angivna övervakningsfrekvenser kan anpassas om dataserierna tydligt visar på en 

tillräcklig stabilitet. Som grundregel gäller att provtagningspunkten ska vara där 

utsläppet lämnar anläggningen. Av praktiska skäl kan provtagningspunkten dock vara 

belägen på andra ställen, t.ex. direkt efter en reningsanläggning. Om avloppsvatten i 

provtagningspunkten har blivit utspätt (t.ex. med dagvatten) ska utspädningseffekten 

räknas bort.  

 

När det gäller övervakning av toxicitet så får en lämplig kombination av angivna 

parametrar användas. Den lägsta övervakningsfrekvensen beslutas utifrån en 

riskbedömning som görs efter en inledande karakterisering.  

 

När det gäller parametrarna TOC och COD så föredras TOC-övervakning eftersom den 

analysmetoden inte bygger på kvicksilveranvändning. 

 

När det gäller parametrarna totalkväve och totalt oorganiskt kväve så räcker det med att 

en av parametrarna övervakas. Naturvårdsverket anser att valet bör grundas på den 

parameter som bäst återspeglar kväveutsläppen från den aktuella verksamheten.  

 

Om det sker utsläpp av avloppsvattenströmmar med innehåll från flera olika 

verksamheter till ett avloppsreningsverk eller till en vattenrecipient behöver det tydligt 

framgå vilken verksamhet som ansvarar för övervakningen av det samlade 

avloppsvattnet. 

 

BAT 5 

BAT är att regelbundet övervaka diffusa VOC-utsläpp till luft genom att använda en 

lämplig kombination av uppräknade tekniker eller när stora mängder VOC hanteras alla 

uppräknade tekniker. De tekniker som anges är sniffningsmetoder, optisk gasdetektering 

och beräkning av utsläpp.  

 

När stora volymer VOC hanteras är undersökning och kvantifiering av anläggningens 

utsläpp genom regelbundna mätningar med tekniker baserade på optisk absorption, som 

Dial (Differential Absorption Light Detection and Ranging – differentiell absorptions-

Lidar) eller SOF (Solar Occultation Flux – gasflödesmätning med solen som ljuskälla), 

ett användbart komplement till sniffningsmetoder och beräkningsmetoder. 

 

Närmare beskrivning av övervakningstekniker finns i kapitel 6.2 Diffusa VOC-utsläpp 

samt i kapitel 3.2.3.2, 3.5.4.4 och 3.5.4.5 i CWW BREF. 

 

Det finns inte närmare beskrivet vad som avses med stora volymer. Dial eller SOF 

används bl.a. vid större verksamheter som raffinaderier och petrokemisk industri, dvs 

22



NATURVÅRDSVERKET VÄGLEDNING CWW BATC 
REMISSVERSION 

2019-06-27 

 

13 

vid verksamheter med hög komplexitet, omfattande hantering och många potentiella 

utsläppspunkter. Naturvårdsverkets bedömning är att både den mängd som hanteras 

men även komplexiteten på anläggningen samt uppskattning av hur stora de diffusa 

utsläppen är bör ligga till grund för beslut om kompletterande mätningar ska 

genomföras. Om osäkerhet råder bör en kontrollmätning genomföras. 

 

BAT 6 

BAT är att regelbundet övervaka luktutsläpp från relevanta källor i enlighet med EN-

standarder.   

 

För verksamheter med luktproblem eller där luktproblem kan uppkomma kan 

övervakning ske genom dynamisk olfaktometri (EN 13725). Övervakningen kan 

kompletteras genom mätningar/uppskattningar av luktexponeringen eller bedömningar 

av luktpåverkan.  

 

Mer beskrivning av luktövervakning finns i kapitel 3.5.5.3 i CWW BREF. 

 

Utsläpp till vatten 

BAT 7 

BAT för att minska användningen av vatten och uppkomsten av avloppsvatten är att 

minska avloppsvattenströmmarnas volym och/eller föroreningsbelastning, öka 

återanvändningen av avloppsvatten inom produktionsprocessen och återvinna och 

återanvända råmaterial. 

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.3.1 i CWW BREF. 

 

BAT 8 

BAT för att förhindra förorening av oförorenat vatten och minska utsläppen till vatten är 

att separera oförorenade avloppsvattenströmmar från avloppsvattenströmmar som 

kräver rening.  

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.1.5.3.5.2 i CWW BREF. Jämför även vad som står om 

inventering av avloppsströmmar i BAT 2. 

 

BAT 9 

BAT för att förhindra okontrollerade utsläpp till vatten är att tillhandahålla en lämplig 

buffertlagringskapacitet för avloppsvatten som uppstår under icke-normala 

driftsförhållanden, baserat på en riskbedömning (med beaktande av exempelvis 

föroreningens beskaffenhet, effekterna på den fortsatta reningen och den mottagande 

miljön), och att vidta lämpliga fortsatta åtgärder (t.ex. kontroll, rening och 

återanvändning). 

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.3.2.2 i CWW BREF. 

 

BAT 10 

Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till vatten är att använda en samordnad 

strategi för hantering och rening av avloppsvatten som innefattar en lämplig 
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kombination av de tekniker som anges i slutsatsen, i prioritetsordning: 

processintegrerade tekniker, återvinning av föroreningar vid källan, förbehandling av 

avloppsvatten och slutbehandling av avloppsvatten. Den samordnade strategin ska vara 

baserad på inventeringen av avloppsströmmar enligt BAT 2.  

 

Slutsatsen gäller samtliga verksamheter som omfattas av CWW BATC och ska 

uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen när det bedöms om en verksamhet 

lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget 

krav att använda de tekniker som beskrivs i slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte 

heller fullständig. Andra tekniker kan användas om de ger åtminstone samma 

miljöprestanda/miljöskyddsnivå.  

 

Jämför vad som står om förbehandling av avloppsvatten i BAT 11 och slutbehandling 

av avloppsvatten i BAT 12. 

 

BAT 11 

BAT för att minska utsläppen till vatten är att förbehandla avloppsvatten som innehåller 

föroreningar som inte kan hanteras på ett fullgott sätt under slutbehandlingen av 

avloppsvattnet genom användning av lämpliga tekniker. 

 

Av beskrivningen framgår att: 

 

Förbehandling av avloppsvatten utförs som en del av en samordnad strategi för 

hantering och rening av avloppsvatten (se BAT 10) och krävs vanligtvis för att  

 

• skydda den slutliga avloppsreningsanläggningen (t.ex. skydd av en biologisk 

reningsanläggning mot reningsförsämrande eller giftiga föreningar), 

• avlägsna föreningar som inte kan renas i tillräckligt hög grad under 

slutbehandlingen (t.ex. giftiga föreningar, organiska föreningar som inte är 

biologiskt nedbrytbara eller endast är det i låg grad, organiska föreningar som 

förekommer i höga koncentrationer eller metaller vid biologisk rening),  

• avlägsna föreningar som i annat fall avskiljs till luften från uppsamlingssystemet 

eller under slutbehandlingen (t.ex. flyktiga halogenerade organiska föreningar eller 

bensen),  

• avlägsna föreningar som har andra negativa effekter (t.ex. korrosion av utrustning, 

oönskade reaktioner med andra ämnen eller förorening av avloppsslam).  

 

Normalt utförs förbehandling så nära källan som möjligt för att undvika utspädning, 

särskilt när det handlar om metaller. Ibland kan avloppsvattenströmmar med lämpliga 

egenskaper separeras och samlas upp för att genomgå en särskild gemensam 

förbehandling. 

 

BAT 12 

BAT för att minska utsläppen till vatten är att använda en lämplig kombination av 

tekniker för slutbehandling av avloppsvatten. Slutbehandling av avloppsvatten utförs 

som en del av en samordnad strategi för hantering och rening av avloppsvatten  

(se BAT 10). 
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De tekniker som kan vara lämpliga för slutbehandling av avloppsvatten är förberedande 

rening och primärt reningssteg, biologisk rening (sekundärt behandlingssteg), 

avlägsnande av kväve och fosfor samt slutligt avlägsnande av fasta ämnen. 

Närmare beskrivning av teknikerna finns i kapitel 6.1 Rening av avloppsvatten och i 

kapitel 3.3.2 CWW BREF. 

 

Angivna utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) i tabell 1-3 

gäller för direkta utsläpp till vattenrecipient från verksamheter som omfattas av 

 

• 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen  

• 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från 

verksamheter enligt första punkten och där den huvudsakliga 

föroreningsbelastningen härrör från verksamheter enligt första punkten 

 

BAT-AEL gäller även för gemensam rening av avloppsvatten från olika källor om den 

huvudsakliga föroreningsbelastningen härrör från verksamheter enligt första punkten 

ovan.  

 

Verksamheter enligt ovan som släpper avloppsvatten till vattenrecipient ansvarar för att 

föroreningsinnehållet klarar angivna BAT-AEL i tabell 1-3. Detta gäller även om 

avloppsvattnet innehåller strömmar som härrör från andra verksamheter (både 

verksamheter som omfattas av CWW och andra verksamheter). 

 

Angivna BAT-AEL i tabell 1-3 gäller för ”outspätt” vatten. Inkommande avloppsvatten 

till avloppsvattenreningen ska inte vara utspätt med ”rena” vatten. Om utgående vatten 

efter rening tillförs ”rena vatten” t.ex. dagvatten, kylvatten eller liknande innan 

mätpunkten ska utspädningseffekten räknas bort.   

 

Hur övervakning av BAT-AEL ska ske framgår av BAT 4. 

 

Tabell 1 (till BAT 12) 

Av tabell 1 framgår BAT-AEL för direkta utsläpp till vattenrecipient av totalt organiskt 

kol (TOC), kemisk syreförbrukning (COD) och totalt suspenderat material (TSS). BAT-

AEL för TOC gäller om utsläppen överstiger 3,3 ton per år. BAT-AEL för COD och 

TSS gäller om utsläppen överstiger 10 ton respektive 3,5 ton per år. 

 

Det finns ett flertal fotnoter kopplade till intervallen för BAT-AEL som anger dess 

tillämplighet och i vilka fall den nedre eller övre änden av intervallen bör användas. 

 

För TOC och COD är beräkningen av den genomsnittliga reningseffektiviteten (se 

fotnot 4 och 5) baserad på föroreningsbelastningar, dvs. föroreningsmängd, och 

innefattar både förbehandling (BAT 10 c) och slutbehandling (BAT 10 d). 

 

För fotnot 4 räcker det med att villkor A är uppfyllt om inte biologisk rening används. 

För fotnot 5 räcker det med att villkor A och C är uppfyllda om inte biologisk rening 

används. 
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När det gäller kommentarerna i fotnot 5, 6 och 8 att den övre änden av intervallen för 

eventuellt inte gäller så får en bedömning göras i det specifika fallet. 

 

Tabell 2 (till BAT 12) 

Av tabell 2 framgår BAT-AEL för direkta utsläpp till vattenrecipient av totalkväve 

(Tot-N), totalt oorganiskt kväve (Ninorg) och totalfosfor (Tot-P). BAT-AEL för Tot-N 

gäller om utsläppen överstiger 2,5 ton per år. BAT-AEL för Ninorg och Tot-P gäller om 

utsläppen överstiger 2,0 ton respektive 300 kg per år. 

 

Det finns ett flertal fotnoter kopplade till intervallen för BAT-AEL som anger dess 

tillämplighet och i vilka fall den nedre eller övre änden av intervallen bör användas. 

 

För Tot-N och Ninorg är beräkningen av den genomsnittliga reningseffektiviteten (se 

fotnot 3) baserad på föroreningsbelastningar och innefattar både förbehandling (BAT 10 

c) och slutbehandling (BAT 10 d). 

 

När det gäller Tot-N och Ninorg så räcker det med att en av parametrarna övervakas om 

tröskelvärdena för båda parametrarna enligt ovan överskrids. Naturvårdsverket anser att 

valet bör grundas på den parameter som bäst återspeglar kväveutsläppen från den 

aktuella verksamheten.  

 

Enligt fotnot 2 gäller inte BAT-AEL för Tot-N och Ninorg för anläggningar utan 

biologisk avloppsvattenrening. Naturvårdsverket anser att det inte ska tolkas som att 

lägre krav gäller för verksamheter som inte har eller kopplar ur den biologiska 

avloppsvattenreningen.  

 

Tabell 3 (till BAT 12) 

Av tabell 3 framgår BAT-AEL för direkta utsläpp till vattenrecipient av adsorberbara 

organiskt bundna halogener (AOX), krom (Cr), koppar (Cu), Nickel (Ni) och zink (Zn). 

BAT-AEL för AOX, Zn och Cr gäller om utsläppen överstiger 100 kg, 30 kg respektive 

2,5 kg per år.  BAT-AEL för Cu och Ni gäller om utsläppen överstiger 5,0 kg per år. 

 

Det finns ett flertal fotnoter kopplade till intervallen för BAT-AEL som anger dess 

tillämplighet och i vilka fall den nedre änden av intervallen bör användas. 

 

När det gäller kommentarerna i fotnot 2 och 4-8 att BAT-AEL eventuellt inte gäller så 

får en bedömning göras i det specifika fallet. 

 

Avfall 

BAT 13 

BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska mängden av avfall 

som skickas för bortskaffande är att, som en del av miljöledningssystemet (se BAT 1), 

upprätta och genomföra en avfallshanteringsplan som, i prioritetsordning, ser till att 

avfall förebyggs, förbereds för återanvändning, återvinns eller på annat sätt tas om hand.  

 

Slutsatsen ger uttryck för den s.k. avfallshierarkin. Slutsatsen gäller samtliga 

verksamheter som omfattas av CWW BATC och ska uppfyllas på så sätt att hänsyn ska 
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tas till slutsatsen när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § 

MB, dvs. en rimlighetsavvägning ska göras.  

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.4.1 i CWW BREF. 

 

BAT 14 

BAT för att minska volymen avloppsslam som kräver vidare behandling eller 

bortskaffande, och för att minska dess potentiella miljöpåverkan, är att använda en eller 

en kombination av de tekniker som anges i slutsatsen.  

 

De tekniker som beskrivs är kemisk eller termisk behandling, förtjockning/avvattning, 

stabilisering och torkning. Även teknikernas tillämplighet anges. Det anges även om 

teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det. Slutsatsen ska, när den är aktuell, 

uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen när det bedöms om en verksamhet 

lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget 

krav att använda de tekniker som beskrivs i slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte 

heller fullständig. Andra tekniker kan användas om de ger åtminstone samma 

miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.4.2 i CWW BREF. 

 

Utsläpp till luft 

BAT 15 

BAT för att möjliggöra återvinning av föreningar och minskade utsläpp till luft är att 

innesluta utsläppskällorna och rena utsläppen, när så är möjligt. 

 

Tillämpligheten kan begränsas av skäl kopplade till driftstekniska krav (tillgång till 

utrustning), säkerhet (undvikande av koncentrationer nära den nedre explosionsgränsen) 

och hälsa (när operatören behöver utföra arbete inne i det inneslutna utrymmet). 

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.1 och 3.5.2 i CWW BREF. 

 

BAT 16 

BAT för att minska utsläppen till luft är att använda en samordnad strategi för hantering 

och rening av avgaser som innefattar processintegrerad teknik och tekniker för 

avgasrening. 

 

Den samordnade strategin för hantering och rening av avgaser ska vara baserad på 

inventeringen av avgasströmmar (se BAT 2), med prioritering av processintegrerade 

tekniker. 

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.1 och 3.5.2 i CWW BREF. 

 

BAT 17 

BAT för att förhindra utsläpp till luft från fackling är att endast använda fackling av 

säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmässiga driftsförhållanden (t.ex. vid start eller 

avstängning), med användning av en eller båda av de angivna teknikerna. 
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De tekniker som anges är korrekt konstruktion av delanläggningen (innefattande 

gasåtervinningssystem med tillräcklig kapacitet och användning av säkerhetsventiler 

med hög tillförlitlighet) och drift av delanläggningen (innefattande balansering av 

bränngassystemet och användning av avancerad processtyrning).  Det anges även 

teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det.  

 

Slutsatsen ska, när den är aktuell, uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen 

när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en 

rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget krav att använda de tekniker som beskrivs i 

slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte heller fullständig. Andra tekniker kan 

användas om de ger åtminstone samma miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 

 

Syftet med slutsatsen är att minimera utsläpp och störningar till följd av fackling som 

inte genomförs av säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmässiga driftsförhållanden. Den ger 

även en tydlig fingervisning om att fackling inte är att ses som en reningsteknik vid 

normal drift.  

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.1.6 i CWW BREF. 

 

BAT 18 

BAT för att minska utsläppen till luft från fackling när fackling inte går att undvika är 

att använda en eller båda av de angivna teknikerna. 

 

De tekniker som anges är korrekt konstruktion av facklingsenheter (innefattande 

åtgärder i syfte att få en rökfri och tillförlitlig drift och en effektiv förbränning av 

överskottsgaser) och övervakning/registrering (innefattande kontinuerlig övervakning 

av gas som skickas till fackling och registrering av facklingshändelser i syfte att 

kvantifiera och eventuellt förebygga framtida facklingar)   

 

Slutsatsen ska, när den är aktuell, uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen 

när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en 

rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget krav att använda de tekniker som beskrivs i 

slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte heller fullständig. Andra tekniker kan 

användas om de ger åtminstone samma miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 

 

Syftet med slutsatsen är att minimera miljöpåverkan från sådan fackling som inte går att 

undvika (jämför även BAT 17).  

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.1.6 i CWW BREF. 

 

BAT 19 

BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska de diffusa VOC- 

utsläppen till luft är att använda en kombination av angivna tekniker. 

 

De tekniker som anges är kopplade till delanläggningens/utrustningens utformning, 

konstruktion, montering, driftsättning och drift. För viss teknik såsom val av utrustning 

med hög tillförlitlighet, användning av avsedd packningsbelastning för 
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flänsanslutningar samt användning av riskbaserat program för läckagedetektering och 

reparation (LDAR) hänvisas till kapitel 6.2 Diffusa VOC-utsläpp samt kapitel 3.5.4 i 

CWW BREF. Det anges även om teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det. 

 

Hur övervakningen ska genomföras framgår av BAT 5 (se ovan). 

 

BAT 20 

Slutsatsen gäller endast i de fall där luktproblem kan förväntas eller har rapporterats. I 

de fallen gäller att BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska 

luktutsläpp är att, som en del av miljöledningssystemet (se BAT 1), upprätta, genomföra 

och regelbundet se över en lukthanteringsplan som omfattar: 

 

i) Ett protokoll som innehåller lämpliga åtgärder och tidsfrister.  

ii) Ett protokoll för genomförande av luktövervakning.  

iii) Ett protokoll för åtgärder vid identifierade luktincidenter.  

iv) Ett program för förebyggande och reduktion av lukt som är utformat för att 

identifiera källan eller källorna, mäta/uppskatta luktexponeringen, fastställa bidraget 

från olika källor och genomföra åtgärder för förebyggande och/eller reduktion.  

 

Hur övervakning ska genomföras framgår av BAT 6.  

 

Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.5.2 och 3.5.5.3 i CWW BREF. 

 

BAT 21  

BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska luktutsläppen från 

uppsamling och behandling av avloppsvatten och behandling av avloppsslam är att 

använda en eller en kombination av de angivna teknikerna. 

 

De tekniker som anges är minimering av uppehållstider, användning av kemikalier för 

att förhindra eller minska bildandet av illaluktande föreningar, optimering av aerob 

behandling, inneslutning och end-of-pipe-behandling (biologisk rening och termisk 

oxidering). Det anges även om teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det.  

 

Slutsatsen ska, när den är aktuell, uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen 

när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en 

rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget krav att använda de tekniker som beskrivs i 

slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte heller fullständig. Andra tekniker kan 

användas om de ger åtminstone samma miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 

 

Mer beskrivning finns i 3.5.5.4 i CWW BREF. 

 

BAT 22 

Slutsatsen gäller endast i de fall där bullerproblem kan förväntas eller har rapporterats. 

BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska bullerproblem, 

som en del av miljöledningssystemet (se BAT 1), upprätta och genomföra en 

bullerhanteringsplan som omfattar samtliga av följande delar: 
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i) Ett protokoll som innehåller lämpliga åtgärder och tidsfrister.  

ii) Ett protokoll för genomförande av bullerövervakning.  

iii) Ett protokoll för åtgärder vid identifierade bullerincidenter.  

iv) Ett program för förebyggande och reduktion av buller som är utformat för att 

identifiera källan eller källorna, mäta/uppskatta bullerexponeringen, fastställa bidraget 

från olika källor och genomföra åtgärder för förebyggande och/eller reduktion. 

 

BAT 23 

Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, 

minska bullerutsläppen är att använda en eller en kombination av de angivna teknikerna. 

 

De tekniker som anges är lämplig placering av utrustning och byggnader, driftsåtgärder 

(bättre inspektion/underhåll av utrustning, stängning av dörrar/fönster, drift genomförs 

av erfaren personal, bullrande verksamhet undviks om möjligt nattetid och 

bullerkontroll genomförs i samband med underhåll), val av utrustning med låg 

bullernivå (kompressorer, pumpar och facklor) och bullerdämpning/bullerskydd mm. 

Det anges även om teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det.  

 

Slutsatsen ska, när den är aktuell, uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen 

när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en 

rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget krav att använda de tekniker som beskrivs i 

slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte heller fullständig. Andra tekniker kan 

användas om de ger åtminstone samma miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 
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Normal och onormal drift 
För vägledning om de allmänna principerna för tillämpning av ”normal drift” och 

”onormal drift (OTNOC)” hänvisas till Naturvårdsverkets generella vägledning om 

IED, rapport 6702, ”Vägledning om industriutsläppsbestämmelser”. Frågan om normal 

och onormal drift behandlas i vägledningens kapitel 8.3.8, s 35-36.  

 

Vägledning om hur ”onormal drift” ska redovisas i miljörapporten finns i Naturvårds-

verkets vägledning om föreskrifter om miljörapport”. Av denna framgår att ”för de fall 

att mätvärden under perioder med onormal drift räknas bort, krävs även en redovisning 

av dessa tidsperioder och orsaken till de onormala driftförhållandena” (s 14).  

 

I artikel 14.1 f i IED ges följande exempel på onormal drift.  

• Igångsättande och urdrifttagning  

• Läckor  

• Störningar i driften  

• Tillfälliga avbrott  

• Nedläggning av verksamheten  

 

Mer specifikt för CWW nämns tekniska fel, läckande utrustning, oavsiktlig 

kontaminering av kylvatten eller andra störningar i produktion/lagring som kan leda till 

ökade utsläpp till vattenrecipient via avloppsreningsverket eller negativ påverkan på 

avloppsreningsverkets funktion. För att minimera risken för detta bör lämplig 

buffertlagringskapacitet finnas (jfr 3.3.2.2 i CWW BREF och BAT 9). 
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Beskrivning av tekniker  
I kapitel 6.1 beskrivs närmare tekniker för rening av avloppsvatten. De tekniker som 

beskrivs är: 

 

• Aktiv slamprocess 

• Nitrifikation/denitrifikation 

• Kemisk utfällning 

• Koagulering och flockning 

• Utjämning 

• Filtrering 

• Flotation 

• Membranreaktor 

• Neutralisering 

• Sedimentering 

 

Mer beskrivning av tekniker för rening av avloppsvatten finns även i kapitel 3.3.2 och 

3.3.3 i CWW BREF. 

 

I kapitel 6.2 beskrivs närmare tekniker för diffusa VOC-utsläpp. De tekniker som 

beskrivs är: 

 

• Utrustning med hög tillförlitlighet 

• Program för läckagedetektering och reparation  

• Termisk oxidering 

• Användning av avsedd packningsbelastning för flänsanslutningar 

• Övervakning av diffusa VOC-utsläpp 

 

Mer beskrivning av tekniker för att förhindra/begränsa diffusa utsläpp av VOC finns 

även i kapitel 3.5.4 i CWW BREF. 
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Beskrivning av kommande tekniker 
I kapitel 5 i CWW BREF finns beskrivning av kommande tekniker. När det gäller 

rening av avloppsvatten beskrivs följande tekniker i kapitel 5.1: 

 

• Avlägsnande av sulfat och andra föroreningar med ultraljudsreaktorer 

• Fotokatalytisk oxidation med titandioxid 

• Kombinerad elektrokemisk oxidation 

• Superkritisk vattenoxidation 

• Membrandestillation 

• Naturligt förbättrade mikroorganismer för att behandla svårbehandlad TOC/COD 

 

När det gäller rening av avgaser beskrivs följande tekniker i kapitel 5.2: 

 

• Fotokatalytisk oxidation med titandioxid för att behandla VOC 

• Avlägsnande av flera föroreningar med keramiska filter och katalytisk reduktion 
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Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 23 i Kronobergs län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 23 i Kronobergs län vara enligt 
följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

Skåne länsgräns 1 100 meter väster om väg 676 
Huseby

100

1 100 meter väster om väg 676 
Huseby

väg 715 Stora Räppevägen Växjö 80

väg 715 Stora Räppevägen Växjö väg 872 Evedalsvägen, 
Norremarksvägen cirkulationsplats 
Norremark Växjö

90

väg 872 Evedalsvägen, 
Norremarksvägen cirkulationsplats 
Norremark Växjö

200 meter söder om väg 905 
Drättinge

100

200 meter söder om väg 905 
Drättinge

Kalmar Länsgräns 80

Hastighetsbegränsning till 100 kilometer i timmen gäller även av- och påfarterna från och till 
väg 23 i trafikplats Älmhult

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 4 november 2019, då Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS 2019:1) om hastighetsbegränsning på väg 23 i Kronobergs län ska upphöra att 
gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Mats Sandgren
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
23, Kronobergs län enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 23 i Kronobergs län och befintlig föreskrift TRVTFS 2019:1 
kommer då att upphävas.

Väg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö till Linköping i 
Östergötlands län. Vägen är ett av de funktionellt prioriterade stråk som är viktiga i den regionala systemanalysen 
för östra Götaland samtidigt som den utgör en viktig länk i det funktionella stråket som binder samman Småland 
med Skåne.

Väg 23 ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av näringsliv och 
tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för långväga transporter. Vägen har 
även kopplingar till andra funktionellt viktiga stråk såsom E4, väg 25, 40 med flera.

Väg 23 i Kronobergs län har byggts om i etapper till mötesseparerad landsväg med mitträcke, s.k. 2+1-väg, 
med högsta tillåtna hastighet 100 km/tim. I oktober i år färdigställs sträckan Älmhult-Ljungstorp (ca 15 km) 
vilket innebär att det nu blir sammanhängande 2+1-väg på sträckan mellan Skåne länsgräns-Huseby (ca 43 
km). Sedan tidigare är delen Räppe, Växjö – Drättinge (ca 28 km) ombyggd till 2+1-väg med hastighets-
begränsning 90 och 100 km/tim.

De sträckor av väg 23 som inte är mötesseparerade och som har hastighetsbegränsningen 90 km/tim beräknas 
ha en trafikmängd år 2025 på 3000 fordon/dygn eller mer. Sträckorna har räfflad mittlinje och har till största 
delen en vägbredd på 8-9 m. Det finns trafiksäkerhetskameror – ATK (AutomatiskTrafiksäkerhetsKontroll).

Sträckan Huseby-Marklanda (ca 10,5 km) planeras att under planperioden mötessepareras med planerad 
byggstart 2021.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa hastighets-
gränserna till vägars säkerhetsstandard. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut till länsplane-
upprättare, kommuner m.fl. under mars-maj 2016. Efter det har en revidering skett vad gäller prioritetsordningen 
av genomförandet av hastighetsöversynen på berörda vägar. Mer information om denna remiss samt Trafik-
verkets sammanfattande kommentarer till inkomna remissyttranden: http://www.trafikverket.se/om-oss/var-
verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/remisser/remiss-for-anpassning-
av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. Den är ett 
etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås 
fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas 
allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som använder vägtransport-
systemet.

1 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med en årsmedeldygnstrafik på 2000 fordon eller mer per 
dygn år 2025.

36

http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/remisser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/remisser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/remisser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/


TRV 2019/56929 Dokumentdatum 
     2019-08-05

Sidor
2(8)

TM
AL

L 
04

13
 K

on
se

kv
en

su
tre

dn
in

g 
ha

st
ig

he
t v

 2
.0

Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard innebär:

 att vägar utan mittseparering med måttlig och betydande1 trafik ska ska ha högsta tillåtna 
hastighetsbegränsning 80 km/tim 

 att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet

 att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet 

 att riktvärden för buller inte bör överskridas 

 att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators 
utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av 
trafiksäkerhets-, framkomlighets- eller miljöskäl.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Delsträcka 2 (del av) och 5 i förslaget håller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighets-
begränsningen 90 km/tim och finns inte med i planerna för ombyggnad innan år 2025 och sänks därför till 80 
km/tim.  

För den del av delsträcka 2 i förslaget som nu har hastighetsbegränsningen 90 km/tim håller inte vägens standard 
vad som krävs för denna hastighet. Delar av delsträcka 2 finns med i planerna för ombyggnad med förväntat 
färdigställande 2022 och sänks därför till 80 km/tim i avvaktan på ombyggnationen. 

Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard då 
det med anledning av avsaknad från mötesseparering kan innebära en förhöjd risk för mötesolycka med svårare 
skadeföljd. 80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en 
kollision utan alltför allvarliga konsekvenser. Därför sänker vi hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar som 
saknar fysisk mittseparering och har måttlig eller betydande trafik. Med måttlig och betydande trafik avses i detta 
sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar förändrade eller oförändrade, för hela vägen. 

# Sträcka Sträckans 
totala längd 
(km)

Justeringens totala 
längd (km)

Obs. endast den del 
av delsträckan som 
inte har annan 
föreskriven hastighet.

Hastighet 
(km/tim)

Ny 
hastighet 
(km/tim)

1 Skåne länsgräns–1 100 
meter väster om väg 676 
Huseby

43,3 100 100

2 1 100 meter väster om väg 
676 Huseby –väg 715 
Stora Räppevägen Växjö

16,5 5,2 80/90 80

3 Väg 715 Stora Räppevägen 
Växjö –väg 872 
Evedalsvägen, 
Norremarksvägen 
cirkulationsplats 
Norremark Växjö

6,4 90 90

4 Väg 872 Evedalsvägen, 
Norremarksvägen 
cirkulationsplats 
Norremark Växjö –200 

22,0 100 100
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meter söder om väg 905 
Drättinge

5 200 meter söder om väg 
905 Drättinge–Kalmar 
länsgräns

36,3 31,3 80/90 80

Förslaget resulterar i en ökad restid på hela sträckan, för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. 
Restiden ökar teoretiskt med ca 3,5 minuter. 

Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt. Dessa redovisas inte här.

Alternativa lösningar
Det finns inga alternativa lösningar. Den säkerhetsstandard som sträckorna har innebär att de föreslagna 
hastighetsgränserna måste införas.

Investeringar kan inte genomföras i snabbare takt och samfinansiering för tidigareläggande av åtgärder är inte 
aktuellt.

Att bygga om vägar till mötesfria med mitträcke är en omfattande investering och det görs därför noggranna 
prioriteringar av vilka vägsträckor som ska byggas om. Väg 23 är en regional väg och det är därmed Region 
Kronoberg i egenskap av länsplaneupprättare som avgör om och när vägen ska prioriteras för en sådan 
ombyggnad. Del av delsträcka 2 (Huseby-Marklanda) finns med för ombyggnation i den nuvarande regionala 
transportplanen för Kronobergs län med byggstart 2021. I övrigt finns inga sträckor upptagna i planen.

I samband med fastställelsebeslutet av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för 
perioden 2018-2029, beslutade regeringen att Trafikverket under perioden 2019 till 2022 ska fördela upp till 1 
miljard kronor för att samfinansiera de regionala transportplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det 
regionala vägnätet. Regeringen vill på detta sätt stödja och påskynda arbetet med mötessepareringsåtgärder och 
ökad trafiksäkerhet.

Eftersom samfinansieringen avser perioden 2019 till 2022 har det bara varit möjligt för länsplaneupprättaren att 
ansöka för åtgärder som har kommit långt i planläggningsprocessen och ingår i gällande plan. Trafikverket 
beslutade att bevilja samfinansiering för samtliga ansökningar. I ansökan har länsplaneupprättaren även fått ange 
vilken mötessepareringsåtgärd som frigjorda regionala medel ska användas till. Väg 23 har inte kunnat inrymmas 
inom dessa ramar.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
Hastighetsförändringen utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot Nollvisionen samt gällande 
etappmål genom att minska risken för att dödas eller skadas allvarligt. Trafiksäkerhet och miljö är ramvillkor för 
tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet inte får leda till dålig trafiksäkerhetsstandard eller stor miljö-
påverkan.

Gällande författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) gäller för vägar och vägprojekt som ingår i 
TEN-T-vägnätet i Sverige. Trafikverket har valt att följa författningarna för alla vägar med vägnummer upp till 
och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT. Författningarna innehåller bestämmelser om 
väghållares skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter.  

De kostnader som de föreslagna föreskrifterna resulterar i utgörs till största del av administration (kostnaderna 
för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) samt utmärk-ning 
(skyltning) av föreskrifterna.

Trafiksäkerhet
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Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller skadas allvarligt utmed 
vägen kommer att minska. Risken att dödas minskar med cirka 10-15 % endast genom att sänka hastighets-
gränsen från 90 till 80 km/tim.

Tillgänglighet

Hastighetssänkningen kommer att ge något ökad restid för huvudsakligen persontrafik. Hastighetens påverkan på 
restid finns att läsa om här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/

Restiden på sträckan beräknas öka med ca 50 sekunder/mil för personbilar, bussar och lätta lastbilar

Föreskriftsförslaget kommer i sig inte att innebära en minskad plottrighet för skyltade hastigheter. Det finns dock 
en ambition att plottrigheten ska minska utmed sträckan genom kompletterande översyn av lokala begräns-
ningar.

Sträckan trafikeras av buss i linjetrafik. Konkurrenskraften för buss jämfört med biltrafik blir oförändrad 
eftersom hastighetssänkningen gäller båda.

Föreskriften påverkar inte restiden för tunga lastbilar.

Akademisk utvärdering2 av förändrad tillgänglighet i vägnätet visar att det inte finns en enhetlig bild över effek-
terna av en tillgänglighetsförändring och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En till-
gänglighetsförsämring kan leda till både ökad och minskad ekonomisk aktivitet i en region, eftersom det både kan 
leda till en försämrad arbetsmarknad och till att nya affärsmöjligheter uppstår. Utvärderingen belyser att 
hastighets-sänkningar i många fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vara mer motiverat för att öka 
trafik-säkerheten än en motsvarande väginvestering för vägar med låga trafikvolymer.

Utifrån detta underlag anser Trafikverket att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet 
för person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.

Miljö

En hastighetssänkning på 10 km/tim ger en sänkning av bullernivån med 1-2 dBA (schablonvärde).

Föreskriften innebär minskade utsläpp av växthusgaser.

Sammanfattning:

Utifrån ovan redovisade sammantagna konsekvenser bedöms den föreslagna hastighetsförändringen vara 
välmotiverad. 

Den nya hastigheten innebär en anpassning till vägens säkerhetsstandard och kommer att ge goda trafik-
säkerhetseffekter. Sänkt hastighet ger även positiva miljöeffekter. Trafikverket är medveten om att sänkningen 
leder till något ökade restider, men det är viktigt att hastigheten överensstämmer med vägens standard. Den 
tunga lastbilstrafiken kommer inte att påverkas av hastighetssänkningen eftersom den högsta tillåtna hastigheten 
för den kategorin är 80 km/tim

Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2019-11-04.

Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas ikraft-
trädande.

Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser. 

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT.

Datum:2019-08-05

2 Westin, L. et al. (2011) Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys. Trafikverket (2017:088)
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………………………………………….

Stefan Johansson

Trafikingenjör

Bilagor
Kartor 

Förslag till trafikföreskrift

Kartor
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Delsträckor 1 - 5
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REMISS

2019-08-08 Ärendenr: 
TRV 2019/56929

Enligt sändlista

Trafikverket Region Syd
Stefan Johansson
Trafikmiljö
Besöksadress: Björkhemsvägen 
17, KRISTIANSTAD
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

stefan.u.johansson@
trafikverket.se
Direkt: 010-123 60 50

1(2)

Förslag till nya föreskrifter för väg 23, Kronobergs län

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 23, Kronobergs län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2019:1) om 
hastighetsbegränsning på väg 23 i Kronobergs län. Remissen omfattar 
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 19 september 2019. 
Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2019/56929.

Frågor eller eventuella synpunkter skickas till: 
trafikverket@trafikverket.se

Stefan Johansson
Enhet Trafikmiljö

Bilagor
Förslag till föreskrifter

Konsekvensutredning

Sändlista

Alvesta kommun
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Motormännen
NTF
Polisregion Syd

44

mailto:trafikverket@trafikverket.se


2019-08-08
Ärendenr: TRV 2019/56929

 

2(2)

Regelrådet 
Region Kronoberg
Riksförbundet Enskilda Vägar 
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Sydsvenska Industri- och handelskammaren
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 79 Årsredovisning 2018 - VoB Kronoberg
Ärendenummer SOC 2019/46

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tackar för informationen och översänder rapporten till 

kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
VoB Kronoberg har inkommit med en årsredovisning för året 2018. Den 
ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Genom att 
konsekvent sträva efter att höja familjerådgivningens kvalité och tillgänglighet, 
tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose medlemskommunernas behov och 
att avsatt medel förvaltas så effektivt som möjligt.
Det ekonomiska resultatet för 2018 är ett överskott om 115 tkr.
Statistik för antal samtal inom familjerådgivning har förts där man ser att 
Älmhults kommun haft 82 stycken samtal (43 st, 2017) där man använt sig av 
VoB Kronoberg och för familjerådgivning i sin helhet ser man att samtalen ökar 
likt föregående år.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-27

 Rapport ”VoB Kronoberg Årsredovisning 2018”

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2019-06-27 1(1)

Socialförvaltningen
Charlotte Nygren-Bonnier 
charlotte.nygren-bonnier@almhult.se

Socialnämnden

Årsredovisning VoB Kronoberg 2018
Ärendenummer SOC 2019/46

Sammanfattning av ärendet
VoB Kronoberg har inkommit med en årsredovisning för året 2018. Den 
ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Genom att 
konsekvent sträva efter att höja familjerådgivningens kvalité och tillgänglighet, 
tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose medlemskommunernas behov och 
att avsatt medel förvaltas så effektivt som möjligt.
Det ekonomiska resultatet för 2018 är ett överskott om 115 tkr.
Statistik för antal samtal inom familjerådgivning har förts där man ser att 
Älmhults kommun haft 82 stycken samtal (43 st, 2017) där man använt sig av 
VoB Kronoberg och för familjerådgivning i sin helhet ser man att samtalen ökar 
likt föregående år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-27

 Rapport ”VoB Kronoberg Årsredovisning 2018”

Förslag till beslut
1. Socialnämnden tackar för informationen och översänder rapporten till 

kommunstyrelsen.

Charlotte Nygren-Bonnier
Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Årsredovisning 2018
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För VoB är det viktigt att följa socialtjänstens behov 
och anpassa verksamheten. Bolaget har under året 
startat skyddat boende, lägenhets- och stödboenden 
samt ett öppenvårdsteam. I syfte att kunna visa 

vilken faktisk skillnad våra insatser gör, fortsätter 
VoB sin satsning på att integrera beprövade 

utvärderingsverktyg i verksamheternas arbetssätt.
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När VoB nu lägger ytterligare ett verksamhetsår bakom sig är 

det glädjande att kunna konstatera att bolaget har klarat av 

det pågående omställningsarbetet på ett fortsatt bra sätt. Med 

anledning av att mottagandet av nyanlända unga flyktingar har 

minskat i större utsträckning än vad som var väntat har många 

avtal avslutats i förtid. Under 2018 avvecklade bolaget ytterligare 

tre integrationsboenden, vilket skall läggas till de åtta enheter 

som bolaget stängde under föregående är. Detta innebär att 

det vid ingången av 2019 endast återstod ett av de 12 boenden 

som VoB tidigare drev för målgruppen. Även detta återstående 

integrationsboende stänger dock den 31 maj 2019.

Det förändrade behovet hos bolagets uppdragskommuner 

innebär  att utvecklings- och förändringsarbetet under de senaste 

två åren inriktats på att anpassa organisationen till de nya förut-

sättningarna. Under 2018 har bolaget startat flera nya enheter. 

Under våren öppnade Trollsjöns behandlingshem för tonåringar 

samt Myra - skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn-

familjer. I december startade VoB dessutom ett öppenvårdsteam 

som erbjuder insatser till familjer, barn och unga i deras hemmiljö 

eller i VoB:s lägenhetsboenden.

Under 2018 har VoB liksom de flesta övriga HVB-organisationer i 

landet noterat en generell nedgång i efterfrågan. Den  minskade 

efterfrågan rör alltså inte endast ensamkommande unga flyk-

tingar utan också andra målgrupper. Således har även belägg-

ningen vid behandlings- och utredningshemmen för familjer 

och ungdomar påverkats negativt. Sannolikt har kommunernas 

 prognoser för framtiden, som anger minskat ekonomiskt ut-

rymme, betydelse för att socialtjänsten blivit mer restriktiva med 

att göra placeringar.

Som en följd av den lägre efterfrågan minskade bolagets 

 intäkter under 2018. Det ekonomiska utfallet är avsevärt svagare 

jämfört med tidigare år och når inte heller upp till det för året 

budgeterade  resultatet. Genom de positiva resultat som VoB 

uppnått under tidigare år har emellertid en ekonomisk stabilitet 

skapats som innebär att bolaget kan hantera en period av lägre 

efterfrågan och underskott. Tack vare bolagets breda utbud och 

den höga kvalité som verksamheterna håller är förhoppningen att 

ägarkommunerna, när behovet av placeringar åter ökar, i första 

hand kommer att anlita VoB. För att stärka bolagets position 

och konkurrenskraft inför framtiden påbörjades under hösten 

2018 olika strategiska utvecklingssatsningar, vilka kommer att 

fortsätta under det kommande året. Bl.a. utökas utbudet i form 

av insatser i bolagets lägenhetsboenden för olika målgrupper 

och behandlings insatser i förstärkt familjehemsvård. Vidare 

 kommer profileringen och specialiseringen vid bolagets befintliga 

 behandlings- och utredningshem att förtydligas.

Under 2018 tecknade bolaget ramavtal, avseende HVB och 

familje hem, med ägarkommunerna samt för kommunerna 

i  Hallands län. Under året har SKL dessutom genomfört en 

upphandling för ett stort antal kommuners räkning där samtliga 

bolagets anbud antogs. I den ranking som upprättades av upp-

handlaren kan konstateras att bolagets verksamheter överlag står 

sig konkurrensmässigt väl.

Under 2018 erhöll VoB, efter genomförd förnyelserevision av 

Lloyds Register Quality Assurance (LRQA), nytt certifikat i enlighet 

med ISO-standardens senaste version, ISO 9001:2015. Den upp-

daterade standarden innehåller relativt omfattande förändringar, 

vilket innebär att bolaget under året arbetat med att uppda-

tera och vidareutveckla bolagets kvalitetsledningssystem, bl.a. 

 avseende beskrivningar av verksamheternas kärnprocesser.

VoB:s styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och deras 

medlemskommuner, bolagets medarbetare och till samarbets-

partners för det vi tillsammans har åstadkommit under 2018.

Malmö den 2019-03-26

Vd och styrelseordförande har ordet

Niels Elvhammar
Verkställande direktör 

Cecilia Lind 
Ordförande

VoB Årsredovisning 20184
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Bolagets verksamheter

VoB Syd AB drev under 2018 sex behandlings- och utredningsverksamheter för ungdomar, barn 

och föräldrar; Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelid, Vittskövlegården, Amra och 

Trollsjön.

Vid ingången av året drevs fyra integrationsboenden för ensamkommande unga flyktingar;  

Erlandsdal, Lundgården, Pilgården och Felixgården. Vid årsskiftet återstod dock endast den 

sistnämnda verksamheten. Bolaget har under året även drivit Stödboendet i Kristianstad och 

Familjehems resursen. Vid ingången av året drev bolaget även Psykologresursen som var  

samorganiserad med Familjehemsresursen. Psykologresursen avvecklades dock under 2018.  

Under 2018 öppnade  bolaget Myra – skyddat boende samt Öppenvårdsteamet.

FAMILJEHUSET I ALVESTA FAMILJEHUSET I HÖRBY HÖGELID

VITTSKÖVLEGÅRDEN AMRA TROLLSJÖN

STÖDBOENDET I KRISTIANSTAD MYRA – SKYDDAT BOENDE FAMILJEHEMSRESURSEN

INTEGRATIONSBOENDEN

VoB Årsredovisning 2018 5
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Beläggning och ekonomi
Efterfrågan och beläggning har varierat kraftigt under året. 

Under januari och februari var den mycket god för att under 

mars och april sjunka kraftigt. Under hösten var efterfrågan åter 

relativt hög. Sammantaget är dock beläggningsutfallet om 77 % 

svagare än tidigare år. Intäkterna når som en följd av detta inte 

budgeterat  mål. Eftersom kostnaderna samtidigt är lägre än för-

väntat, främst avseende personalområdet, redovisar enheten ett 

positivt resultat för året.

Kvalitet
Utfallet i genomförda kundenkäter, vilket redovisas nedan, 

visar att Familjehuset i Alvesta har mycket goda resultat, och 

verksamheten  överträffar de högt ställda målen. Bl.a. skall 

nämnas att 100 % av kunderna anser att Familjehuset i Alvesta 

genomfört uppdraget i enlighet med vad som överenskommits. 

Målen avseende svarsfrekvens uppnås emellertid inte trots upp-

repade påminnelser. Förbättringar avseende detta arbete planeras 

inför det kommande året. I de 25 klientnöjdhetsenkäter som 

genomförts med klienterna ger de tillfrågade ett genomsnittligt 

omdöme om 3,9 (skala 1–5) vilket innebär att målet uppnås.

Verksamhetsutveckling
Verksamheten har under året arbetat vidare med utveckling av 

de sedan tidigare tillgängliga metoderna i arbetsgruppen; ESTER, 

CRA, Återfallsprevention, MI, Miljöterapi, ASQ, Trappan och BOF. 

Målet är uppnått då samtliga metoder är förankrade i verksam-

heten. Inför året planerades för insatser i syfte att höja natt-

personalens kompetens samt att en förskollärare skulle rekryteras.  

Båda åtgärderna har genomförts. Vidare har verksamheten 

förtydligat sin profil riktad mot missbruk och hedersrelaterat hot 

och våld. Metoderna CRA och återfallsprevention är implement-

erade gällande missbruk och utbildning för hela personal gruppen 

i HRV är avslutad. Måluppfyllelsen i verksamheten avseende 

verksamhets utveckling är mycket god för 2018.

Framtid
Under 2019 har verksamheten bl.a. som mål att implementera 

miljöterapi och skattningar enligt KASAM. Vidare skall Familje-

huset under den kommande tvåårsperioden öka k ompetensen 

gällande samtalsmetodik, bl.a. gällande parsamtal. I syfte 

att ännu bättre kunna matcha efterfrågan av insatser från 

 kommunerna är målet att öka den sammanvägda kompetensen 

inom Familjehuset, bl.a. genom att erbjuda utbildning till den 

 personal som saknar grundutbildning.

Familjehuset i Alvesta
Familjehuset är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för familjer och ensamplacerade barn i 

åldern 0–18 år. Verksamheten har totalt 27 platser.

Carola Karlsson
Verksamhetschef 

Tel: 0472-19 219

carola.karlsson@vob.se 
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Beläggning och ekonomi
Efterfrågan och beläggning har pendlat under året. Beläggningen 

var som högst under mars, april och som lägst i juni, november 

och december. Generellt märktes en minskning avseende för-

frågningar under sommaren och hösten. Sammantaget når verk-

samheten i det närmaste beläggningsmålet om 77 % då utfallet 

blev 76 %. Utfallet avseende det ekonomiska resultatet ligger på 

samma nivå, dvs strax under budgeterat mål.

Kvalitet
Resultatet på kundenkätfrågorna för 2018 är åter mycket positivt. 

Utfallet i frågorna varierar mellan 96 % till 100 % och verksam-

heten når därmed målen på samtliga tre frågeställningar. Svars-

frekvensen om 78 % är emellertid något lägre än målet, 85 % 

Exempel på kommentarer från handläggarna är: ”Bra flexibilitet 

och kommunikation. Bra och tydliga observationer”. Bra stöd till 

modern i att ta emot erbjudna insatser”. I genomförda klient-

enkäter varierar utfallet mellan avdelningar från 3,4 till 4,8 (skala 

1–5). Det genomsnittliga målet var 3,5. När det gäller klient-

enkäterna är svarsfrekvensen avsevärt lägre än förväntat. Verk-

samheten konstaterar att föräldrarna behöver erbjudas att svara 

på enkäten i god tid innan ärendet avslutas.

Verksamhetsutveckling
I syfte att höja kompetensen i verksamheten har samtlig personal 

deltagit i en flerdagarsutbildning i miljöterapi. Insatserna kring 

kunskapsutveckling avseende samspelsbehandling har fortsatt 

under året. Utbildning i form av konsultation genomförs varje 

månad och två heldagsföreläsningar med psykolog Eva Körner, 

som utformat metoden, har hållits. Samspel filmas regelbundet 

och följs upp på teamkonferens. Tio medarbetare har under året 

genomgått utbildning i metod för utvecklingsbedömning av barn, 

ASQ och ASQ-SE. I syfte att följa upp vilken effekt som insatserna 

ger har skattningsverktyget KASAM-13 implementerats. Utfallet 

avseende formulerade utvecklingsmål är mycket god för 2018.

Framtid
Det utvecklingsmål som inte uppnåddes under 2018 är ökad 

 samtalskompetens vilket berodde på att utbildningar i miljö-

terapi och ASQ har prioriterats. Utbildningar i utredande och 

behandlande  samtal samt i barnsamtalstekniken Tejping kommer 

därför att prioriteras under 2019. Vidare kommer arbetet med 

att implementera ASQ och ASQ-SE samt KASAM-13 att fortsätta 

under det kommande året.

Familjehuset i Hörby
Familjehuset i Hörby är en akut-, utrednings- och behandlingsenhet för 

familjer med barn. I verksamheten finns det plats för 10 familjer uppdelat 

på två familjeavdelningar. En avdelning för familjer med barn 0–3 år 

och en för familjer med barn upp till 12 år. Verksamheten har även ett 

lägenhetsboende samt en utslussningslägenhet.

Elin Fridström
Verksamhetschef

Tel: 0415-38 63 01 

Mobil: 0736-20 80 57

elin.fridstrom@vob.se
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Beläggning och ekonomi
Efterfrågan och beläggning har varit betydligt lägre under 2018 

jämfört med tidigare år. Framförallt var beläggningen svag under 

det andra halvåret. Beläggningen uppgår för helåret till 72 % 

att jämföra med budgeterade 85 %. Detta innebär att intäk-

terna för 2018 avviker negativt jämfört med budget. Trots vissa 

besparingar på kostnadssidan redovisar verksamheten ett större 

underskott.

Kvalitet
Högelid har under 2018 fått in 23 besvarade kundenkäter av 

31 möjliga. Svarsfrekvensen är därmed 74 %, vilket är lägre 

än  tidigare och än det uppsatt målet. Utfallet i enkätsvaren är 

överlag mycket positivt. 100 % av kunderna anser att Högelid 

genomfört uppdraget i enlighet med vad som överenskommits. 

Utfallet på de övriga två frågorna är 96 % respektive 91 %. 

 I genomförda klientenkäter är det genomsnittliga utfallet 4,1 

(skala 1–5) vilket är mycket positivt. Även här är dock svars-

frekvensen (35 %) lägre än målet. Orsakerna till detta är flera 

men framförallt beror det på att Högelid inte kom igång med 

klient enkäterna förrän under senare delen av året. Rutinerna för 

genomförandet av klient nöjdhetsenkäten har förtydligats och 

efter detta har svarsfrekvensen ökat.

Verksamhetsutveckling
Högelid har under året bl.a. utvecklat verksamheten genom att 

anställa ytterligare en samordnare. Under sommaren genomför-

des rekrytering och vid årsskiftet fanns det tre samordnare på 

plats. Detta möjliggör att ha fler utredningar igång samtidigt. 

Uppföljning av behandlingsresultat har genom användandet av 

skattningsverktyget FIT (feedback informerad terapi), införts. 

Personalgruppen har genomgått en tvådagarsutbildning och 

arbetet med skattningsmodellen har kommit igång bra med 

tydliga rutiner för hur arbetet ska gå till. Högelid har fortsatt att 

arbeta med ESTER bedömningar. Av de ärenden som varat längre 

än 14 dagar har bedömning gjorts i 84 % av ärendena vilket är en 

ökning jämfört med 2017.

Framtid
I januari 2019 kommer en uppföljningsdag i FIT (feedback 

 informerad terapi) att genomföras i syfte att säkerställa att 

implementeringen av arbetet med skattningarna kan fortsätta på 

ett framgångsrikt sätt. Under det kommande året skall verksam-

heten dessutom starta upp arbetet med ytterligare ett skattnings-

verktyg, SDQ, för att tydligare kunna mäta psykisk hälsa och 

kunna använda detta som en del i det skrivna utlåtandet.

Högelid
Högelid är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för ungdomar 12–20 år. 

Verksamheten som ligger i Alvesta har 10 platser samt en plats i stödboende 

(extern lägenhet). Högelid arbetar främst med kartläggning och utredning men 

tar även emot uppdrag om behandlings- och förändringsarbete samt skydd 

och stöd. Lagrum är både SoL och LVU. Verksamheten har en miljöterapeutisk 

grundstruktur. Samtliga utredningsuppdrag genomförs utifrån BBIC. 

Anna Meyer
Verksamhetschef

Tel: 0472-105 10

anna.meyer@vob.se
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Beläggning och ekonomi 
Efterfrågan på enhetens platser har varierat under året. I jäm-

förelse med tidigare år har den totalt sett varit avsevärt lägre. 

Vittskövlegården har dock kunnat ta emot en mycket stor andel 

av de förfrågningar som inkommit. Placering har oftast skett mer 

eller mindre ”akut”, dvs utan längre förberedande planering, 

men ärendena har därefter övergått till att bli mer långvariga 

behandlings uppdrag. Sammantaget når enheten ett belägg-

ningsresultat om 67 % att jämföra med budgeterade 95 %. 

 Vittskövlegården redovisar därför ett större underskott för 2018.

Kvalitet 
Trots att verksamheten arbetat aktivt med påminnelser för att 

få in kundenkätsvaren från socialtjänsten är svarsfrekvensen 

fortsatt låg, 45 %. Svaren från de handläggare som inkommit 

med enkäter är dock mycket positiva då utfallet är 100 % 

nöjdhet på alla tre frågeställningarna. Svarsfrekvensen i 

genomförda klientenkäter uppgår till 55 %. Ungdomarna anger 

ett genomsnittligt omdöme om 3,9 (skala 1–5), vilket innebär 

att verksamheten även här når det uppsatta målet (3,5). Med 

tanke på att enheten tagit emot ärenden med förhållandevis svår 

problematik tyder utfallet i enkäterna på att enheten under året 

lyckats väl med sin behandlingsstrategi.

Verksamhetsutveckling 
Under 2018 har fokus i utvecklingsarbete bl.a. varit att 

kompetensutveckla och utbilda personalgruppen i de metoder 

som används i verksamhetens koncept. Personalgruppen har 

under året genomgått utbildning i miljöterapi, MI och ÅP 

(återfallsprevention). Valet av utbildningar har också syftat till att 

stärka enhetens grundkoncept, KBT, samt öka kompetensen i 

att kunna möta missbruksproblematik. Vidare har verksamheten 

utvecklat sitt arbete med att genomföra effektmätningar av 

behandlingsresultat, bl.a. genom utbildning av personalen i 

skattningar och Journal Digital. En skattningsrutin har upprättats 

och skattningsformulär har valts ut. Samtliga placerade 

ungdomar genomför nu skattningar in/ut.

Framtid 
Vittskövlegården ska under det kommande året fortsätta sitt 

 arbete med att i så hög utsträckning som möjligt kunna möta 

kommunernas behov av vårdplatser genom flexibilitet vid 

placeringar samt utökad specialiserad kunskap. Kommunernas 

behov skall analyseras och mötas genom specifika och effektiva 

behandlings program. Målet är att verksamheten därigenom skall 

kunna öka och stabilisera efterfrågan samtidigt som kvalitén i 

insatserna höjs. Under 2019 kommer personalen utbildas och 

uppdateras i flera olika metoder som exempelvis CRU-1, DBT, MI 

samt inom Kris och trauma.

Vittskövlegården
Vittskövlegårdens behandlingshem drivs delvis på entreprenad för Kristianstad 

kommun men enheten kan även ta emot placeringar från andra kommuner. 

Verksamheten, som är samorganiserad med Amra, riktar sig till ungdomar i åldern 

14 –17 år med psykosocial problematik. Verksamheten har en miljöterapeutisk 

grundstruktur och arbetar utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv.

Jenny Tapper
Verksamhetschef

Mobil: 0736-22 75 62

jenny.tapper@vob.se
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Beläggning och ekonomi 
Efterfrågan på Amras platser har varierat under året men totalt 

sett har den varit något högre jämfört med vid Vittskövlegården. 

Amra har haft förmåga att ta emot de, ofta akuta, förfrågningar 

som inkommit. Sammantaget har beläggningen vid Amra varit 

god, 83 %, särskilt med tanke på att beläggningen överlag varit 

avsevärt lägre jämfört med tidigare, både inom VoB och andra 

organisationer. Verksamheten redovisar ett positivt ekonomiskt 

resultat.

Kvalitet
Svarsfrekvensen avseende kundenkäter uppgår till 70 % (7 av 10 

möjliga enkäter har inkommit). Även om inte målet nås är detta 

en klar förbättring jämfört med föregående år. Målet avseende 

utfallet i svaren på de tre frågorna nås inte. 86 % av handläggarna 

anger på samtliga frågor att de är nöjda, vilket betyder att det är 

en handläggare av sju som svarat negativt. Utfallet i genomförda 

klientenkäter är en svarsfrekvens på 50 % (5 av 10) och omdömet 

från de unga är 3,1 (skala 1–5), vilket innebär att satta mål inte 

uppnås. Utfallet påverkas även här av att en av ungdomarna givit 

negativa svar på enkätfrågorna. Inkomna klagomål och negativa 

utfall i enkäter har analyserats och följts upp.

Verksamhetsutveckling
Amra har under 2018 fokuserat på att öka beläggningen, 

stabilisera rutiner och strukturer samt etablera 

behandlingsmetodiken och införa effektmätning. Detta 

arbete har fungerat bra och enheten har utvecklats mycket 

positivt under året. Under 2018 har enheten haft tillgång 

till en familjebehandlare under utbildning samt samarbetat 

med Prisma som är Kristianstad kommuns familjebehandling. 

Fortsatt planering kring hur enheten ska hantera behovet av 

familjebehandling skall ske under 2019.

Framtid
Amras arbete med att vidareutveckla och etablera verksamheten 

avseende utbildning och implementering av metoder samman-

faller och samordnas i hög grad med de planer som redovisats 

för Vittskövlegården ovan. I syfte att kunna öka svarsfrekvensen 

både avseende kundenkäter och klientenkäter skall ett särskilt 

arbete för att utveckla rutiner och arbetssätt kring detta genom-

föras under 2019. Vidare skall arbetet med att implementera 

effektmätning genom skattningar fortsätta.

Amra
Behandlingshemmet Amra drivs delvis på entreprenad för Kristianstad kommun, men 

tar även emot placeringar från andra kommuner. Verksamheten är samorganiserad 

med Vittskövlegården. Enheten riktar sig till ungdomar i åldern 15–19 år med 

psykosocial problematik. Amra har en miljöterapeutisk grundstruktur och arbetar 

utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv.

Jenny Tapper
Verksamhetschef

Mobil: 0736-22 75 62

jenny.tapper@vob.se
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Beläggning och ekonomi 
Verksamheten fick en något svag start då den första  ungdomen 

inte togs emot förrän i mitten av februari och därefter har 

placeringar tagits emot i relativt långsam takt. Trots omfattande 

satsningar på marknadsföring genom olika forum, har efter-

frågan inte ökat i tillräcklig grad för att nå målen. Som mest 

har verksamheten haft sex av sina tio platser belagda. Utfallet 

avseende  beläggning för året som helhet blev 33 % att jämföra 

med budgeterade 63 %. För 2018 redovisar Trollsjön därmed ett 

större ekonomiskt underskott.

Kvalitet
Trollsjön har fått in 5 av 6 kundenkäter vilket ger en svarsfrekvens 

om 83 %. Avseende de två första frågorna svarar samtliga hand-

läggare (100 %) att de är nöjda med verksamhetens insatser. På 

fråga 3 har fyra handläggare (80 %) svarat att enheten motsvarat 

eller överträffat förväntningarna. Under 2018 genomfördes inga 

klientenkäter på Trollsjön då ungdomarna inte velat eller kunnat 

fylla i enkäten. Under 2019 kommer enheten se över rutinerna 

kring hur enkäten genomförs med ungdomarna.

Verksamhetsutveckling
Trollsjön har under 2018 fokuserat på att starta upp och 

få igång verksamheten. Under våren 2018 utbildades hela 

personalgruppen i både FIT, Feedback Informed Treatment, samt 

Miljöterapi. FIT är ett skattningsverktyg där formulären ORS/

SRS används för att följa upp genomförda insatser och öka 

klientens delaktighet i behandlingen. Metoden har under 2018 

implementerats väl i personalgruppen. Viss personalomsättning 

gjorde att ytterligare ett utbildningstillfälle i FIT gavs under 

december månad.

Framtid
Trollsjöns arbete med att utveckla och implementera metoder 

och arbetssätt kommer att fortsätta. En ny satsning i att utbilda 

personalen i Miljöterapi kommer att göras internt inom VoB 

under 2019 där Trollsjön kommer delta. Tillsammans med övriga 

tonårsenheter pågår ett arbete med att förtydliga varje enhets 

profilering och specialisering. Syftet med detta arbete är att 

identi fiera och förtydliga vilken målgrupp som den enskilda en-

heter är särskild bra på att möta och vilken kompetens och vilka 

metoder som är specifika för enheten. Målet är både att utveckla 

enhetens förutsättningar att kunna ta emot ungdomar med svår 

problematik och att verksamheten skall ges en tydligare identitet.

Trollsjön
Trollsjöns behandlingshem i Eslöv startade i januari 2018. Enheten riktar sig till 

ungdomar i åldern 15–19 år med psykosocial problematik. Trollsjöns arbete utgår ifrån 

ett miljöterapeutiskt synsätt där vikten av en strukturerad behandlingsmiljö betonas. 

Behandlingsarbetet genomsyras av ett systemiskt förhållningssätt där ungdomens 

relation till sitt nätverk ges stor betydelse.

Anna Meyer
Verksamhetschef

Tel: 0472-105 10

anna.meyer@vob.se
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Beläggning och ekonomi
Under 2018 har Stödboendet inte uppnått beläggning enligt 

 budget. Utfallet var 46 % att jämföra med budgeterade 74 %.  

En del av orsaken kan kopplas till ärenden där klienter och social-

tjänst varit positiva och intresserade av placering, men insatsen 

har därefter inte godkänts av ansvarig nämnd. Samtliga som 

 in kommit med förfrågan till Stödboendet erbjuds studiebesök 

 vilket har varit mycket uppskattat av kommunerna. Till följd av 

den svaga beläggningen redovisar enheten ett större underskott. 

Kvalitet
Resultatet avseende Stödboendets kundenkäter är mycket 

positivt.  Svarsfrekvensen är 100 % och samtliga frågor har 

 besvarats positivt av samtliga handläggare. Utfallet är således 

100 % nöjda kunder. Det positiva utfallet visar sig också genom 

nya uppdrag från kommuner som tidigare haft placerade ung-

domar i verksamheten.

Svarsfrekvensen när det gäller klientenkäter är 89 % (16 av 18) 

vilket innebär att målet nås. Det genomsnittliga utfallet i 

ungdomarnas  svar är 4,8 (skala 1–5). Även här nås de uppsatta 

målen med god marginal.

Verksamhetsutveckling
Arbetet med materialet ”Hitta rätt” har fortsatt under året. Bl.a. 

har de ungas genomförandeplaner anpassats till rubrikerna i 

Hitta Rätts. Vidare görs uppföljning på personalmöten, vilket 

resulterar  i att en sammanfattning av arbetet med Hitta rätt görs 

varje månad i månadsrapporten som delges kommunen. I syfte 

att kunna visa för kunderna att Stödboendets insatser gör skillnad 

har skattningar enligt KASAM införts. Samtlig tillsvidareanställd 

personal har fått internutbildning i KASAM. 

Framtid
Arbetet med att vidareutveckla arbetet med KASAM skall med 

stöd av utvecklingsavdelningen fortsätta under 2019. Ytterligare 

insatser för att marknadsföra och etablera verksamheten kommer 

att ske under det kommande året. I detta arbete ingår bl.a. att 

förtydliga att VoB:s lägenhetsboenden även riktar sig till andra 

målgrupper än unga i åldern 16–20 år och att boende i egen 

lägenhet kan kombineras med olika former av insatser. Tanken 

är således att bolagets lägenheter skall användas på ett mer 

flexibelt och effektivt sätt. Stödboendet i Kristianstads verk-

samhetschef har en samordnande funktion när det gäller detta 

 utvecklingsarbete.

Stödboendet i Kristianstad
VoB:s stödboende i Kristianstad Stödboendet vänder sig till ungdomar i åldern 16–20 år med 

behov av visst vuxenstöd. De placerade har tillgång till ett eget rum i ett mindre gruppboende, 

alternativt eget rum i delad lägenhet. Verksamheten är bemannad med tillgänglig personal 

dygnet runt. Övergripande målet med placeringen är att ungdomen skall klara eget boende 

efter 6–12 månaders vistelse i Stödboendet.

Rikard Jönsson 
Verksamhetschef

Mobil: 0700-80 60 96

rikard.jonsson@vob.se
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Beläggning och ekonomi
Trots att verksamheten startades i samarbete med socialtjänsten 

som tydligt uttryckte ett behov av platser för målgruppen, har 

 beläggningen under 2018 som helhet varit låg. VoB har under 

året genomfört flera marknadsföringsinsatser i form av exempel-

vis annonsering, utskick, blogginlägg och inte minst en temadag 

på temat ”våld i nära relationer”. Antalet placeringar ökade 

något under hösten men många av dem var dock kortvariga. För 

 perioden som helhet blev beläggningsutfallet 43 %. Myra redo-

visar ett större underskott för sitt första verksamhetsår. 

Kvalitet
Myra har mottagit 7 enkätsvar av 9 möjliga, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 78 %. Resultatet av inkomna enkäter är 100 % 

nöjda kunder då samtliga handläggare svarat positivt på alla tre 

frågorna. De omdömen som de placerade givit avseende Myras 

insatser är också positiva. I de 9 klientenkäter som genomförts 

blev det genomsnittliga utfallet 4,5 (skala 1–5). Måluppfyllelsen 

avseende kvalitet var således mycket god under 2018. Det är 

glädjande att såväl uppdragsgivare som placerade familjer och 

individer anser att Myra klarat att genomföra sina uppdrag på ett 

mycket tillfredsställande sätt.

Verksamhetsutveckling
Personalgruppen deltog under våren 2018 vid två introduktions-

dagar. Vidare genomfördes tillsammans med arbetsgruppen 

genomgång av arbetssätt, rutiner och strukturer. Som ett led i att 

utveckla en nära samverkan och för att löpande följa upp verk-

samheten, har referensgruppsmöten hållits med representanter  

från socialtjänsten i berörda ägarkommuner. Personalen har 

under året genomgått utbildning i MI samt riskbedömnings-

instrumenten PATRIARK, SARA och SAM. Under hösten 

 implementerades arbetet med att genomföra skattningar enligt 

KASAM, vilket föregicks av att personalgruppen fick information 

om och introduktion i metoden. 

Framtid
Under det kommande året kommer arbetet med att utveckla 

enhetens metoder och arbetssätt fortsätta. Fokus på insatserna 

skall tydligt vara på att tillgodose behovet av skydd och att ge 

det stöd som bedöms lämpligt utifrån den enskilda individens 

och  familjens behov. Under 2019 skall nyanställd personal ut-

bildas i risk- och skyddsbedömning. Vidare är målet att samtliga 

skall  erbjudas utbildning i hot och våld samt hedersrelaterad 

problematik.  Ytterligare ett mål är att höja personalens kultur-

kompetens och kunskaper avseende HBTQ-frågor.

Myra – Skyddat boende
Myras verksamhet startade i april 2018. Enheten tar emot vuxna och barnfamiljer som har 

behov av skyddat boende, p.g.a. våld, hot eller förtryck i nära relationer. Det övergripande 

uppdraget är att tillgodose behovet av skydd samt att arbeta aktivt med att de placerade 

ska kunna flytta ut från det skyddade boendet, och då ha förmåga att upprätthålla sitt eget 

skydd. Myra har personal tillgänglig dygnet runt, vilket innebär möjlighet till att kunna ta emot 

akuta placeringar utanför kontorstid Verksamheten erbjuder omfattande stöd och vägledning, 

men riktar sig till familjer och individer som inte är i behov av vård i HVB.

Afrah Hussein 
Verksamhetschef

Mobil: 0708-10 18 24

afrah.hussein@vob.se
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Beläggning och ekonomi 
Under 2018 har det inkommit många förfrågningar till Familje-

hemsresursen. Dessa har dock ofta gällt barn och ungdomar som 

har mycket omfattande problematik och som har varit svåra att 

matcha till rätt familjehem. Trots den överlag goda efterfrågan 

medför karaktären på förfrågningarna att verksamheten inte 

riktigt når beläggningsmålet. Utfallet blev 67,5 % att jämföra 

med målet som var 71 %. Verksamheten redovisar ett positivt 

ekonomiskt resultat.

Kvalitet
Verksamheten har avslutat 39 uppdrag under året och i 29 av 

dessa har enkätsvar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens om 

74 %. Kundnöjdheten är god på samtliga enkätfrågor. 100 % 

av handläggarna som besvarat enkäten anger att verksamheten 

 genomfört uppdraget enligt överenskommelse. Även målen 

rörande övriga frågor uppnås. Verksamheten har under året infört 

en enkät för att mäta familjehemmens nöjdhet med familjehems-

konsulenternas insats. Enkäten syftar till att ge vägledning i ut-

formningen av stödet till familjehemmen och är också ett verktyg 

i att förbättra verksamhetens rekryteringsarbete. Verksamheten 

har fått tillbaka 31 enkäter av 35 möjliga (88 %). Resultatet visar 

att familjehemmen är mycket nöjda med samarbetet och den 

vägledning de får från familjehemskonsulenterna.

Verksamhetsutveckling 
I syfte att öka antalet familjehem som är knutna till verksamheten 

och socialtjänstens efterfrågan har familjehemkonsulenterna 

arbetat aktivt med marknadsföringsinsatser. Flera utskick 

har genomförts till socialtjänsten, både postalt och digitalt. 

Vidare har telefonkontakter tagits och annonsering i 

lokaltidningar skett för att nå nya möjliga familjehem. 

Utöver detta har rekrytering av nya familjehem skett genom 

att familjehemskonsulenterna kontinuerligt frågat aktuella 

familjehem efter tips om potentiella nya familjehem i deras 

nätverk. Familjehemskonsulenterna har under året uppdaterat 

sin utbildning i riskbedömningsinstrumenten PATRIARK, SARA 

och SAM, vilket innebär att verksamheten nu kan erbjuda 

kommunerna att köpa enstaka bedömningar vid behov.

Framtid 
Under det kommande året planerar verksamheten att ytter-

ligare förbättra möjligheterna att ta emot barn med omfattande 

 problematik i familjehem. Detta skall ske genom att utveckla ett 

nära samarbete med VoB:s öppenvårdsteam som skall kunna 

erbjuda behandlingsinsatser till de unga som placerats i VoB:s 

familjehem. Målsättningen är därmed att VoB till kommunerna 

skall kunna erbjuda ”särskilt förstärkt familjehemsvård”, vilket kan 

utgöra ett alternativ till behandlingsplacering av barn på HVB. 

Familjehemsresursen kommer vidare under 2019 fortsatt fokusera 

på arbetet med att utöka antalet familjehem i verksamheten.

Familjehemsresursen
Familjehemsresursen tar emot placeringar av barn och ungdomar i utbildade och konsulentstödda 

familjehem, samt jourhem. Familjehemmen som är knutna till verksamheten har extra stöd, 

vilket bl.a. innebär regelbunden handledning, utbildning och tillgång till kontakt med 

familjehemskonsulenter, även utanför kontorstid. På uppdrag erbjuder verksamheten även 

konsultativa tjänster som upprättande av familjehemsutredningar, handledning till interna och 

externa familjehem och personalgrupper, familjehemsutbildning enligt ”Ett hem att växa i” samt 

medverkan vid umgängen och riskbedömningar enligt PATRIARK, SARA och SAM.

Marita Flood
Familjehemskonsulent

Mobil: 0705-13 32 61
marita.flood@vob.se

Mikaela Hedenstedt
Familjehemskonsulent

Mobil: 0704-84 91 57
mikaela.hedenstedt@vob.se

Helén Hettinger
Familjehemskonsulent

Mobil: 0736-20 59 82
helen.hettinger@vob.se
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Psykologsresursen
Psykologresursen i VoB har tidigare erbjudit utredning, behandling, handledning 

och utbildning, samt via samarbetspartners neuropsykiatrisk utredning. Eftersom 

efterfrågan på verksamhetens tjänster minskat kraftig under senare år, beslutades 

under våren 2018 att den dåvarande heltidstjänsten skulle reduceras till en 

halvtidstjänst. Psykologen valde att säga upp sig och verksamheten avvecklades därför 

under juni 2018. VoB kommer att genomföra upphandling av psykologkonsultjänster 

så att dessa i framtiden åter kan erbjudas både internt och externt vid behov. 

Psykologresursen redovisar ett underskott för den aktuella perioden.

VoB Årsredovisning 2018 19
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VoB:s integrationsboenden tar emot tonåringar upp till 18 år. Efter 18 års ålder erbjuds insatser i stödboenden, utslussnings-

lägenheter, där de unga som längst kan vara kvar tills de fyller 21 år. Huvudsakligen tas pojkar emot, men ett par av 

en heterna har även möjlighet att ta emot flickor. VoB:s boenden har som huvuduppgift att ge den nyanlände unge asyl-

sökande stöd och introducera den för sitt nya sammanhang. När beslut om permanent uppehållstillstånd fattats, övergår 

uppdraget till att arbeta för den unges integration med målet att ge förutsättningar för ett självständigt liv.

Under inledningen av året drev VoB fyra integrationsboenden på entreprenad för olika kommuner: Pilgården i Kävlinge, 

Erlandsdal i Svedala, Felixgården i Eslöv samt Lundgården på uppdrag från Lunds kommun. Som tidigare nämnts stängdes 

tre av dessa boenden under 2018 och vid årsskiftet återstod endast Felixgården.

Integrationsboenden

LUNDS KOMMUN

LUNDGÅRDEN

SVEDALA KOMMUN

ERLANDSDAL

ESLÖVS KOMMUN

FELIXGÅRDEN

KÄVLINGE KOMMUN

PILGÅRDEN
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Felixgården (Eslövs kommun)

Felixgården har i sitt avtal med Eslövs kommun totalt 20 platser, varav 4 avser platser i stödboende 

(utslussningslägenheter). I praktiken har dock enheten tillgång till fler stödboendeplatser i externa 

lägenheter som kommunen kan nyttja vid behov. Efter att Lunds kommun under våren sagt upp 

avtalet avseende HVB-delen av Lundgårdens integrationsboende övertog Felixgården ansvaret för 

de 3 stödboendeplatser som VoB drivit för Lunds kommuns räkning. Därmed skedde också en mindre 

utökning av Felixgårdens organisation. 

Beläggning och ekonomi 
Felixgården har haft varierande beläggning under året. 

 Inledningsvis hade enheten låg beläggning men under våren och 

sommaren omplacerades flera unga, som tidigare vistats i andra 

boenden som anlitats av kommunen, till Felixgården. Under 

 perioden april till oktober hade därför enheten full beläggning  

 eller överbeläggning. I takt med att ungdomar har fyllt 18 har 

placeringar avslutats och beläggningen åter minskat under 

hösten. Ytterligare en anledning till att beläggningen har minskat 

beror på att en del ungdomar har återförenats med sin familj 

som kommit till Sverige. Felixgården har sammantaget haft en 

beläggning under 2018 om 97 %. Verksamheten redovisar ett 

ekonomiskt  överskott för 2018.

Kvalitet 
Under året avslutades 24 ärenden vid enheten och 23 enkäter 

har inkommit (96 %). Samtliga handläggare anger på alla tre 

frågorna att de är nöjda med insatsen. Samtliga mål uppnåddes 

således avseende kundenkäten. Vidare har Felixgården genom-

fört  46 klient enkäter av 51 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens 

om 90 %. Det genomsnittliga utfallet i enkätsvaren är 4,05 

(skala 1–5), vilket innebär att målet uppnås.

Verksamhetsutveckling 
Ett utvecklingsmål för 2018 var att arbeta vidare med materialet 

”Hitta Rätt” som används som grund i det vardagliga arbetet. 

Hitta Rätt har nu implementerats och handledning i arbetet har 

givits vid personalmöten. Enligt formulerat mål angående att 

utveckla arbetet med uppföljning skulle under året en mät metod 

framarbetats tillsammans med utvecklingsavdelningen och 

andra verksamhetschefer inom integrationsområdet. Då övriga 

integrationsenheter inom bolaget har avvecklats under året, 

har möjligheten  till och behovet av att samverka om en metod 

minskat.  Fokus har därmed inriktats på att utveckla andra delar, 

såsom dokumentation och verksamhetsspecifik introduktion.

Framtid 
Kommunen sade under hösten 2018 upp avtalet vilket innebär att 

Felixgårdens HVB kommer att stänga den 31 maj 2019. Verksam-

hetens stödboendeverksamhet kommer dock att drivas vidare 

då kommunen bedömt att det finns fortsatt behov ytterligare en 

period. Stödboendet kommer efter den 1 juni 2019 att sam-

organiseras med Trollsjön. Avtal om fyra stödboendeplatser för 

ensamkommande har upprättats, mellan VoB och kommunen. 

Avtalet löper fram till 2019-12-31.

Hanh Chau
Verksamhetschef 

Mobil: 0702-95 46 89
hanh.chau@vob.se
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Pilgården (Kävlinge kommun)

VoB har drivit Pilgårdens integrationsboende på entreprenad för Kävlinge kommun. 

Avtalet omfattade 28 platser, varav 6 avsåg platser i utslusslägenheter (stödboende). 

Eftersom det redan under inledningen av året var känt att verksamheten skulle 

stänga under hösten 2018 minskade beläggningen successivt under året. För året 

som helhet blev utfallet 60 %. Verksamheten redovisar ett positivt ekonomiskt 

resultat. Under året inkom 21 kundenkäter av 23 möjliga, vilket innebär en 

svarsfrekvens om 91 %. Kundnöjdheten var 100 % på samtliga frågor. Pilgårdens 

verksamhet avvecklades den 31 oktober 2018.

Lundgården (Lunds kommun)

Lundgårdens integrationsboende drevs på entreprenad för Lunds kommun. 

Verksamhetens lokaler var belägna i Eslövs kommun. Boendet hade 13 HVB-platser 

samt 3 stödboendeplatser i lägenhet i Lund. Lunds kommun sade under hösten 2017 

upp avtalet pga. det minskade behovet av platser för målgruppen och Lundgårdens 

HVB stängde den 30 juni 2018. Verksamhetens stödboende, som efter stängningen 

av HVB verksamheten har samorganiserats med Felixgården, fortsatte dock att 

drivas fram till 2019-02-28. Lundgårdens beläggningsresultat för perioden januari–

juni var 66 %. Verksamheten redovisar ett negativt resultat jämfört med budget. 

Verksamheten avslutade 7 uppdrag och har fått in 6 enkätsvar, en svarsfrekvens 

om 86 %. Samtliga handläggare besvarar samtliga tre frågor med ett ja och 

kundnöjdheten är således 100 %.

Erlandsdal (Svedala kommun)

Avtalet med Svedala kommun rörande Erlandsdals integrationsboende omfattade 

18 platser. Avtalet sades upp under 2017 och Erlandsdal avvecklades i februari 2018. 

Beläggningen under januari–februari uppgick till 62 %. Verksamheten redovisar ett 

resultat i nivå med budget. Verksamheten tog emot 14 kundenkäter vilket innebar 

100 % svarsfrekvens. Även kundnöjdheten var 100 % då samtliga frågor besvarades 

positivt av samtliga handläggare.
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Beläggning och ekonomi 

Budgeterad genomsnittlig beläggning för 2018 i de intäktsfinansierade enheterna, dvs akut-, utrednings-, och behandlings-

institutionerna samt Familjehemsresursen, var 80,9 %. Det genomsnittliga utfallet blev 67,8 %. Variationerna är stora mellan de olika 

enheterna. Omsättningen vid institutionerna (inklusive psykolog) var 85 563 tkr (80 437 tkr). Familjehemsresursen omsatte under året 

13 611 tkr (10 592 tkr). Omsättningen vid integrationsverksamheterna, var totalt 30 965 tkr (88 115 tkr). Omsättningen vid Stödboendet  

i Kristianstad var 2 990 tkr (757 tkr). Omsättningen vid Myra Skyddat boende var 2 382 tkr. 

Kvalitet – Kundnöjdhet – Inkomna enkäter  

Kundnöjdhet vid behandlings- och utredningshem samt familjehems- och psykologresursen

Sammanfattning, verksamheterna under 2018

Det sammanlagda antalet inkomna enkäter var 129 av möjliga 

175 vilket ger en svarsfrekvens om 74 %. Målsättningen är minst 

85 % vilket innebär att målet ej nåtts under 2018. Under 2019 

kommer VoB att genomföra en översyn av kundenkäten för att 

den ska bli enklare och tydligare att svara på och därmed kunna 

ge verksamheterna fler och mer konkreta svar som går att arbeta 

vidare med i förbättringsarbetet. 

Behandlingsenheterna har utmärkande bra resultat på alla tre 

fråge ställningarna, 98 % svarar ja på fråga 1, 95 % anger ja 

på fråga 2 och på fråga 3 anser 92 % att VoB överträffat  el ler 

motsvarat förväntningarna. Därmed uppnår VoB:s de högt ställda 

målsättningarna. Målen överträffas på samtliga frågor och 

utfallet  har förbättrats jämfört med föregående år, vilket framgår 

av nedanstående sammanställning för de senaste fem åren.

Fråga 2018 2017 2016 2015 2014

1 98 % 92 % 97,5 % 94 % 95 %

2 95 % 91 % 92,5 % 90 % 92 %

3 92 % 90 % 94 % 88 % 92 %

Svarsfrekvens 74 % 73 % 82 % 84 % 88 %

Kundnöjdhet vid VoB:s integrationsboenden

Under 2018 avslutades 74 ärenden inom verksamheterna för 

ensamkommande flyktingungdomar. Av dessa besvarades 70 

enkäter, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 95 % (55 %), vilket 

är ett mycket positivt utfall som med god marginal överträffar 

målet (80 %).
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Samtliga handläggare har på samtliga tre frågor angivit att de 

är nöjda med verksamheternas insatser och att de anser att VoB 

överträffat eller motsvarat förväntningarna. Utfallet är således 

100 % nöjda kunder. Trots att VoB under 2018 har avvecklat flera 

integrationsboende med den oro och turbulens som detta kan ha 

medfört, så har integrationsboendena alltså uppnått detta topp-

resultat, långt över VoB:s målsättningar. Detta ger ett utmärkt 

betyg till personal och chefer som uppenbarligen har klarat av att 

ha fokus på de placerade ungdomarnas behov trots den oro som 

funnits i samband med nedläggningarna. 

Klientnöjdhet

Samtliga enheter har under 2018 erbjudit placerade klienter att 

genomföra en klientnöjdhetsenkät. Syftet är att inhämta klientens 

uppfattning om VoB:s personal, bemötande och arbets metoder. 

Enkäten är en viktig del i det systematiska arbetet med upp-

följning av verksamheternas insatser. Inför ifyllandet av enkäten 

genomför personal ett samtal med klienten där syftet med 

 enkäten förklaras. Vidare nämns vikten av att säkerställa att 

klienten får tillfälle att uttrycka sina funderingar om sin tid i VoB, 

både för sin egen skull men också för att VoB ska kunna förbättra 

sin verksamhet, vilket också kommer andra klienter tillgodo. 

 Eftersom VoB:s verksamheter riktar sig till olika mål grupper 

och tar emot varierande typer av uppdrag, används tre olika 

 enkäter där frågorna i vissa delar skiljer sig något åt, en enkät för 

 behandling/utredning, en för skyddat boende och för  inte gration/

stödboende. Klienten värderar på en skala 1 till 5 hur väl varje 

påstående i enkäten stämmer med den egna åsikten. Totalt har 

210 klientnöjdhetsenkäter genomförts i VoB:s verksamheter 

under 2018.

Sammanställning av resultat från klientnöjdhetsenkäter som 

besvarade under 2018:

Totalt medelresultat per fråga för samtliga  
Behandlings/utredningsverksamheter

Jag har förstått varför jag varit här. 4,11

Jag har fått ett bra bemötande. 4,11

Jag har kunnat lita på personalen. 3,87

Jag har kunnat uttrycka mina åsikter. 3,99

Jag har kunnat påverka min vardag. 3,70

Jag tycker vi har arbetat med anledningen till varför jag/vi har varit här. 3,89

Jag har kunnat påverka målen för min tid på .. . 3,80

Jag har fått den hjälp jag förväntade mig. 3,87

Jag tycker insatsen gjort positiv skillnad för mig och/eller min familj. 3,91

Jag har fått information i god tid på vad som är planerat efter tiden på .. . 3,41

Jag vet varför jag ska lämna. 4,23

Totalt resultat för skyddat boende

Jag tycker vi har arbetat med anledningen till varför jag/vi har varit här. 4,38

Jag har kunnat lita på personalen. 4,38

Jag har kunnat påverka målen för min tid på Myra. 4,88

Jag har fått den hjälp jag förväntade mig. 4,50

Jag tycker insatsen gjort positiv skillnad för mig och/eller min familj. 4,75

Jag har känt mig trygg och säker under tiden på Myra. 4,38

Totalt resultat för samtliga integrations- och stödboenden

Det finns personal som kan hjälpa mig när jag mår dåligt. 4,20

Det finns personal som kan hjälpa mig med praktiska saker. 4,27

Jag kan säga vad jag tycker. 4,44

Jag kan påverka min vardag. 4,39

Jag får hjälp med att lära mig klara mig själv. 4,39

Avvikelse- och klagomålshantering 
Under 2018 har det inkommit 88 avvikelserapporter, varav 83 

hanterats och stängts, övriga 5 är under åtgärd. Antalet inkomna 

avvikelser är lägre än föregående år, vilket sannolikt kan förklaras 

av att VoB stängt flera integrationsboenden. 

Avvikelser registreras och hanteras genom rapportering i ett 

 formulär som omfattar följande områden:

2018 2017

Allvarliga kriser och katastrofer 5 2

Avvikelser från VoB:s riktlinjer/rutiner 33 61

Förbättringsförslag 8 11

Klagomål från socialtjänsten m.fl  
/ nej-svar på kundenkät

18 15

Kvalitetsbrist i klientbemötande 8 –

Lex Sarah 1 9

Oplanerade avbrott i vården 4 1

Polisanmälan mot anställd personal eller mot 
inskriven klient 6 1

Totalt 83 100
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Flera av avvikelserna handlar om att inskrivna klienter har mått 

mycket dåligt psykiskt och antingen utsatt sig själv eller andra för 

fara, att klienter har hotat eller misshandlat annan inskriven eller 

att det funnits en misstanke om drogpåverkan. Det framkommer 

att personalen vid flertalet av händelserna har följt de rutiner som 

finns. Vid någon händelse har det identifierats brist som direkt har 

åtgärdats.

Noterbart är att flera avvikelser på olika verksamheter handlar om 

kommunikationsbrist i personalgruppen, exempelvis fel hantering 

av mediciner till inskrivna klienter. Dessa avvikelser får ses som 

 allvarliga och är delvis möjliga att förebygga genom att förankra 

och repetera befintliga rutiner. Den felaktiga hanteringen av 

 mediciner till inskrivna klienter kan förhoppningsvis åtgärdas då 

beslut har  fattats om att förtydliga denna rutin och göra en egen 

rutin av den så att den lättare hittas på VoB:s intranät.

Vad gäller oplanerade avbrott i våren så har det under året 

 registrerats 4 sådana, vilket sannolikt inte speglar det reella 

antalet behandlingar som avbrutits. Efter diskussioner i lednings-

gruppen har VoB beslutat att denna kategorin fr.o.m. 2019 ej 

längre ska registreras i avvikelsesystemet, utan istället hanteras via 

dokumentations systemet Idok. Detta skapar mindre dubbelarbete 

samt ger bättre möjligheter att analysera avbrotten för att om 

möjligt kunna förebygga dessa.

Mycket positivt är att det endast inkommit en lex Sarah rapport, 

vilket kan tolkas som att de händelser som har inträffat ej har varit 

av så allvarlig karaktär som under föregående år, då antalet Lex 

Sarah rapporter var 9 st. I sammanhanget skall nämnas att flertalet 

lex Sarah rapporter under 2017 rörde incidenter på integrations-

boenden, där unga skadade eller försökte skada sig själva. Detta 

var en kategori av händelser som under en period mer eller mindre 

samtidigt inträffade på åtskilliga boenden för målgruppen runt om 

i landet.

Överlag så hanterar de ansvariga verksamhetscheferna avvikelserna 

enligt rutinerna i Kvalitetsledningssystemet. Det som kan förbättras 

är att dokumentera eventuella åtgärder enkelt och tydligt så att 

resultatet av dessa går att följa upp innan avvikelsen stängs.

Utöver att besvara frågorna i ovan redovisade kundenkäter, med 

givna svarsalternativ, ges handläggarna möjlighet att i fritext 

kommentera verksamhetens insats. Uppdragsgivarna ger i många 

fall kommentarer, vilka dels ger bekräftelse på genomfört arbete 

vid den berörda enheten, men är också ett viktigt inslag i det 

löpande förbättringsarbetet vid verksamheterna. I huvudsak är 

kundernas kommentarer positiva och de kritiska synpunkter som 

kundenkäterna genererar, är vid sidan av den direkta kontakten 

med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av 

kundklagomål.

VoB har väl inarbetade rutiner för att rapportera klagomål och 

återkoppla till de uppdragsgivare som på något sätt haft kritiska 

synpunkter på uppdragets genomförande. Varje verksamhet, som i 

sina enkätsvar fått ett nej på någon fråga, följer upp och analyserar 

detta, samt kommunicerar med uppdragsgivaren i varje enskilt fall. 

Detta är en naturlig del i förbättringsarbetet och avvikelserapport 

skrivs.

Revisioner avseende bolagets kvalitet och ledningssystem 

Lloyd`s Register har under 2018 genomfört två revisioner. I januari 

genomfördes en förnyelserevision inför nya ISO standarden ISO 

9001:2015. Inför denna revisionen gjordes ett omfattande upp-

graderingsarbete i Kvalitetsledningssystemet, vilket resulterade i att 

VoB:s Kvalitetsledningssystem bedömdes uppfylla de krav som den 

nya standarden ställer. VoB beviljades nytt certifikat för tiden  

2018-03-03 – 2021-03-02.

I september genomförde LR en uppföljningsrevision dels på 

Ledningsprocesserna och dels på Familjehemsresursen. Vid 

genom gång av systemet tillsammans med stickprov i verksam-

heten gjordes bedömningen att ledningssystemet inom VoB i 

stort sett fungerade på ett tillfredsställande sätt. Det sågs som 

mycket positivt  att det påbörjats ett arbete med att tydliggöra 
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kärn processer och stödprocesser med tillhörande rutiner för att 

öka användare vänligheten. En mindre avvikelse avseende gällande 

Inköpsprocessen och dess tillämpning rapporterades. 

Internrevision genomfördes under året avseende:

• ”Rutinerna för dokumentstyrning i våra lokala dokument”, 
Kvalitetsledningsmanualen Kap 7, vilken innebär att vi ska 
dokumentstyra alla våra såväl övergripande som lokala rutiner 
enligt rutinen.

• ”Klientdokumentation – pappersakten”, Klientdokumentation,  
kap 3, vilken anger att vi ska skriva ut och förvara vissa 
 dokument från IDOK, så att dessa kan vara åtkomliga även vid 
ström- eller IT-avbrott. 

• Handlingar i pappersakten ska stämma med motsvarande 
 handling i IDOK, vilket innebär att det som skrivits ut ska 
vara samma version som finns i IDOK.

Revisionen genomfördes genom kollegial granskning av varandras 

verksamheter. Den sammanfattande bedömningen var att det 

fanns vissa brister i hur verksamheterna följde ovanstående rutiner. 

En handlingsplan utarbetades därför där åtgärder för att korrigera 

bristerna skulle vara genomförda senast 2019-01-31. Uppföljning 

av åtgärderna har skett.

Genomförd riskanalys och internkontrollplan 

VoB Syds styrelse och ledning genomför årligen en företagsöver-

gripande riskanalys och upprättar en internkontrollplan. Under 

detta arbete identifieras behovet av prioriterade åtgärder, vilka 

sammanställs i en detaljerad aktivitets- och tidplan som bolags-

ledningen arbetar med under året.

Ett riskområde som varit särskilt aktuellt under senare år är 

 kommunernas förändrade behov, inte minst med tanke på att 

behovet av placering av målgruppen ensamkommande flyktingar 

är mycket litet, vilket minskat efterfrågan på bolagets tjänster. 

Som tidigare nämnts har ett omfattande arbete genomförts med 

att anpassa VoB:s verksamhet till kommunernas behov. Bedöm-

ningen är att det inledda omställnings- och utvecklingsarbetet 

kommer att innebära att bolaget på sikt har goda förutsättningar 

att möta den förändrade situationen. Kortsiktigt innebär dock 

omstruktur eringen ökade kostnader och förhållandevis låga 

intäkter då de nystartade verksamheterna behöver tid för att 

kunna etableras på marknaden. Tre nya verksamheter har startats 

under 2018, varav två hittills redovisat förhållandevis stora under-

skott.  Bedömningen är att det under 2019 finns risk för fortsatta 

underskott i bl.a. dessa verksamheter. Bolagets sedan tidigare 

stabila ekonomiska grund innebär dock att denna situation kan 

hanteras under en period, men styrelse och VD har att nära följa 

utvecklingen  och förbereda för åtgärder om behovet av sådana 

skulle uppstå.

Riskanalysen har inför 2019 vidare kompletterats med anledning  

av det instabila politiska läget och att förväntad nedgång i 

kommunernas  ekonomi riskerar att innebära att efterfrågan 

 generellt kan minska ytterligare.

Ytterligare ett område som har prioriterats är att implementera 

 arbetet med att genomföra inköp i enlighet med rutiner och rikt-

linjer inom LOU. Under 2018 har ett antal upphandlingar genom-

förts och påbörjats. 

Till sist skall nämnas att införandet av ny dataskyddsförordning 

(GDPR) identifierats som en potentiell risk för bolaget. Genom att 

anlita sakkunniga jurister har emellertid VoB vidtagit åtgärder och 

upprättat rutiner som innebär att det finns goda förutsättningar  

för att bolaget och dess anställda skall kunna efterfölja det 

 gällande regelverket.

VoB Årsredovisning 2018 27
96



Fo
to

: J
ak

o
b

 L
ag

er
st

ed
t

97



Förvaltningsberättelse

Allmänt om VoB Syd

VoB Syd AB bildades 2003-10-10 och övertog verksamhet från 

VoB Kronoberg och Region Skåne 2004-01-01. Bolagets säte 

är i Skåne. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd 

”att på samhällsnyttig grund, utveckla och tillhandahålla vård 

och  behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan 

likartad verksamhet”. VoB Syd ägs till 50 % vardera av Kommun-

förbundet Skåne, 837600-9109 och Kommunalförbundet VoB 

Kronoberg, 222000-0687. 

Företagets verksamhet omfattar utrednings- och behandlingshem  

för barn, ungdomar, vuxna och familjer, familjehemsresurs, 

skyddat boende, stödboende samt öppenvårdsteam. Bolagets 

verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Eslöv, Hörby och 

Malmö.

VoB:s verksamhet kännetecknas av kvalitetstänkande, flexibilitet 

och kundfokus.

Bolagets förstahandskunder är kommunerna i Skåne och 

Kronoberg  vilka under 2018 svarade för ca 88 % av köpt vård. 

12% av VoB:s tjänster köptes av andra kommuner i landet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2018 har VoB:s arbete med att avveckla verksamheterna 

för ensamkommande flyktingungdomar fortsatt samtidigt som 

bolaget startat nya verksamheter. 

I budget och verksamhetsplan inför 2018 hade bolaget kalkylerat 

med att ett av de återstående fyra integrationsboenden skulle 

 avvecklas under året. I mars 2018 sade Lund och Kävlinge dock 

upp sina avtal och båda dessa verksamheter avvecklades därför 

 under året, vilket innebar ytterligare minskad volym och lägre 

intäkter jämfört med budget. 

VoB startade i enlighet med upprättad verksamhetsplan tre nya 

verksamheter under det gångna året, Trollsjön, Myra och Öppen-

vårdsteamet. Trots att bolaget under förberedelsefasen, i dialog 

med kommunerna, identifierat att dessa verksamheters utbud 

ligger i linje med socialtjänstens behov och önskemål, fanns inför 

2018 en osäkerhet kring vilken beläggning och vilket resultatet som 

kunde förväntas under enheternas första verksamhetsår. Svårig-

heten låg framförallt i att bedöma hur lång tid det skulle ta innan 

de nya verksamheterna etablerat sig på marknaden. I budgeten för 

de nystartade verksamheterna, inklusive de enheter som bolaget 

öppnade under hösten 2017, Amra och Stödboendet, tog bolaget 

hänsyn till dessa omständigheter. Utgångspunkten för respektive 

budget var överlag relativt försiktiga kalkyler avseende utfall för 

 beläggning och intäkter. Det kan nu konstateras att ingen av 

de nya enheterna når upp till budgeterad beläggning för 2018. 

Utöver svårigheterna med att etablera nya verksamheter på en 

konkurrens utsatt marknad är den generellt lägre efterfrågan 

från den kommunala socialtjänsten avseende köpt vård, en viktig 

förklaring till det negativa utfallet. Även om den svaga efterfrågan 

framförallt drabbat nystartade verksamheter, har även de sedan 

tidigare etablerade enheterna i VoB påverkats, då samtliga enheter 

redovisar lägre beläggning och svagare intäkter jämfört med 

 budget, även om Familjehuset i Hörby är mycket nära att nå målen.

Det genomförda omställningsarbetet innebär att bolagets volym 

och ekonomi kortsiktigt påverkats i negativ riktning. Förändring-

arna i omvärlden med ökad konkurrens och lägre efterfrågan, har 

alltså dessutom bidragit ytterligare till att bolaget befinner sig i en 

situation som kräver en delvis förändrad strategi. Bedömningen 

är dock fortsatt att VoB:s satsning på nya verksamheter, med ett 

breddat och delvis nytt utbud, innebär att bolaget skapat förut-

sättningar för att långsiktigt stärka sin ställning som en stabil aktör 

som kan möta ägarkommunernas behov av olika former av insatser 

med hög kvalité.

Under 2018 undertecknades slutligen ett avtal rörande den 

upphandling av HVB och familjehem för kommunerna i Skåne, 

 Kronoberg och Halland som Kommunförbundet Skåne genom-

förde under 2016. På grund av överklaganden fördröjdes  processen 

men nu har alltså VoB ramavtal för samtliga verksamheter som 

bolaget drev vid ingången av 2016. De enheter som bolaget 

startat efter att upphandlingen genomfördes, saknar av förstå-

eliga skäl, ramavtal. Det har sannolikt bidragit till svårigheterna 

att uppnå en god beläggning. I sammanhanget skall nämnas att 

ägar kommunerna i enlighet med de så kallade Teckal-kriterierna, 

egentligen inte behöver upphandla verksamhet som drivs av 

VoB, eftersom kommunerna är ägare av bolaget. Erfarenheten är 

dock att många ägarkommuner har direktiv om att i första hand 

använda upphandlade verksamheter oavsett denna omständighet. 

Kommunförbundet Skåne har aviserat att ny upphandling kommer 

att ske under 2019, vilket är positivt då det ger en möjlighet för 

VoB:s nystartade verksamheter att lämna anbud och ingå ramavtal. 

Vidare har SKL under 2018 genomfört en upphandling för ett 

hundratal kommuner runt om i landet. Samtliga bolagets anbud 

antogs. I den ranking som upprättades av upphandlaren kan 

k onstateras att bolagets verksamheter står sig konkurrens mässigt 

väl, särskilt avseende HVB för tonåringar. Antalet placeringar i 

VoB från de kommuner som omfattats av detta ramavtal är dock 

begränsat, vilket också ligger i linje med bolagsordningen där 

det anges att VoB:s tjänster i första hand skall erbjudas till ägar-

kommunerna. 
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Lönerevisionen gällande från den 1 april 2018 gav ett utfall för 

bolaget som helhet om 3,4 % (2,7 % 2017).

Styrelsen för VoB bedömer att den verksamhet som bolaget  

bedrivit  under verksamhetsåret 2018 varit förenlig med 

 bolaget  ändamål och utförts inom ramen för de kommunala 

 befogen heterna.

Statistik – Målgrupper och uppdrag

Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av mål-

grupper och uppdrag som verksamheterna tagit emot. Nedan 

redovisas ett urval av uppgifter från 2018 som avser arbetet vid 

behandlings- och utredningsinstitutionerna samt familjehemmen. 

Inom parentes anges 2017 års uppgifter. 

Antalet avslutade uppdrag vid behandlings- och utrednings-

institutionerna samt familjehemmen var 258 (240). Av dessa var 

28 placerade vid Högelid, 10 på Vittskövlegården, 10 på Amra, 

5 på Trollsjön och 159 vid barn- och familjeenheterna samt 46 

inom Familjehemsresursen (Myra – skyddat boende som startades 

under året ingår inte i statistiken).

Nyckeltal vid institutioner och familjehem:

• 41 (44) % barn under 12 år

• 29 (24) % ungdomar 12-20 år 

• 30 (32) % över 20 år 

• 12 (7) % placerades akut 

• 55 (56) % var utredningsuppdrag 

• 6 (6) % var behandlingsuppdrag

• 21 (26) % var skydd och stöd

• 33 (22) % var placeringar enligt LVU 

• Medelvårdtiden var 146 dagar (143)  

Nyckeltal vid VoB:s integrationsboenden och tillhörande   

utsluss-/träningsboenden:

• 80 (165) placeringar avslutades under året 

• 81 (54) % hade vid avslutad placering erhållit permanent 
 uppehållstillstånd (PUT)

• Genomsnittlig vistelsetid var 405 (487) dagar

 

Måluppfyllelse 2018

Uppföljning av kvalitetsmål
Tre kvalitetsmål mäts genom kundenkät i varje enskilt ärende.

1. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB utfört  
överenskommet uppdrag. 
Resultat: 98 % (92 %) svarade ja. Målet uppnåddes.

2. Minst 95 % av uppdragsgivare skall anse att VoB har varit 
flexibla och haft en bra struktur i ärendet. 
Resultat: 95 % (91,5 %) svarade ja. Målet uppnåddes.

3. Minst 90 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB har  
mot svarat eller överträffat de förväntningar man hade när  
upp draget överenskoms. 
Resultat: 92 % (91 %) svarade ja. Målet uppnåddes.

1. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB utfört 
 överenskommet uppdrag.  
Resultat: 100 % (89 %) svarade ja. Målet uppnåddes.

2. Minst 95 % av uppdragsgivare skall anse att VoB har varit 
flexibla och haft en bra struktur i ärendet. 
Resultat: 100 % (84 %) svarade ja. Målet uppnåddes.

3. Minst 90 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB har 
 mot svarat eller överträffat de förväntningar man hade när 
 uppdraget överenskoms. 
Resultat: 100 % (86 %) svarade ja. Målet uppnåddes.

• VoB skall vara det mest attraktiva alternativet på marknaden  
genom att bedriva specialiserad vård- och behandlings-
verksamhet med stor bredd och hög kvalité. I syfte att få åter-
koppling kring hur attraktiv VoB:s verksamhet är skall antalet 
förfrågningar och placeringar mätas.
Mål: Antalet avslutade ärenden skall ha ökat 2018-12-31 jämfört med 
2017-12-31.

Utfall: Antalet avslutade ärenden (individer) vid behandlings- och 
utredningsenheterna samt Familjehemsresursen var under året 258 att 
jämfört med 240 under föregående år.

Målet är uppfyllt.

• Bolaget skall 2018-12-31 veta hur många förfrågningar vi 
mottagit sammanlagt under 2018 för att kunna göra framtida  
jämförelser. En rutin och ett formulär för att registrera och 
s ammanställa samtliga förfrågningar och ett system skall 
 framarbetas och användas från den 1 januari 2018.
Utfall: Rutin har upprättats och implementerats. Inkomna förfrågningar 

Mål och resultat vid utrednings- och behandlings-
hemmen samt vid familjehemsresursen och  skyddat 
boende för 2018:

Mål och resultat vid integrations- och stödboenden 
för 2018:

Uppföljning av mål för verksamhetsutveckling 2018:
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har registrerats vid samtliga enheter. Totalt antalet registrerade  
förfrågningar var under året 492 stycken.

Målet är uppfyllt

• För att kunna uppnå ovanstående mål, att vara det mest 
attraktiva  alternativet, skall varje enhet framarbeta en 
 beskrivning av enhetens profilering och uppdrag, dvs ett 
 ”koncept”. Konceptbeskrivningarna skall vara klara senast 
den 31 oktober 2018 inför upprättandet av kommande 
 verksamhetsplan.

Utfall: Målet är uppfyllt.

• Samtliga enheter skall i kommande verksamhetsplan beskriva 
de behandlingsmetoder eller verktyg som används eller skall 
användas  i verksamheten. Klart senast den 31 oktober 2018.
Utfall: Målet är uppfyllt

• Mål för kompetensnivå i bolaget: Andelen anställda i VoB som 
uppnår det av bolagets angivna lägsta krav på kompetensnivå 
(grundutbildning) skall öka inom respektive verksamhets-
område.
Utfall: Vid årets slut 2018-12-31 uppnådde 91 % av bolagets anställda 
inom utrednings/behandlingsenheterna (HVB) det av bolaget lägsta 
kravet, 2-årig eftergymnasial utbildning med relevant inriktning. Vidare 
noteras att 65 % av bolagets anställda har minst kandidatexamen med 
beteendevetenskaplig inriktning. Då det inte finns en relevant tidigare 
mätpunkt att stämma av mot skall det nu registrerade utfallet följas 
upp vid kommande årsskifte.

Målet är delvis uppfyllt.

• Mål för metoder och verktyg för utvärdering (1): Samtliga 
enskilda skall verksamheter ha påbörjat införandet av minst 
ett skattningsverktyg samt genomfört utbildning för personalen 
samt börjat att genomföra skattningar i alla nya ärenden.
Utfall: Målet är uppfyllt.

• Mål för metoder och verktyg för utvärdering (2): Samtliga 
klienter ska ges möjlighet att fylla i en enkät i syfte att inhämta 
klientens uppfattning om VoB, personal, bemötande och arbets-
metoder. Samtliga verksamheter i VoB skall vid angivna tider 
redovisa utfall av klientenkäter.
Utfall: Samtliga enheter har under året erbjudit placerade klienter att 
fylla i enkät i enlighet med gällande rutin och samtliga enheter har 
redovisat utfall. Totalt har 210 klientnöjdhetsenkäter genomförts  
under 2018.

Målet är uppfyllt.

• Bolaget skall starta ett nytt behandlingshem för tonåringar.
Utfall: Trollsjön i Eslöv startade i enlighet med planeringen i  
februari 2018.

Målet är uppfyllt.

• VoB skall starta ett skyddsboende. 
Utfall: Myra – skyddat boende startade i april 2018. 

Målet är uppfyllt.

• VoB skall starta ett öppenvårdsteam.
Utfall: VoB:s öppenvårdsteam startade i december 2018. 

Målet är uppfyllt.

 

Utvecklingsavdelningen och ledningsstrateg skall under det  

kommande verksamhetsåret utreda förutsättningarna för VoB att 

utveckla nya verksamheter enligt följande:

• Familjehemsplatser för vuxna missbrukare. Klart senast 
 2018-08-31. 
Utfall: Frågan är utredd och familjehemsresursen söker familjehem som 
kan ta emot uppdrag för målgruppen. 

Målet är delvis uppfyllt.

• Utslussboenden och lägenhetsboenden för olika målgrupper.
Utfall: Frågan är utredd och VoB har skapat en struktur och en 
 organisation för att använda bolagets lägenheter på effektivt och 
flexibelt sätt för olika målgrupper och former av insatser.

Målet är uppfyllt.

• Akut och jourplatser för unga missbrukare.
Utfall: Frågan är utredd och VoB bedömer att det kan vara möjligt för 
bolaget att på uppdrag från kommuner och region driva en verksamhet 
för målgruppen. Dialog med de eventuella uppdragsgivarna upprätthålls 
och vidare besked i samverkansprocessen mellan kommuner och region 
inväntas.

Målet är uppfyllt.

• VoB skall under det kommande året i samarbete med det 
 konsultföretag som bolaget anlitar, utveckla och implementera en ny 
hemsida. Huvudansvariga är VD och verksamhetsutvecklare.  
Klart senast 2018-09-30. 
Utfall: Arbetet har pågått under 2018 men har delvis försenats pga 
omständigheter som VoB ej råder över. Ny hemsida förväntas nu vara klar 
senast under maj 2019.

Målet är delvis uppfyllt.

• VoB skall under det kommande året arrangera minst två större 
kostnadsfria föreläsningar som främst riktar sig till social tjänsten i 
ägarkommunerna.
Utfall: En välbesökt större föreläsning hölls under våren och en något 
mindre föreläsning genomfördes under hösten. 

Målet är uppfyllt.

Nya verksamheter 2018:

Utredningar avseende ytterligare verksamhets-
utveckling: 

Marknadsföring och samverkan:
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• VoB skall under 2018 fortsätta öka samarbetet med universitet, 
högskolor och folkhögskolor. Ledningsstrategen och personalchefen 
är huvudansvariga för detta arbete. En planering för sam verkan 
framarbetas, vilken skall presenteras senast 2018-03-31.
Utfall: Plan för samverkan har upprättats och presenterats. Samar-
betet med universitet, högskolor och folkhögskolor har utvecklats och 
intensifierats i enlighet med denna plan. 

Målet är uppfyllt. 

Personal – Uppföljning av personalmål

För 2018 sattes följande personalmål upp:

1. Den totala sjukfrånvaron ska understiga 6,0 %.  
Resultat: 6,0 % (6,7 %). Målet uppnås.  
 

Korttidsfrånvaron, dag 1–14 ska understiga 3,5 %. 
Resultat: 2,2 %. Målet uppnås.

2. Minst 75 % av medarbetarna i VoB ska använda 
 friskvårdsbidraget. 
Resultat: 55 %. Målet uppnås inte.

3. Minst 90 % av medarbetarna ska uppleva att det finns en positiv 
stämning och gemenskap på arbetsplatsen. 
Resultat: 95 %. Målet uppnås.

4. Personalomsättningen bland tillsvidareanställda ska  
understiga 15 %. 
Resultat: 18,4 % (12,9). Målet uppnås inte.

PERSONALFÖRSÖRJNING

Antalet medeltal anställda den 31 december 2018 var 149 (197). 

Könsfördelningen var 40 (27 %) män och 109 kvinnor (73 %).

Lönerevisionen 2018 gav ett utfall för bolaget som helhet om 

3,4 % (2,7 %) och lönespridningen, dvs de individuella löne-

påslagens spridning, blev 1,2 %–10,8 %. Särskild satsning 

(pott) avsattes under året för gruppen utredare/behandlare 

i syfte att vara konkurrenskraftig och behålla personal med 

rätt kompetens  och utvecklingsförmåga liksom att rätta till 

 eventuella snedsitsar.

För VoB är det viktigt att arbeta proaktivt med att vara en 

attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö, belönar 

prestationer, utvecklar medarbetare, samt har ett inkluderande 

ledarskap som skapar trivsel. Målet är att behålla personal med 

rätt kompetens, utvecklingsförmåga och personliga egenskaper  

som trivs, och som bidrar till en verksamhet som håller rätt 

kvalitet.

Arbetet med att utveckla VoB:s policy och plan för det 

 strategiska personalarbetet har varit pågående under året vilket 

även kräver ett fortsatt arbete under det kommande året. 

Omvärldens krav och förväntningar gör att denna fråga mer 

eller mindre alltid är aktuell då VoB dels behöver förhålla sig till 

kundernas efterfrågan på tjänster som kräver en viss kompetens 

liksom avveckling och utveckling av verksamheter och personal. 

VoB behöver även ”vara på tårna” och helst ligga steget före för 

att kunna möte morgondagens medarbetare.

Under året har översyn genomförts med anledning av målet att 

anställda i VoB som uppnår det av bolagets angivna lägsta krav 

på kompetensnivå (grundutbildning) skall öka inom respektive 

verksamhetsområde. Vid årets slut är det 91 % av bolagets 

 samlade kompetens inom utrednings/behandlingsenheterna 

(HVB) som uppnår det av bolaget lägsta kravet, 2-årig efter-

gymnasial utbildning med relevant inriktning och 65 % av 

bolagets samlade kompetens har minst kandidatexamen med 

relevant beteendevetenskaplig inriktning. Det skiljer sig dock 

mellan tonårsenheterna och familjehusen, där man inom den 

senare verksamhetsgrenen har en större andel medarbetare 

som har lägst en beteendevetenskaplig kandidatexamen, 83 %. 

Diskussioner kommer framöver att föras med anledning av hur 

fördelningen, sammantaget, avseende teoretisk samt övrig 

kompetens bör vara inom de olika verksamhetsgrenarna för att 

möta de behov som vi står inför, kundernas efterfrågan  

av tjänster.

Vad är en optimal personalomsättning? Det primära är att 

 analysera och att kartlägga vad avgångsorsaken är liksom vilka 

det är som lämnar bolaget. Det blir i sammanhanget även 

väldigt viktigt att ”rekrytera rätt” och att anställa personer som 

har förmåga att se till såväl kundens, klientens samt verksam-

hetens  bästa. Det ligger naturligtvis i bolagets intresse att 

personer som slutar av olika anledningar har trivts, utvecklats 

och upplevt att VoB varit en bra arbetsgivare. Det ökar även 

 förutsättningarna för att de sprider VoB:s varumärke vidare på 

ett positivt sätt.Avgångsenkät och avgångssamtal är viktiga 

redskap för att öka kunskapen om hur organisationen kan bli 

bättre på att attrahera och behålla värdefulla medarbetare. 

 Antal  avgångar under året var 39 personer, med en anställnings-

tid mer än 6 månader och av dessa har 30 personer besvarat 

 enkäten, 77 % (45 %). 
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Bild 1, resultat avgångsenkät visar att de som avslutat sin 

 anställning sammantaget genom åren varit mycket nöjda 

med sin tid i VoB vilket även bekräftas av många positiva 

 kommentarer som delges och de få kommentarer som är mer 

kritiska, handlar uteslutande om lönevillkoren.

Varje delområde innehåller mellan fyra till sju frågor som 

betygs sätts från 1–5. De områden som medarbetarna varit 

mest nöjd med är ledarskapet, arbetsuppgifterna, och de 

utvecklingsmöjligheter man har i VoB. Minst nöjd är man med 

allmänna villkor, vilket inkluderar löneutveckling som en del-

fråga (3,9). Inför lönerevision 2019 kommer en särskild översyn 

att göras  avseende löneläget bland liknande befattningar inom 

 kommuner och andra jämförbara verksamheter som VoB.

Delområden 2018 2017 2016

Arbetsuppgifter 4,4 4,2 4,1

Samarbete/gemenskap 4,2 4,3 3,8

Ledarskap 4,5 4,2 4,1

Arbetsmiljö 4,3 4,1 4,1

Utvecklingsmöjligheter 4,2 4,2 4,0

Allmänna villkor 3,9 4,0 3,5

Summa: 4,3 4,2 4,0

Bild 1. Resultat avgångsenkät

ARBETSMILJÖARBETE

Målsättningen med VoB:s arbete avseende den organisatoriska 

och den sociala arbetsmiljön är att tillsammans med anställda 

verka för att utveckla en arbetsplats, som är fri från kränkningar 

av alla  former. VoB ska erbjuda en arbetsplats och arbetsmiljö där 

medarbetarna bemöter varandra med respekt. Detta främjar alla 

medarbetares hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling 

i arbetet. En liten mätning gjordes under året, där övervägande 

delen av VoB:s personal menar att det finns en positiv stämning 

och gemenskap på arbetsplatsen.

Under kommande år ska en större medarbetarundersökning göras, 

där en särskild del kommer att beakta de olika diskriminerings-

grunderna och arbete med aktiva åtgärder.

Under året har arbetsmiljöverket besökt tre av VoB:s verksam-

heter  med anledning av hur arbetet med det systematiska arbetet 

bedrivs. En del synpunkter och krav har framförts vilka samtliga har 

åtgärdats och därefter har besked lämnats om att VoB bedömts 

uppfylla ställda krav.

Arbetet med frisknärvaro och sjukfrånvaro har börjat ge resultat  

och både den totala sjukfrånvaron liksom korttidsfrånvaron, 

dag 1–14 har minskat sedan föregående år, vilket är glädjande. Nya 

rutiner infördes under året med tätare uppföljningar gällande sjuk-

frånvaro, vilket säkerligen är en bidragande orsak till minskningen. 

En ökad medvetenhet kring uppföljning, att utreda personalens 

behov av rehabiliteringsbehov på ett tidigt stadium i enlighet med 

rehabiliteringsprocessen och att möjliggöra en tidigare återgång i 

arbete är en annan orsak som säkerligen har påverkat resultatet.

2018 2017 2016 2015

6,0 % 6,7 % 6,1 % 5,6 %

Bild 2. Total sjukfrånvaro 

Väsentliga händelser efter årets slut 

Den 31 maj 2019 avvecklas bolagets sista återstående verksamhet 

för unga ensamkommande, Felixgården. Eftersom Eslövs kommun 

hade sagt upp avtalet redan under hösten 2018 är detta beaktat 

i budgeten för 2019. Den kraftiga nedgången i efterfrågan på 

bolagets tjänster som beskrivits ovan, har fortsatt under inled-

ningen av 2019. Bolaget redovisar ett underskott om 3 200 tkr 

per den 28 februari 2019. Med anledning av detta har en åtgärds-

plan upprättats, fastställts och implementerats, främst gällande 

besparingar på kostnadssidan. Styrelse och bolagsledning följer 

kontinuerligt och noggrant utvecklingen i bolaget och i omvärlden 

avseende efterfrågan, beläggning och ekonomi, för att vid behov, 

vidta ytterligare åtgärder. Tidigare års överskott bidrar emellertid till 

att bolaget anses ha en fortsatt stabil ekonomisk plattform inför de 

kommande åren.

Det kommande året 2019

Mål för VoB:s ekonomi, personal- och verksamhetsutveckling, 

formuleras i verksamhetsplaner både för bolaget som helhet och 

för varje enskild enhet. I verksamhetsplanen för 2019 ligger fokus 

främst på att fortsätta arbetet med att vidareutveckla befintliga 

verksamheters utbud, metoder och kvalité. Med tanke på att 

bolaget under 2017 och 2018 startat flera nya verksamheter 

som ännu inte har etablerats, finns det inför 2019 inte någon på 
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 förhand bestämd planering för fler nya enheter. VoB har dock 

alltid en beredskap för att kunna planera för ett utökat eller 

förändrat utbud om och när bolaget i dialog med socialtjänsten 

i ägar kommunerna identifierat att det finns behov och förutsätt-

ningar för detta. 

VoB kommer under 2019 att fortsätta föra diskussioner med 

ägarkommunerna om eventuell start av boendeverksamhet med 

akut- och jourplatser för unga missbrukare. Vidare har bolaget 

 inlett ett utvecklingsarbete för att utöka utbudet avseende olika 

insatser i VoB:s lägenhetsboenden samt i förstärkt familjehems-

vård, vilket är tjänster som kommunerna uttryckt ett särskilt 

 intresse för och behov av. Eftersom det i samhälls debatten 

finns ett fortsatt starkt fokus på ”våld i nära relationer”, är 

bedömningen  att även detta är ett utvecklingsområde för VoB. 

Som ett led i att ytterligare höja kvalitén i verksamheternas 

 insatser för klienter, samt stärka bolagets position som en 

 attraktiv arbetsgivare, skall under 2019 ett utvecklingsarbete 

genomföras för att öka normmedvetenheten och kunskaperna 

avseende jämställdhet, jämlikhet och likabehandling, hos samtliga 

anställda.

Arbetet med att informera om och marknadsföra bolagets 

verksamheter via sociala medier, annonser, blogg och hemsida  

kommer att intensifieras ytterligare under 2019. En ny hemsida  

kommer att vara klar för publicering under våren 2019. VoB 

kommer att fortsätta att anordna aktiviteter av olika slag 

för att utveckla dialogen och samverkan med social tjänsten. 

Enkät undersökningar, frukostmöten, nätverksträffar och 

referens grupper är några exempel. Vidare skall temadagar och 

 utbildningar som är riktade till externa intressenter, i första hand 

till den kommunala socialtjänsten, arrangeras även under 2019. 

I syfte att stärka bolagets befintliga verksamheters kompetens 

och konkurrenskraft kommer satsningarna på metodutveckling, 

uppföljning och vidareutbildning att fortsätta under 2019. I de 

planer som formuleras uttrycks att verksamheternas  koncept, 

metoder och kärnprocesser skall förtydligas. Målet är att 

 verksamheternas kärnprocesser, metoder och arbetssätt skall 

bli väl utvecklade, tydligt formulerade och väl förankrade hos 

 samtliga anställda. 

Som tidigare nämnts har nedgången i efterfrågan på bolagets 

tjänster fortsatt under inledningen av 2019, vilket innebär att 

ett större underskott redovisas för de första månaderna 2019. 

 Åtgärder för att minska kostnaderna har därför vidtagits. Bolaget 

bedömer dock att det är strategiskt viktigt att fortsätta att 

satsa på utveckling och marknadsföring av verksamheterna. 

 Styrelse och bolagsledning följer noggrant utvecklingen i bolaget 

avseende efterfrågan, beläggning och ekonomi. Vid behov 

kommer ytterligare åtgärder att vidtas för att bolaget på ett så 

framgångsrikt sätt som möjligt, skall kunna hantera den  aktuella 

situationen och ha en beredskap för att ytterligare anpassa 

verksamheten för att kunna möta förväntade framtida behov hos 

ägar kommunerna. 

Ett väl utarbetat och implementerat kvalitetsledningssystem 

är en framgångsfaktor för VoB. Under 2018 erhöll VoB, efter 

genomförd förnyelserevision, nytt certifikat i enlighet med ISO-

standardens senaste version, ISO 9001:2015. VoB kommer under 

2019 fortsätta arbetet med att uppdatera och vidareutveckla 

bolagets kvalitetsledningssystem, bl.a. avseende implementering 

av verksamheternas kärnprocesser och bolagets stödprocesser. 

Vidare planeras under hösten 2019 för certifiering av tre av de 

verksamheter som tillkommit under senare år.

För att klara konkurrensen krävs att VoB förmår att bedriva verk-

samhet minst lika effektivt som andra aktörer inom branschen. 

Ekonomiskt utrymme krävs för att finansiera egen utveckling 

samt för oförutsedda händelser och risker. Vidare måste eget 

kapital värdesäkras i förhållande till inflationen. Under 2019 

budgeteras för ett svagare ekonomiskt resultat men målet över 

tid är att den årliga rörelsemarginalen i genomsnitt skall vara 4 %. 

I första hand utgör gällande priser för ägarkommuner beräknings-

grund för budgeterade intäkter 2019. Samtliga vårdavgifter och 

priser, som inte omfattas av ingångna entreprenadavtal eller 

ramavtal med externa kommuner, uppräknas för 2019 i enlighet 

med index från SKL.
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Årets resultat

VoB redovisar för helåret 2018 ett rörelseresultat på 2 270 tkr 

mot budgeterat + 6 632 tkr. 2017 års rörelseresultat uppgick till 

+ 22 171 tkr.

Övergripande budgetmål för 2018

• 80,9 % beläggning på de intäktsfinansierade enheterna. 
Målet uppnåddes inte då utfallet blev 67,8 %.

• Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var 
156 022 tkr. 
Målet uppnåddes inte då utfallet blev 135 587 tkr.

Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen avseende 

 fakturerade avgifter är att behandlings- och utrednings-

hemmen samt Stödboendet i Kristianstad och Myra inte nådde 

upp till budgeterade intäkter och att fler integrationsboenden 

än förväntat avvecklades under året.

• Måttet personalkostnadseffektivitet – personalkostnader i 
förhållande till omsättning – avser att mäta verksamheternas 
förmåga att anpassa bemanningen till verksamhetens totala 
volym. Målet är att personalkostnaderna ska understiga 70 %.
Målet uppnåddes inte då resultatet blev 75 %.

• Rörelsemarginalen för 2018 blev 1,67 % (12,28 %). Målet för 
året var 4,25 %.

• Bolagets finansiella ställning stärktes något under verksamhets-
året 2018. Justerat eget kapital ökade med 252 tkr till 
87 705 tkr (85 652 tkr). Detta ger bolaget en fortsatt förstärkt 
finansiell ställning, vilket är mycket viktig med tanke på den 
ovissa framtida utgången av den pågående omställningen av 
bolagets verksamhet. 

• Soliditeten på balansdagen uppgår till 83 % (77 %). 

Räkenskapsåret och måluppfyllelse

Investeringar 2018 

Investeringarna under året har uppgått till 1 666 tkr och fördelar sig 

enligt följande:

Byggnader och mark

Ny värmepanna Vittskövlegården 366 tkr

366 tkr

Inventarier och bilar

Bilar Div. verksamheter 1 014 tkr

1 014 tkr

VoB Årsredovisning 201836
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Flerårsjämförelse *

Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. 

Belopp i SEK 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning, tkr 135 586 549 179 318 131 188 026 161 132 020 768 110 019 462

Resultat efter finansiella poster, tkr 2 712 784 22 511 075 20 251 413 8 041 062 5 160 047

Resultat av nettoomsättningen, % 2,00 12,55 10,77 6,09 4,69

Balansomslutning, tkr 105 130 031 110 895 885 90 860 690 69 647 670 60 798 262

Soliditet, % 83,42 77,23 75,00 75,24 75,94

Avkastning på eget kapital, % 3,12 29,27 33,59 16,31 11,67

Avkastning på totalt kapital, % 2,52 22,32 25,24 12,33 8,79

Kassalikviditet, % 435,68 331,67 320,57 277,72 312,27

* Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital
Övrigt bundet

eget kapital
Övrigt fritt

eget kapital
Årets

resultat
Summa fritt
eget kapital

Belopp vid årets ingång 8 000 000 – 47 501 227 14 339 995 61 841 222

Resultatdisp. enl. beslut av

Årsstämma – – 14 339 995 -14 339 995 –

Årets vinst – – – 2 633 835 2 633 835

Belopp vid årets utgång 8 000 000 – 61 841 222 2 633 835 64 475 057

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst.

Till årsstämmans förfogande står

Balanserad vinst 61 841 222

Årets vinst 2 633 835

64 475 057

Styrelsen föreslår att

I ny räkning överföres 64 475 057

64 475 057

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Belopp i SEK Not 2018-01-01 – 2018-12-31 2017-01-01 – 2017-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2 135 586 549 179 318 131

Övriga rörelseintäkter 3 820 792 1 243 120

136 407 341 180 561 251

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4, 5 -29 276 343 -33 201 547

Personalkostnader 6 -103 449 597 -123 803 705

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 285 256 -1 232 911

Övriga rörelsekostnader -126 603 -152 336

-134 137 799 -158 390 499

Rörelseresultat 2 269 542 22 170 752

Resultat från finansiella poster

Övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 425 138 334 689

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 36 083 12 820

Räntekostnader och liknande resultatposter -17 979 -7 186

443 242 340 323

Resultat efter finansiella poster 2 712 784 22 511 075

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -1 250 000 -6 209 000

Återföring från periodiseringsfond 2 150 000 2 223 000

Förändring av avskrivningar utöver plan -153 496 -69 842

746 504 -4 055 842

Resultat före skatt 3 459 288 18 455 233

Skatt på årets resultat 8 -825 453 -4 115 238

Årets resultat 2 633 835 14 339 995

Resultaträkning

VoB Årsredovisning 201838
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Belopp i SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 5 237 539 5 064 308

Förbättringsarbeten annans fastighet 10 2 999 912 3 644 522

Inventarier, verktyg och installationer 11 1 927 081 1 518 916

10 164 532 10 227 746

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 12 37 759 826 31 734 689

37 759 826 31 734 689

Summa anläggningstillgångar 47 924 358 41 962 435

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 962 508 19 671 386

Fordringar hos koncernföretag 32 819 40 024

Aktuell skattefordran 1 929 195 –

Övriga fordringar 2 544 494 3 428 627

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 601 229 2 557 524

22 070 245 25 697 561

Kassa och bank 35 135 428 43 235 889

Summa kassa och bank 35 135 428 43 235 889

Summa omsättningstillgångar 57 205 673 68 933 450

SUMMA TILLGÅNGAR 105 130 031 110 895 885

Balansräkning
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Balansräkning forts.

Belopp i SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 14 8 000 000 8 000 000

8 000 000 8 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 61 841 222 47 501 227

Årets resultat 2 633 835 14 339 995

64 475 057 61 841 222

Summa eget kapital 72 475 057 69 841 222

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 15 19 060 000 19 960 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 464 901 311 405

Summa obeskattade reserver 19 524 901 20 271 405

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 521 310 3 330 766

Aktuell skatteskuld – 4 833 067

Övriga skulder 3 138 225 3 390 240

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 7 470 538 9 229 185

Summa kortfristiga skulder 13 130 073 20 783 258

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 105 130 031 110 895 885
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Belopp i SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 2 269 542 22 170 752

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 1 410 729 1 385 247

Erhållen ränta m.m. 461 221 347 509

Erlagd ränta -17 979 -7 186

Betald inkomstskatt -7 587 715 -1 924 187

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -3 464 202 21 972 135

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Minskning/ökning av kundfordringar 4 716 083 1 605 776

Minskning/ökning av fordringar 840 428 -3 304 858

Minskning/ökning av leverantörsskulder -809 456 788 971

Minskning/ökning av kortfristiga skulder -2 010 662 -1 340 664

Kassaflöde från den löpande verksamheten -727 809 19 721 360

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark 9 -366 369 –

Förvärv av förbättringsarbeten på annans fastighet – -544 317

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 11 -1 014 347 -1 122 125

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 33 201 543 919

Förvärv av räntefonder 12 -6 025 137 -12 734 689

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 372 652 -13 857 211

Förändring av likvida medel -8 100 461 5 864 149

Likvida medel vid årets början 43 235 889 37 371 740

Likvida medel vid årets slut 17 35 135 428 43 235 889

Kassaflödesanalys
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Allmänna upplysningar

NOT 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 

och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning K3.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

FORDRINGAR

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

ÖVRIGA TILLGÅNGAR, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

 anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

INTÄKTSREDOVISNING

Försäljning av tjänster redovisas löpande och månadsvis. 

 Försäljningen redovisas netto.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 

bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Följande nyttjandeperioder tillämpas Antal år

Byggnader 25–60

Förbättringsarbeten annans fastighet 10

Inventarier, bilar 5

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande 

komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjande-

perioder. För byggnader har fördelning i komponenter gjorts enligt 

följande:

• Stomme och grund

• Värme och sanitet

• Fasad, inkl. fönster

• Yttertak

• Inre ytskikt och vitvaror

• El

• Ventilation

Vid tidpunkten för övergång till K3 2013-01-01, har analysen  

baserats på en teknisk inventering av byggnadens fysiska skick.

INKOMSTSKATT

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 

som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 

 räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skatte-

satser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Noter

VoB Årsredovisning 201842
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Upplysningar till enskilda poster

NOT 2 Nettoomsättning

Belopp i SEK 2018 2017

Vårdavgifter 134 070 667 177 896 660

Övriga tjänster 1 515 882 1 421 471

135 586 549 179 318 131

NOT 3 Övriga rörelseintäkter 

Belopp i SEK 2018 2017

Vinst vid avyttring av anläggningstillgång 117 065 162 911

Erhållna lönebidrag – -36 247

Försäkringsersättningar 7 657 –

Vinst vid överlåtelse av verksamhet 678 000 1 000 000

Ers höga sjuklönekostnader 18 070 116 456

820 792 1 243 120

NOT 4 Leasingavtal – Operationell leasing leasetagare

Belopp i SEK 2018 2017

Under året har företagets leasingavgifter 
uppgått till 8 613 754 8 421 377

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till 

betalning enligt följande:

Belopp i SEK 2018 2017

Inom ett år 7 523 090 8 512 071

Mellan 2 till 5 år 12 451 810 14 209 158

Senare än 5 år 381 587 –

Totalt 20 359 487 22 721 229

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som 
operationella leasingavtal. De operationella leasingavtalen utgörs i huvudsak av  
leasing av fastigheter och lokaler med kontraktstid på mellan ett och sex år, samt 
bilar med en kontraktstid på i snitt tre år. All operationell leasing avser minimi-
leaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal. Det finns inga 
materiella underleasingavtal, inga väsentliga rörliga avgifter, inga förnyelse- eller 
köpoptioner, indexklausuler eller begränsningar genom leasing arrangemangen.

NOT 5 Ersättning till revisorer

Belopp i SEK 2018 2017

Revisionsorganet 1

Revisionsuppdrag 72 794 85 436

72 794 85 436

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med 
revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant 
som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

NOT 6 Personal

Antal (st) 2018 2017

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade 
till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 149 197

varav kvinnor 109 127

varav män 40 70

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med 
följande belopp:

Styrelsen och VD:

  Löner och ersättningar 1 983 596 1 777 626

1 983 596 1 777 626

Övriga anställda:

  Löner och ersättningar 70 061 005 85 229 635

  Pensionskostnader 3 835 061 4 438 999

73 896 066 89 668 634

Sociala kostnader 23 192 028 27 840 558

Summa styrelse och övriga 99 071 690 119 286 818

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 8 8

varav kvinnor 3 3

varav män 5 5

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 13 12

varav kvinnor 10 10

varav män 3 2

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till 
de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). 
Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det 
inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, 
utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensions-
planer. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
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NOT 9 Byggnader och mark

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 6 328 542 6 328 542

Inköp 366 369 –

Försäljningar/utrangeringar – –

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 6 694 911 6 328 542

Ingående avskrivningar -1 264 234 -1 072 114

Årets avskrivningar -193 137 -192 120

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 457 371 -1 264 234

Utgående redovisat värde 5 237 540 5 064 308

Redovisat värde byggnader 5 237 539 5 064 308

5 237 539 5 064 308

NOT 10 Förbättringsarbeten på annans fastighet

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 6 450 536 6 127 773

Inköp – 544 317

Försäljningar/utrangeringar – -221 554

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 6 450 536 6 450 536

Ingående avskrivningar -2 806 014 -2 234 785

Försäljningar/utrangeringar -644 610 38 899

Årets avskrivningar – -610 128

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 450 624 -2 806 014

Utgående redovisat värde 2 999 912 3 644 522

NOT 8 Skatt på årets resultat

Belopp i SEK 2018 2017

Aktuell skatt -825 453 -4 115 238

-825 453 -4 115 238

Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 3 459 288 18 455 233

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 % -761 043 22,00 % -4 060 151

Ej avdragsgilla kostnader 0,58 % -20 235 0,23 % -42 530

Ej skattepliktiga intäkter 0,00 % – -0,09 % 16 825

Skattemässiga justeringar 0,82 % -28 367 0,00 % –

Schablonintäkt periodiseringsfond 0,46 % -15 808 0,07 % -12 651

Skatt hänförlig till tidigare år 0,00 % – 0,09 % -16 731

Redovisad effektiv skatt 23,86 % -825 453 22,30 % -4 115 238

NOT 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Belopp i SEK 2018 2017

Räntor 36 083 12 820

36 083 12 820
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NOT 11 Inventarier, verktyg och installationer

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 061 716 4 887 350

Inköp 1 014 347 1 122 125

Försäljningar/utrangeringar -460 076 -947 759

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 5 615 987 5 061 716

Ingående avskrivningar -3 542 800 -3 546 297

Försäljningar/utrangeringar 301 403 434 160

Årets avskrivningar -447 509 -430 663

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 688 906 -3 542 800

Utgående redovisat värde 1 927 081 1 518 916

NOT 12 Andra långfristiga fordringar

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Slag av fordringar

Räntefonder 37 759 826 31 734 689

37 759 826 31 734 689

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående räntefonder till  
37 524 543 kronor.

NOT 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 1 187 159 954 588

Förutbetalda försäkringspremier 241 791 99 278

Förutbet. hyrda lokaltillbehör 34 480 18 738

Förutbet. serviceavtal data 424 671 445 928

Övriga förutbetalda kostnader  
och uppl. intäkter 713 128 1 038 992

2 601 229 2 557 524

NOT 14 Upplysningar om aktiekapital

Antal (st) Antal aktier
Kvotvärde/

Aktie

Antal/värde vid årets ingång 8 000 1 000

Antal/värde vid årets utgång 8 000 1 000

NOT 15 Periodiseringsfond

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Periodiseringsfond 2012 – 2 150 000

Periodiseringsfond 2013 1 653 000 1 653 000

Periodiseringsfond 2014 1 616 000 1 616 000

Periodiseringsfond 2015 2 260 000 2 260 000

Periodiseringsfond 2016 6 072 000 6 072 000

Periodiseringsfond 2017 6 209 000 6 209 000

Periodiseringsfond 2018 1 250 000 –

19 060 000 19 960 000

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 4 193 200 4 391 200

NOT 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 1 402 162 2 988 501

Upplupna semesterlöner 3 757 477 3 045 786

Avräkning särskild löneskatt pensionskostnad 1 021 977 1 093 512

Övriga upplupna kostnader och förutb. 
intäkter 1 288 922 2 101 386

7 470 538 9 229 185

NOT 17 Likvida medel

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Kassa och bank 35 135 428 43 235 889

35 135 428 43 235 889

NOT 18 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av bolagets vinst.

Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande står 

  Balanserad vinst 61 841 222

  Årets vinst 2 633 835

64 475 057

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 64 475 057

64 475 057

NOT 19 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter under 2018.
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Underskrifter

Styrelsen, verkställande direktörens revisorens underskrifter

VoB Syd AB styrelse överlämnar föreliggande årsberättelse och bokslut till bolagstämman.

Växjö den 9 april 2019.

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 9 april 2019.

Ernst & Young AB

Kristina Lindstedt
Auktoriserad revisor

NOT 20 Definition av nyckeltal

SOLIDITET

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

KASSALIKVIDITET

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

Monica Widnemark
Styrelseledamot 

Cecilia Lind
Styrelseordförande

Tommy Johansson
Styrelseledamot

Niels Elvhammar
Verkställande direktör

Sven Jansson
Styrelseledamot

Kristina Bendz
Styrelseledamot

Kjell-Åke Persson
Styrelseledamot

Magnus Carlberg
Styrelseledamot

Benny Johansson
Styrelseledamot
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Vi, av VoB Syd AB:s årsstämma valda lekmannarevisorer, har granskat VoB Syd AB:s

(org.nr 556650-4204) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och konsortial-

avtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om 

bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt 

samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt årsstämmans uppdrag och mål 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda direktiv. Granskningen har genomförts med  

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt  

och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att bolagets verksamhet bedrivits utifrån de kommunala befogenheter som utgör ram  

för verksamheten.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger  

därmed inte.

Malmö den 16 april 2019.

Per Lilja     Carl Geijer
Kommunförbundet Skåne   VoB Kronoberg

Granskningsrapport
Till årsstämman i VoB Syd AB
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för VoB Syd AB för 

räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. Bolagets årsredovisning 

ingår på sidorna 29–47 i detta dokument.

 Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 

enlighet  med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

 avseenden rättvisande bild av VoB Syd ABs finansiella ställning 

per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och 

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

 Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 

dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Jag är oberoende i förhållande till VoB Syd AB enligt god revisors-

sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav.

 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 

direktören  ansvarar även för den interna kontroll som de be-

dömer  är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag.

 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är  tillämpligt, 

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 

verk samheten  och att använda antagandet om fortsatt drift. 

 Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 

verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 

något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 

 års redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga  

 felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

 misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 

 uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av  säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 

av oegentligheter eller misstag och anses vara  väsentliga om 

de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

 ekonomiska beslut som användare fattar med grund  

i  årsredovisningen. 

 Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig  felaktighet  
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig  
felaktighet  som beror på misstag, eftersom oegentligheter  
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ut-
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna  kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma  granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn  
till  omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten  i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
 direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste jag i revisions-berättelsen fästa uppmärksam-
heten på upp lysningarna i årsredovisningen om den 
 väsentliga osäkerhets faktorn eller, om sådana upplysningar 
är  otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisions berättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i VoB Syd AB. Org.nr 556650-4204
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• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upp lysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
 transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
 rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

VoB Syd AB för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 samt av 

förslaget till  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

 Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-

slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

och verk ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

 ansvar. Jag är oberoende i förhållande till VoB Syd AB enligt god 

 revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 

är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhets-

art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 

 kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 

tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medels förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter  

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-

stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 

ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 

mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 

avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet  
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 

av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om 

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 

 förenligt med aktiebolagslagen. 

 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 

med aktiebolagslagen.

 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 

på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet.  Det innebär att jag fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 

 fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

 förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvars-

frihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 

granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Växjö den 9 april 2019.

Kristina Lindstedt
Auktoriserad Revisor

VoB Årsredovisning 2018 49
118



Styrelse, ägarombud och revisorer

Ordinarie ledamöter
Cecilia Lind (s)  Malmö
Monica Widnemark (s) Lessebo  
Benny Johansson (m) Växjö
Magnus Carlberg (s) Tingsryd
Sven Jansson (c)   Markaryd
Kjell-Åke Persson (c) Hörby
Tommy Johansson (s) Östra Göinge
Kristina Bendz (m)  Ystad

Suppleanter
Lars Ingvert (s)  Älmhult
Bo Ederström (m)  Ljungby
Lena Axelsson (s)  Skurup

Mattias Adolfsson (fp) Landskrona

Ägarombud
Sebastian Ohlsson (s) VoB Kronoberg

Anders Tell (s)  Kommunförbundet Skåne

Ägarombud, ersättare
Lars-Erik Hammarström (s)  VoB Kronoberg 

Monica Holmqvist  Kommunförbundet Skåne

Lekmannarevisorer, ordinarie
Carl Geijer (m)  VoB Kronoberg

Per Lilja (m)  Kommunförbundet Skåne

Lekmannarevisorer, suppleanter
Eva Isaksson (s)  VoB Kronoberg

Lisbeth Göransson (c) Kommunförbundet Skåne

Auktoriserade Revisorer
Kristina Lindstedt, (ord.) Ernst & Young 
Marika Sengoltz, (supp.)  Ernst & Young

Bakre raden f.v: Magnus Carlberg, Kjell-Åke Persson, Sebastian Ohlsson, Sven Jansson, Magnus Roslund (suppleant nyval 2019)
Främre raden f.v: Cecilia Lind, Benny Johansson, Monica Widnemark, Fia Rosenstråle (ledamot nyval 2019), Kristina Bendz,  
Ann-Sofie Thuresson (ägarombud nyval 2019), Tommy Johansson
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Mobil: 0733-70 08 20
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Gun Hartman
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Tel: 0470-78 18 01
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Annika Weitner
Verksamhetsutvecklare
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annika.weitner@vob.se

Bodil Eriksson
Kvalitetsutvecklare

Tel: 0708-38 08 81

bodil.eriksson@vob.se

Marie Niesel
Ekonomiassistent

Tel: 0470-78 18 02

marie.niesel@vob.se 

Pia Nilsson
Lönehandläggare

Tel: 0470-78 18 03

pia.nilsson@vob.se

Agneta Dellheden
Löne- och personaladministratör

Tel: 0470-78 18 08

agneta.dellheden@vob.se
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 120 Revisionsrapport avseende granskning av 
kommunens IT-säkerhet
Ärendenummer KS 2019/93

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige noterar de rekommendationer som lagts fram i 

rapporten och tar hänsyn till dessa i den dagliga verksamheten.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska hur kommunen 
med underlag av sina styrande dokument avseende informationssäkerhetsrutiner 
anordnat sin IT-säkerhet. Granskningen syftade till att konstatera om kommunen 
har erforderlig kontroll över att de bedömningar och beställningar som införd IT-
säkerhet grundar sig på är baserade på de risker och behov som ansvariga för 
informationen har identifierat och kommunicerat.
KPMG:s slutsats utifrån granskningen är att kommunen upprätthåller en god 
informations- och IT-säkerhet.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21

 Revisionsrapport KPMG ”Granskning av kommunens IT-säkerhet” daterad 
2019-06-13

_____
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Tjänsteskrivelse

2019-08-21 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Robert Palmqvist 
robert.palmqvist@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande revisionsrapport
Ärendenummer KS 2019/93

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska hur kommunen 
med underlag av sina styrande dokument avseende informationssäkerhetsrutiner 
anordnat sin IT-säkerhet. Granskningen syftade till att konstatera om kommunen 
har erforderlig kontroll över att de bedömningar och beställningar som införd IT-
säkerhet grundar sig på är baserade på de risker och behov som ansvariga för 
informationen har identifierat och kommunicerat.
KPMG:s slutsats är att den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen 
är att kommunen upprätthåller en god informations- och IT-säkerhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21

 Revisionsrapport KPMG ”Granskning av kommunens IT-säkerhet”

Ärendebeskrivning
En revision av kommunens IT-säkerhet har utförts av KPMG på uppdrag av 
kommunens revisorer. Den sammanfattade bedömningen utifrån granskningens 
syfte är att kommunens arbete med informationssäkerhet och IT-säkerhet är en 
ständigt pågående process. Kommunen har en informationssäkerhetspolicy med 
tillhörande tillämpningsföreskrifter och rutiner som utgör en strukturerad helhet.
Omfattande kontroller görs av IT-säkerheten. IT-personalen får fortlöpande den 
utbildning som krävs för att hålla en god kunskapsnivå och övriga anställda i 
kommunen informeras löpaande om vikten av informations- och IT-säkerhet.
Utöver ovanstående utförs på beställning intrångstester av externa leverantörer. 
Olaga intrång i kommunens system försvåras genom olika brandväggslösningar 
och omfattande nätverkssegmentering. Övervakning med hjälp av loggsystem 
och andra produkter sker per automatik.
KPMG:s bedömning är att kommunen upprätthåller en god informations- och 
IT-säkerhet.
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Tjänsteskrivelse

2019-08-21 2(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige noterar de rekommendationer som lagts fram i 

rapporten och tar hänsyn till dessa i den dagliga verksamheten.

Robert Palmqvist Anders Nyberg
IT-chef Tf kommunchef

Beslutet skickas till
IT-chef
KPMG
Kris- och beredskapsstrateg
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Tjänsteskrivelse

2019-08-16 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Redovisning gällande verkställighet av 
medborgarförslag och motioner från 2015–2016

Ärendenummer KS 2018/52

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) förslog i motion daterad 2018-03-22 att fattade beslut kring 
motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 skulle redovisas med en 
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller 
varför de inte genomförts. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 94 att bifalla motionen och ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 2019-08-31 redovisa 
verkställighet av de medborgarförslag och motioner som bifallits av 
kommunfullmäktige under åren 2015–2016. Redovisning gällande år 2017 har 
gjorts i ett annat beslut, 2019-08-13, § 162.
Under åren 2015–2016 har det inkommit 33 medborgarförslag och 32 motioner. 
En genomgång i kommunens ärendehanteringssystem visar att samtliga av dessa 
medborgarförslag och motioner är besvarade. 
8 av medborgarförslagen och 19 av motionerna har bifallits eller besvarats med 
uppdrag som ska utföras. Redovisning av uppdragen bifogas denna skrivelse. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16

 Dokument ”verkställighet medborgarförslag och motioner 2015-2016”

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 94

 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 112

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 61

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner 
daterad 2018-03-22. 
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Tjänsteskrivelse

2019-08-16 2(2)

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning gällande verkställighet av 

medborgarförslag och motioner från åren 2015–2016.

Maria Johansson Anders Nyberg
Nämndsekreterare Tillförordnad kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
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Verkställighet av medborgarförslag och motioner från åren 2015-2016 2019-08-29

Diarienummer Kommunfullmäktigebeslut Uppdrag riktat till Genomfört Kommentar
Svar har ej inkommit
2015/133 Medborgarförslag
och cykelpump vid
tågstationen

Medborgarförslaget bifalls. Tekniska förvaltningen

2015/204 Medborgarförslag
om cykelväg mellan Älmhult
och Delary

Medborgarförslaget bifalls. Tekniska
förvaltningen/Planerings-
avdelningen

2015/138 Medborgarförslag
om att skapa ett busstopp
nära vårdcentralen i Älmhult

Medborgarförslaget bifalls. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att anordna busstopp i enlighet med
kommunledningsförvaltningens yttrande daterat
2016-04-06.

Kommunstyrelsen-
Planeringsavdelningen

2015/158 Medborgarförslag
om hundrastgård i Älmhult

Medborgarförslaget bifalls. Tekniska förvaltningen

2015/210 Medborgarförslag
om att sätta ut fler gatlyktor
på vägen ut mot Pjätteryd

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget
i enlighet med tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2016-03-04.
Förvaltningen bedömer att det är rimligt att
kommunen kompletterar gatubelysningen inifrån
Älmhults tätort fram till Hökhult.

Tekniska förvaltningen

2015/8 Motion (L) om
sommarutbildning till
entreprenör och annan
utbildning

Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen
som handlar om att åter inrätta "Sommarkurs som
entreprenör" på Haganässkolan som kommunalt
feriearbete.

Utbildningsnämnden

2015/166 Motion (L) om
kompletterande vägar för
skyddad trafik (cykelvägen
Diö-Liatorp)

Motionen bifalls. Kommunstyrelsen (tekniska
förvaltningen) får i uppdrag att genomföra
komplettering av gång- och cykelvägsnätet i
Liatorp i enlighet med motionens förslag.

Tekniska förvaltningen 
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2015/184 Motion (L) om att
inflyttarguide blir in- och
omflyttarguide

Motionen avslås. 1. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda ett eventuellt införande av
kommunal bostadsförmedling. 2.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla
åtgärder som innebär ett effektivare utnyttjande
av bostäderna i kommunen.

Kommunstyrelsen-
Planeringsavdelningen

Delvis besvarad
2016/57 Motion (C, M, KD)
om återinförandet av
vårdbiträden

Kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-
sats (utredning av återinförande av andra
motsvarande yrkesgrupper).

Socialnämnden,
utbildningsnämnden

Socialnämnden hänvisar till beslut 2016-10-19, § 144,
remissvar angående motion om återinförande av
vårdbiträden. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att besvara motionen med anledning av det arbete som
pågår med kompetensförsörjningsplanen ” Rekrytera,
attrahera, utveckla och behålla”.

Förslag om avslut
2015/183 och 2015/187
Medborgarförslag om väggar
för graffitimålning

Medborgarförslaget bifalls. Kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra
förslag till graffitivägg vid den blivande
kulturfabriken Hvita Korset enligt tekniska
förvaltningens förslag i tjänsteskrivelse daterad
2015-12-17

Kultur- och fritidsnämnden Frågan om kulturfabrik är inte längre aktuell. Ärendet bör
avslutas.

2015/152 Motion (C, M, KD)
om förstärkt kontroll och
analys av verksamhet och
ekonomi

Motionen bifalls. Älmhults kommun inrättar en
funktion som kommunkontroller.

kommunstyrelsen I budget 2019 sparades tjänsten in.

Pågår
2015/79 Motion (C, M) om
cykelpool

Motionen bifalls. Kommunfullmäktige ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
fördela ut uppdraget att: 1. utreda möjlighet till
cykelpool/lånecyklar. 2. utreda förutsättningar för
utökat cykelanvändande i kommunal verksamhet,
antingen genom bättre förutsättningar eller
genom tydligare konsekvenser då resepolicy
efterföljs. 3. underlätta och informera för cykling
på cykelleder/stråk i hela kommunen.

Kommunstyrelsen Pågår
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2015/95 Motion (L) om ÄBO-
byggnation i Diö

Kommunfullmäktige avslår motionen men ger
moderbolaget Elmen AB i uppdrag att föra en
dialog med ÄBO kring möjligheterna att bygga
bostäder i Diö samt att även diskutera tidsplan för
detta.

Elmen AB Pågående dialog. Älmhultsbostäder ser i nuläget inga
möjligheter att bygga bostäder i Diö.

2015/103 Motion (C) om att
utveckla Älmhult ytterligare
som logistiknav

Motionen bifalls. 1. Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att utreda förutsättningarna och
intresset för att utveckla ett transportkluster i
Älmhult. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta
ställning till hur ovanstående utredning ska
behandlas vidare och om frågan fortsättningsvis
ska ägas av den kommunala
förvaltningsorganisationen eller Älmhults terminal
AB

Kommunstyrelsen Frågan har återaktualiserats i samband med nationell
infrastrukturplan.

2016/111 Motion (C) om
offentlig konst och
utsmyckning

Motionen bifalls. 1. Kommunfullmäktige uppdrar
åt kultur- och fritidsnämnden att ta med
motionens båda yrkanden i arbetet med att ta
fram en kulturstrategi samt i översynen av inköps-
och beslutsprocessen vid offentlig konst. 2.
Kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en tidsplan
för när kulturstrategin ska vara klar.

Kultur- och fritidsnämnden Pågår

Klart
2015/137 Medborgarförslag
om kommunal båtramp i
Möckeln

Medborgarförslaget avslås. Tekniska förvaltningen
får i uppdrag att tillsammans med båtklubbarna
förbättra informationen på kommunens och
båtklubbarnas hemsidor och vid respektive
båthamn om systemet med iläggningsramper.

Tekniska förvaltningen JA

147



2015/15 Motion (M) om mer
belysning i centrum under
julen

Motionen bifalls. Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen i enlighet med tekniska
förvaltningens yttrande att: 1. Inom ramen för
centrumplaneprojektet för Norra Esplanaden och
området kring och på torget samt vid stationen, ta
fram ett belysningsförslag för allmän belysning
(året runt), effektbelysning (utsmyckning, året
runt) och belysning för särskilda tillfällen
(julbelysning m.m.). 2. komplettera julbelysning i
Björkparken till julen 2015.

Kommunstyrelsen/tekniska
förvaltningen

JA

2015/53 Motion (C)
nollenergiskola

Kommunfullmäktige besvarar motionen genom
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag på passivhus för
ställningstagande.

Kommunstyrelsen JA

2015/109 Motion (M) om
sjukvårdsinsatser inom
närsjukvård

Motionens förslag att kommunen i samverkan
med landstinget utreder möjligheterna att
utveckla jourverksamheten bifalls.

Socialnämnden JA Information har inkommit från socialnämnden med
hänvisning till ett beslut 2016-04-27, § 62, där tf.
socialchef informerade om det pågående arbetet rörande
samverkan mellan landstingets närsjukvård och
kommunens hemsjukvård. Socialnämnden fattade beslut
om att arbeta vidare med projektet Äldrehälsa.

2015/164 Motion (C) om att
"låna en svensk" på
biblioteket

Motionen bifalls. Kultur- och fritidsnämnden JA Genomfört genom aktiviteten "Låna en kulturvän".

2015/178 Motion (C) om ökat
fokus på näringslivsfrågor för
kommunstyrelsen

Motionen bifalls. 1. Kontinuerliga och utvecklande
kontakter med företagen etableras när det gäller
olika delar av kommunens verksamhet.
2.Näringslivsutvecklarens roll förstärks för att
fortsätta utveckla kontakterna mellan företagen
och kommunen. 3. Det tillsätts en lokal utredning
för att kartlägga företagens syn på kommunens
service för att hitta förbättringsområden. 4. Fokus
på de gröna näringarna ska ökas. 5. En fortsatt
utveckling av kluster/nätverk inom till exempel
transport- teknik- och turismbranschen.

Kommunstyrelsen JA
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2016/67 Motion (C, M, KD)
om att möta framtidens krav
på boende för äldre

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
tidsplan för arbetet med det
kommunövergripande bostads- och
lokalförsörjningsprogram som nämns i
motiveringen.

Kommunstyrelsen Hanteras inom ramen för styrning och ledning.

2016/71 Motion (C) om gröna
lån

Motionen bifalls. 1. Den nya passivhus-skolan som
ska byggas på Hagabo finansieras genom gröna
lån. 2. Älmhults kommun ska vid framtida
klimatsmarta satsningar beakta möjligheten att
göra hela investeringen grön.

Kommunstyrelsen JA Elmeskolan är finansierad via grönt lån. Gröna lån kan
användas om man bygger mycket energisnålt, dvs.
passivhus eller liknande.

2016/116 Motion (SD) om att
rädda Häradsbäcks skola

Besvarad med hänvisning till tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-09-
28: 1. genomföra en planändring. 2. lägga ut
fastigheten till försäljning. 3. om inkomna anbud
avviker från bedömt marknadsvärde ska politisk
diskussion ske före eventuellt avtalstecknande.

Tekniska förvaltningen JA

2016/165 Motion (C) om
Årets Ljusby i Älmhult

Kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att arrangera Årets
Ljusby i enlighet med motionens förslag vid
lämplig tidpunkt 2017-2018. Kommunfullmäktige
ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta
fram stadgar för tävlingen och bestämma hur
vinnaren ska uppmärksammas.

Kultur- och fritidsnämnden JA

2016/176 Motion (M)om
bättre uteliv åt
Älmhultsborna

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag
att återkomma med förslag till reviderade
riktlinjer för serveringstillstånd.

Socialnämnden JA
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 94 Svar på motion (C) om uppföljning av 
beslutade motioner
Ärendenummer KS 2018/52

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 

2019-08-31 redovisa verkställighet av de medborgarförslag och motioner 
som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit att fattade 
beslut kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 redovisas med en 
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller 
varför de inte genomförts. 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen 2018-03-26, § 32. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls samt att 
förvaltningen får i uppdrag att redovisa verkställighet av de medborgarförslag 
och motioner som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016. 
Motioner som inkommit under 2017 redovisas i ett annat uppdrag från 
kommunstyrelsen 2018-12-04, § 228. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 61

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner 
daterad 2018-03-22. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-04-04 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (C) om uppföljning av beslutade 
motioner
Ärendenummer KS 2018/52

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit att fattade 
beslut kring motioner och medborgarförslag 2015–2017 redovisas med en 
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller 
varför de inte genomförts. 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen 2018-03-26, § 32.
Under åren 2015–2016 har det inkommit 33 medborgarförslag och 32 motioner. 
En genomgång i kommunens ärendehanteringssystem visar att samtliga av dessa 
medborgarförslag och motioner är besvarade. 
Motioner som har inkommit under 2017 redovisas i annat uppdrag från 
kommunstyrelsen 2018-12-04, § 228. Enligt arbetsordning för fullmäktige 
fastställd 2016-05-30, §71, reviderad 2017-12-18, § 169, medges inte längre att 
ärenden väcks genom medborgarförslag.
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla 6 av medborgarförslagen och 20 av 
motionerna från åren 2015–2016. För att kunna svara på om medborgarförslagen 
och motionerna har genomförts eller inte krävs en mer omfattande utredning. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04.

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner 
daterad 2018-03-22.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 

2019-08-31 redovisa verkställighet av de medborgarförslag och motioner 
som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016.
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Tjänsteskrivelse

2019-04-04 2(2)

Maria Johansson Roland Eiman
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

2019-09-03 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Carl Lundkvist 
carl.lundkvist@almhult.se

Kommunstyrelsen

Processledare arbetsmarknadsinsatser
Ärendenummer KS Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019, 2018-11-26, §232, har följande 
uppdrag lämnats: Knyt samman arbetet med ekonomiskt bistånd, 
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att öka förutsättningen för 
människor att gå från ekonomiskt bistånd till självförsörjning samt hitta en 
modell för detta arbete.
Kommunfullmäktige avsatte 5 miljoner kronor som en buffert under 
kommunstyrelsen för utveckling av en modell.
Arbetsmarknadssamordnaren och socialförvaltningen föreslår utifrån 
ovanstående att kommunstyrelsen avsätter kvarvarande medel från avsatta 
buffert för att omgående inrätta en heltidstjänst tillsvidare som processledare för 
arbetsmarknadsinsatser.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2018-11-26, § 232

Ärendebeskrivning

Kommunen är i en expansiv fas, med privata och offentliga arbetsgivare som 
behöver arbetskraft för att kunna expandera och ge kommuninvånarna den 
service de är i behov av. Samtidigt står kommunen inför det faktum att antalet 
hushåll med försörjningsstöd ökar och fler riskerar att hamna i utanförskap. 
Kommunen är, enligt socialförvaltningen och arbetsmarknadssamordnaren, i 
behov av att omgående anställa en processledare med följande uppdrag.

 Processledaren ska ha det övergripande strategiska ansvaret och mandat för 
att utveckla rutiner och förnya arbetssätt för att få människor från ekonomiskt 
bistånd till självförsörjning genom arbete eller utbildning till arbete.

 Parallellt med detta ska processledaren ansvara för att fortsätta och slutföra 
den pågående utredningen om etableringen av en arbetsmarknadsenhet i 
Älmhults kommun. 
Metoder, resurser, samverkansmodeller och budgetram ska presentera i syfte 
att kvalitetssäkra arbetsgivares behov av kompetens och enskilda individers 
väg mot självförsörjning.
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Förslag till beslut
1. Att kommunstyrelsen avsätter kvarvarande medel från avsatta buffert under 

kommunstyrelsen för att omgående inrätta en heltidstjänst tillsvidare som 
processledare. Tjänsten är strategisk.

2. Processledaren redovisar förslag på arbetsmarknadsenhet till 
kommunstyrelsen senast under första kv. 2020. Beslut om 
arbetsmarknadsenhet sker inom ramen för budgetarbetet 2021.

Carl Lundkvist Anders Nyberg
Arbetsmarknadssamordnare Tillförordnad kommunchef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadssamordnare
Socialnämnden
Kommunchef 
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2018-11-26 Sidnummer, beslut 1(4)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 232 Budget 2019, plan 2020-2021
Ärendenummer KS 2018/31

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställande av budget för 2019 och plan för åren 2020-2021
1. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudgeten för år 2019 och driftsplan för 

åren 2020-2021 enligt framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna.

2. Kommunfullmäktige fastställer uppdrag till nämnderna för år 2019 enligt 
framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Liberalerna.

Skattesats
3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,96 kronor för år 2019.

Mål om god ekonomisk hushållning
4. Resultatet för 2019 beräknas till 15 161 tkr. Det finansiella målet ska uppgå 

till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 4 kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en 
budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i kap 
8. § 5 att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det 
vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för 
en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 § 136
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-06 § 205
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Sammanträdesprotokoll

2018-11-26 Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-25 § 169
 Budgetförslag 2019 Älmhults kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet, inkommen 2018-05-04.
 Ekonomisk sammanställning utifrån förslag från Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet, inkommit 2018-05-22.
 Budgetförslag 2019, plan 2020-2021, Centerpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna, inkommen 2018-06-07. 
 Alliansens förslag till tilläggsbudget daterad november 2019

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C), Gusten Mårtensson (C), Gun-Britt Cedergren (KD) och 
Sonja Emilsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  
Eva Ballovarre (S), Mattias Lindqvist (S) och Lars Ingvert (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet. 
Michael Öberg (MP) föreslår i tillägg att: 
1. Ge i uppdrag till förvaltningen att arbeta aktivt för att minimera och 

förebygga ungas psykiska ohälsa i Älmhults kommun genom en väl 
samordnad elevhälsa. Det skulle kunna ske inom ramen för projektet För 
barnens bästa i Kronobergs län (s.k. Skottlandsmodellen). 

2. Initiera samtal med Länstrafiken Kronoberg och näringslivet om att utöka 
Älmhults stadstrafik med ytterligare linjer med syfte att minska biltrafiken i 
centrum och öka det kollektiva resandet. Samt att överväga start Närtrafik 
för landsbygden. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta aktivt med att skapa attraktiva och 
hållbara livsmiljöer, både i befintliga miljöer, men också när nya 
bostadsområden, t.ex. Västra Bökhult, växer fram. 

Eva Ballovarre (S) förslår att Öbergs tilläggsförslag bifalls. 

Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag eller Ballovarres m.fl. förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs. 
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Sammanträdesprotokoll

2018-11-26 Sidnummer, beslut 3(4)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Följande beslutsgång uppläses och godkänns: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Ballovarres m.fl. förslag
Med 23 ja-röster mot 15 nej-röster (3 frånvarande) bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår Öbergs tilläggsförslag och finner att det avslås. 

Omröstningsresultat
Ledamot Ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Frånvarande
Sonja Emilsson (M) X
Tomas Simonsson (M) X
Inga Karlsson (M) X
Jakob Willborg (M) X
Viktor Emilsson (M) Tord Åkesson (M) X
Daniel Stenvall (M) X
Dan Blixt (M) X
Gusten Mårtensson (C) X
Elizabeth Peltola (C) X
Marie Olofsson (C) X
Tomas Harrysson (C) X
Yvonne Jonsson (C) Selin Hult (C) X
Vidar Lundbäck (C) X
Pontus Haglund (C) X
Sofia Herbertsson (C) X
John-Arne Sandström (C) X
Senada Hodzic (L) X
Bo Bergsjö (L) X
Karl-Henrik Wallerstein 
(KD)

X

Gun-Britt Cedergren (KD) X
Eva Ballovarre (S) X
Monica Haider (S) X
Stefan Jönsson (S) X
Lars Ingvert (S) X
Helen Bengtsson (S) X
Mattias Lindqvist (S) X
Petra Karlsson (S) X
Kent Ballovarre  (S) X
Birgitta Bengtsson (S) X
Tommy Lövquist (S) Patricia Schooner X
Ann Johansson (S) X
Håkan Pettersson (S) X
Ulla-Britt Andreasson (V) X

159



Sammanträdesprotokoll

2018-11-26 Sidnummer, beslut 4(4)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Predrag Jankovic (V) Carl-Bertil Bertilsson (V) X
Jan Fagerberg (MP) Michael Öberg (MP) X
Börje Tranvik  (SD) X
Gull-Britt Tranvik (SD) X
Tord Helle (SD) X
Carl-Gustav Hansson 
(SD)

X

Lennart Strand (-) X
Bo Mazetti-Nissen (M) X

23 15 3

_____

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Kommunstyrelsens ordförandes 
delegeringsbeslut nr 5/2019
2019-04-16

Kommunstyrelsen
Sonja Emilsson
Kommunstyrelsens vice ordförande

Ordförandebeslut

Bakgrund
Älmhults kommun ska förrätta val av ägarombud att representera kommunen vid 
ordinarie bolagsstämma år 2019 till ordinarie bolagsstämma år 2023 för Södra 
Smålands Avfall och Miljö AB, samt dennes ersättare. Då bolagsstämman år 
2019 är 2019-04-24 kan inte kommunstyrelsens beslut avvaktas. Beslutet fattas 
av kommunstyrelsens vice ordförande eftersom kommunstyrelsens ordförande 
föreslås väljas till ombud.

Beslut
Kommunstyrelsens vice ordförande utser följande ägarombud att representera 
Älmhults kommun vid ordinarie bolagsstämma år 2019 till ordinarie 
bolagsstämma år 2023 för Södra Smålands Avfall och Miljö AB, samt dennes 
ersättare:
Ombud
Elizabeth Peltola (C), Gemlagatan 7, 343 71 Diö
Ersättare
Mattias Lindqvist (S), Konvaljevägen 10, 343 34 Älmhult

Kommunstyrelsen

Sonja Emilsson
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Sammanträdesprotokoll

2019-01-15 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 13 Styrgrupp för skola i Västra Bökhult (Majtorp 
1:1)
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen inrättar en styrgrupp för det fortsatta arbetet med ny skola 

i Västra Bökhult (Majtorp 1:1). 
2. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter att ingå i styrgruppen:

Sonja Emilsson, Garphyltan 984, 343 74 Liatorp
Mattias Lindqvist, Konvaljvägen 10, 343 34 Älmhult

3. Tekniska nämnden och utbildningsnämnden utser två ledamöter vardera till 
styrgruppen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

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

Beslutsunderlag
  Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2018-12-18, § 166
_____

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Utbildningsnämnden 
Matrikel - kanslienheten
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