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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 142 Policy för delegering
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet,
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för delegering.
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen.
Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall som tas fram centralt ska
nämnderna, efter att policyn fastställts, ta fram nya delegeringsordningar.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
 Förslag till policy daterat 2019-09-16
_____

Justerandes signaturer
Ordförande
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Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Policy för delegering
Ärendenummer KS 2019/116

Sammanfattning av ärendet
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet,
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för delegering.
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen.
Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall som tas fram centralt ska
nämnderna, efter att policyn fastställts, ta fram nya delegeringsordningar.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
 Förslag till policy daterat 2019-09-16

Ärendebeskrivning
Policyn upprepar i viss utsträckning de bestämmelser som finns i
kommunallagen, huvudsakligen i syfte att förklara dem eller utveckla dem
vidare. De principer som policyn lägger fast utöver lagen sammanfattas nedan:
 Policyn uppmuntrar delegering för att möjliggöra en effektiv förvaltning
(avsnitt 2). Policyn ger även riktlinjer för vilka som bör vara delegater i olika
ärendetyper. Delegering av beslutsrätt bör i de flesta fall göras till anställda
(avsnitt 12).
 Beslutsrätt som inte är delegerade i kommunallagens mening ska normalt inte
tas upp i delegeringsordningen. Exempel på sådan beslutsrätt är anställdas
beslutsrätt utifrån speciallagstiftning, eller beslut inom ramen för ren
verkställighet. (avsnitt 5)
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 Huvudregeln är att nämndernas generella delegering ska fastställas i en
samlad delegeringsordning (avsnitt 6).1 Syftet är att enklare hålla reda på vad
som är delegerat och till vem.
 Delegering ska som regel göras direkt till den eller de delegater som ska fatta
besluten. Kommunallagen möjliggör för förvaltningschefer att vidaredelegera
sin beslutsrätt, men detta bör av administrativa skäl undvikas. (avsnitt 6)
 Delegater ska på eget initiativ överlämna ärenden av delegerad ärendetyp i
fall där det är lämpligare att nämnden fattar beslut. Exempel på sådana
ärenden är när beslutet har principiell betydelse. (avsnitt 7)
 Alla delegeringsbeslut som kan överklagas genom laglighetsprövning ska
anmälas till nämnden vid det sammanträde som närmast följer efter att beslut
har fattats. Enligt kommunallagen är det även möjligt att anslå
delegeringsbeslut separat på kommunens anslagstavla, men detta bör
undvikas då det skapar onödig administration. (avsnitt 9)
 Delegeringsbeslut ska registreras digitalt i något av kommunens
ärendehanteringssystem (avsnitt 10).
 Om nämndens ordförande som delegat av något skäl2 inte kan fatta beslut i ett
ärende övergår beslutsrätten automatiskt till vice ordförande. På samma sätt
kan en ordinarie delegats ställföreträdare och chef i tur och ordning överta
delegatens beslutsrätt. (avsnitt 11)
 Delegater har rätt att för nämndens räkning underteckna handlingar i de
ärenden där de fattar beslut. Det ska även finnas en förteckning över rätten att
underteckna handlingar som inte är formella delegeringsbeslut, men där
undertecknande eller ”firmateckning” behövs. Förteckningen ska ingå i
samma dokument som delegeringsordningen. (avsnitt 13)
 Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en mall för delegeringsordning
utifrån de principer som fastställs i policyn. Nämnderna ska använda mallen
som grund i arbetet med att ta fram sina respektive delegeringsordningar.
(avsnitt 14)
Principerna skiljer sig inte på ett revolutionerande sätt från den praxis som
tillämpas i kommunens nuvarande delegeringsordningar, men syftar till större
enhetlighet i nämndernas delegering. De nya principer som introduceras i
policyn har huvudsakligen lagts till för att effektivisera och förenkla för nämnder
och verksamheter att göra rätt.
Kommunfullmäktige har i styrdokument för den kommunala
nämndadministrationen 2013-09-30, § 91 fastställt vissa regler avseende
delegering (kapitel 6). För att regleringen av delegering ska bli entydig behöver
reglerna i styrdokumentet upphöra att gälla.

Avser delegering av ärendetyper. Delegering av tillfällig natur eller i enstaka ärenden kan ges i
särskilda beslut.
2 Till exempel jäv eller frånvaro.
1
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer policy för delegering i enlighet med förslag
daterat 2019-09-16. Policyn gäller från och med 2019-12-01.
2. När policyn träder ikraft upphör kapitel 6 i ”Styrdokument för den
kommunala nämndadministrationen i Älmhults kommun”, fastställt av
kommunfullmäktige 2013-09-30, § 91, att gälla.
3. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att se över och revidera sina
respektive delegeringsordningar utifrån policyn och respektive reglementen
senast 2020-03-31. Nämndernas beslut ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Henrik Dahlström

Anders Nyberg

Utredare

Tf kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
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Kommunfullmäktige

Styrande dokument

Policy för delegering
Ärendenummer KS 2019/116

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med 2019-12-01
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Ersätter kap 6 i Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults
kommun, fastställt av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 91
Framtaget av Kommunledningsförvaltingen
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1. Om policyn
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet,
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda.
Denna policy utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast
övergripande principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att
underlätta för en enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen.
Nämnderna ska utgå ifrån policyn när de delegerar beslutsrätt utifrån sina
respektive reglementen.

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

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

4. Beslut som inte får delegeras
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. omdisponeringar av nämndens budget,
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Det är däremot möjligt att delegera samma beslutsrätt till flera delegater, men beslut ska då
fattas av varje delegat självständigt; flera delegater får inte fatta beslut i samma ärende.
2 Kommunallagen 9 kap. 37 § tillåter dock delegering till anställd i annan kommun eller
landsting, inom ramen för avtalssamverkan. Undantag kan även förekomma i speciallagstiftning.
1
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5. Delegeringsbeslut och ren verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan delegeringsbeslut och ren verkställighet. Ett
delegeringsbeslut är likvärdigt med ett nämndbeslut och kan till skillnad från ren
verkställighet överklagas.
Med beslut avses att det finns utrymme för alternativa lösningar och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar som till exempel
vid tillämpning av en taxa eller riktlinjer.
Ren verkställighet ska inte tas upp i delegeringsordningen. Beslutanderätt som
delegeras till specifik funktion eller anställd i speciallagstiftning ska inte heller
tas upp i delegeringsordningen.
I praktiken är gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren
verkställighet inte helt tydlig, men åtgärder som gäller den inre driften av en
verksamhet och normalt ligger inom anställds dagliga arbete och ansvarsområde
räknas oftast som ren verkställighet.

6. Delegering av beslut – delegeringsordning
När kommunstyrelsen eller en nämnd vill delegera beslutanderätt görs detta
genom kommunstyrelsens eller nämndens delegeringsordning eller, i
undantagsfall, genom särskilt beslut. Alla ändringar av delegeringsordningen ska
fattas genom beslut i kommunstyrelsen eller den aktuella nämnden.
Av delegeringsordningen ska det tydligt framgå vilket ärende eller grupp av
ärenden som omfattas av delegationen och vem som utses till delegat.
Delegering sker normalt till en funktion med en given titel, och inte en
namngiven person.
Vidaredelegering av beslutsrätt från kommunstyrelse eller nämnd bör i princip
inte tillåtas. Förvaltningschef har enligt kommunallagen rätt att till annan
anställd vidaredelegera beslutsrätt som delegerats från nämnd. Detta bör dock
undvikas, då redovisningen av sådana beslut skapar onödig administration och
riskerar att försvåra allmänhetens insyn i fattade beslut.
Nämnderna bör därför vara tydliga med i vilka ärenden vidaredelegering från
förvaltningschef ska vara tillåten. I de eventuella undantagsfall där
vidaredelegering ska vara tillåten ska vidaredelegeringen i sig dokumenteras
som ett delegeringsbeslut och bifogas delegeringsordningen.
En delegeringsordning bör bland annat ta upp följande punkter:
 Allmänna ärenden
o brådskande ärenden
o skriftligt beslut att inte lämna ut en allmän handling
o vara eller utse ombud att företräda nämnden i mål och ärenden
inför domstol och andra myndigheter
o beslut att avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit för sent,
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o beslut om rättelse av skrivfel
o omprövning av beslut som fattats med stöd av delegering
o beslut att överklaga beslut och domar
o lämna yttrande och besvara remisser
o framställningar, skrivelser mm,
o upprätta attestordning och ändring av attestordning,
o underteckna personuppgiftsbiträdesavtal,
o besluta om deltagande i kurser för nämndens ledamöter där
inbjudan kommer så sent att den inte kan redovisas på nämndens
sammanträde.
 Personalärenden
o inrättande av ny tjänst inom budgetram,
o anställning av förvaltningschef eller motsvarande3,
o ekonomiska uppgörelser i samband med entledigande eller
uppsägning på egen begäran.
 Taxor
o beror på nämndens ansvarsområde – debitering enligt taxa är
verkställighet men taxor kan innehålla befrielsegrunder eller
liknande som måste tolkas.
 Upphandling och avtal
o tilldelningsbeslut
o nyteckning av avtal (beloppsgränser kan vara aktuella)
o förlängning av avtal
 Förvaltningsbeslut
o beror på nämndens ansvarsområde.
Ändring av delegeringsordning ska alltid göras genom att nämnden beslutar om
ny delegeringsordning i sin helhet.

7. Beslutsfattande
En allmän förutsättning för den som får utöva delegerad beslutanderätt är alltid
att riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas. Delegaten ska
utifrån dessa förutsättningar fatta beslutet självständigt – nämnden eller enskilda
ledamöter får inte ge specifika instruktioner om hur delegat ska fatta beslut i ett
visst ärende. Nämnden kan dock genom eget handlande föregripa ett
delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.

3

Övriga anställningar ska hädanefter räknas till ren verkställighet.
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Delegat ska överlämna delegerat ärende till nämnden för avgörande om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.
Utskotten ska hänskjuta delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande,
om minst två av utskottets ledamöter begär det.
Delegaten företräder nämnden och delegatens beslut ses som nämndens beslut.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla
delegeringsuppdraget.

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

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

10. Dokumentering av delegeringsbeslut
Delegat som fattar beslut ansvarar för att beslutet dokumenteras i särskilt
protokoll och anmäls eller anslås i enlighet med delegeringsordningen.
Följande ska framgå av det särskilda protokollet:
 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll
 beslutsmening som beskriver beslutets innebörd
 diarienummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör
återsökning
 vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut.
 vem som har fattat beslut med stöd av delegering
 datum för beslut

12

Styrande dokument
2019-09-16

7(8)

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

11. Ersättare för delegat
Beslut i ärenden som delegerats till ordföranden i kommunstyrelse eller nämnd
handläggs vid förhinder för denne av vice ordförande4. Beslut i ärenden som
delegerats till tjänsteman handläggs vid förhinder för denne i första hand av den
som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av närmast
överordnad chef. Den överordnade får dock inte ändra i beslut som ordinarie
delegat redan har fattat.

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

Om det finns mer än en vice ordförande övergår beslutsrätten i första hand till 1:e vice, därefter
2:e vice och så vidare.
4
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13. Undertecknande av handlingar
Rätten att underteckna handlingar för nämndens räkning ska framgå i
delegeringsordningen, även för de fall där handlingen inte är ett
delegeringsbeslut. Detta gäller även fall där någon har rätt att godkänna handling
eller motsvarande med digital signatur.
Enskild delegat har rätt att för nämndens räkning underteckna beslut i de
ärenden eller grupper av ärenden som nämnden har delegerat åt delegaten.
Nämnden ska även besluta om vem som har rätt att vid behov underteckna
handlingar beslutade av nämnd, presidium eller utskott. Detta bör normalt sett
vara nämndens eller utskottets ordförande. Nämnden kan även besluta att
handlingar ska kontrasigneras och av vem.

14. Mall för delegeringsordning
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en mall för delegeringsordning
utifrån de principer som fastställs i denna policy. Nämnderna ska använda
mallen som grund i arbetet med att ta fram sina respektive delegeringsordningar.
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Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 2.
30 av 42 mål är uppfyllda eller bedöms uppfyllas under året. 10 av 42 mål
bedöms inte uppfyllas under året. 2 av 42 mål går inte att mäta eller att data
saknas.
Kommunens samlade prognos per augusti månad 2019 påvisar ett förväntat
resultat om 1,6 mkr mot budgeterade 15,2 mkr, vilket innebär en negativ
budgetavvikelse om 13,6 mkr. Prognosen visar att Älmhults kommun inte
kommer att uppnå kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning
som enligt senaste skatteprognosen motsvarar 15,4 mkr. Investeringarna bedöms
inte utföras enligt plan under året.
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bedöms inte uppfyllas under året. 2 av 42 mål går inte att mäta eller att data
saknas. Samtliga nämnder har angivit aktiviteter för att nå målen förutom
gemensamma nämnden som skriver att resultatmålet gällande samarbetssamtalen
kräver personalresurser som man idag inte har.
Kommunens samlade prognos per augusti månad 2019 påvisar ett förväntat
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Prognosen visar att Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunens
finansiella mål för god ekonomisk hushållning som enligt senaste
skatteprognosen motsvarar 15,4 mkr.
Nettokostnadsutvecklingen utifrån prognos i delårsrapport 2 jämfört mot bokslut
2018 motsvarar 11,6 %, medan skatteutvecklingen utifrån prognos i
delårsrapport 2 jämfört mot bokslut 2018 motsvarar 5,5 %. Det innebär en
mindre kommunövergripande försämring i förhållande till delårsrapport 1.
Kommunens nettokostnadsutveckling bör inte överstiga kommunens
skatteutveckling eftersom det på sikt innebär ett ”gap”. Det positiva finansnettot
beror i huvudsak på det fördelaktiga ränteläge som föreligger.
Investerings- och exploateringsuppföljning ska göras i delårsrapport 2. Av dessa
redovisningar framgår att planerade investeringar inte kommer att utföras under
innevarande år. Eventuella avvikelserapporter ska enligt övergripande
verksamhetsplan för ledning och styrning överlämnas till kommunfullmäktige.
Samtliga nämnder/förvaltningar, förutom gemensamma överförmyndarnämnden,
har tagit fram förslag till planer för att få budget i balans samt för att uppnå
resultatmålen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunens delårsrapport
2 och lägga den till handlingarna.
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppmana gemensamma
överförmyndarnämnden att säkerställa goda rutiner för hantering av
redovisningar från gode män så att kostnader blir bokförda enligt god
redovisningssed

Ann-Sofie Gangesson

Elisabeth Steen Ekstedt

Kommuncontroller
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1. Förvaltningsberättelse
1.1 Väsentliga händelser under perioden
Under hela året har ett intensivt visionsarbete pågått med bred förankring hos
både tjänstemän och politiker. Kommunstyrelsen kommer att föreslå
kommunfullmäktige en vision med tillhörande huvudprocesser senast i oktober.
En digitaliseringsledare har anställts, en verktygslåda har tagits fram för att
användas av verksamheterna för sitt verksamhetsutvecklingsarbete i form av
processer. Efterhand som processerna genomlysts och definierats som effektiva
att digitaliseras kan verksamheterna påbörja detta arbete.
Inom socialförvaltningen pågår ett arbete med att automatisera handläggningen
av försörjningsstödet, vilket möjliggör att resurser kan allokeras från
handläggning till att få personer i arbete eller studier.
Kommunen är i full gång med projektet ”Införande av e-handel" som kommer
att ge stor nytta för kommunen. Det innebär att det kommer bli lätt att göra rätt
när man ska köpa in avtalsprodukter samt minskad administration kring
fakturahanteringen. Projektet beräknas slutföras under våren 2020 och kommer
att möjliggöra uppföljning av avtal och strategisk upphandling.
Kommunen genomför även SKL projektet ”Förenkla Helt Enkelt”. Projektet
omfattar kommunens alla verksamheter som på ett eller annat sätt kan vara en
del i förutsättningarna för att ett företag ska kunna etablera sig i Älmhults
kommun. Effekten av projektet ska uppnås genom effektivare hantering internt
av företagsfrågor och ärenden. Detta ska i sin tur resultera i att företagare
upplever ett professionellt bemötande och service i kontakten med kommunen.
Projektet kommer att slutföras under 2019 med en handlingsplan för det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Från och med 1 januari 2019 har renhållningsverksamheten bolagiserats och
övergått till ett regionbolag, Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM). Ett
bolag som Älmhults kommun äger tillsammans med fyra andra kommuner.
1.1.1 Väsentliga ekonomiska händelser
Prognosen i delårsrapport 1 per 31 mars 2019 visade på ett resultat på 1,6 mkr,
vilket var 13,6 mkr sämre än budgeterat resultat på 15,2 mkr. Nämndernas
avvikelser mot budget i delårsrapport 1 uppgick till 58,7 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade att tilldela volymkompensation till flertalet
nämnder och uppdra till alla nämnder att till delårsrapport 2 återkomma med
förslag på åtgärder för budget i balans i enlighet med de nya
budgetförutsättningarna 2019. Totalt tilldelades 39,2 mkr till nämnderna där
utbildningsnämnden (+24,9 mkr) och socialnämnden (+12,0 mkr) fick merparten
av volymkompensationen.
Älmhults kommun har per 2019-08-31 en osäker fordran på 4,6 mkr som avser
Mötesplats Linne på Möckelsnäs AB som gått i konkurs.
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Likvideringen av Hvita korset har beslutats och bolaget kommer likvideras
under året.
1.2 Älmhults kommuns förväntade utveckling
1.2.1 Verksamheterna
Det finns i dagsläget inga tecken på att Älmhults starka tillväxt, i form av
bostadsbyggande, befolkningsutveckling, arbetstillfällen och investeringar,
kommer att avta under de närmsta åren. Bostadsbyggandet kommer, efter två år
med återhållsamhet, att återigen ta fart.
Intresset från företag att bedriva verksamhet i kommunen är högt. Det betyder
inte att allt sker med automatik. Kommunen har en viktig roll i att fortsätta skapa
goda förutsättningar för befintliga företag att verka i kommunen, nya företag att
flytta hit och att stimulera till nyföretagande. En nyckel till framgång kommer att
bli hur väl kommunen lyckas med kompetensförsörjning till företagen men
också till kommunen som arbetsgivare.
Ett fortsatt fokus på utvecklandet av nya bostadsområden och områden för
industri, service och handel är helt nödvändigt. Så även på en väl fungerande
infrastruktur och kollektivtrafik. Att all kommunal verksamhet, men i synnerhet
skolan, håller en god kvalitet är för många människor det mest väsentliga för att
man ska välja att leva och bo i kommunen.
De fem kommande åren kommer att innebära att helt nya stadsdelar växer fram
med skolor, bostäder och fritidsområden (Venaområdet, väster om Älmhults
tätort, samt etapp 2 av Västra Bökhult). Karaktären i Älmhults centrala delar
kommer också att förändras genom förtätning och betydligt högre byggnation än
i dag. Förutsättningarna för tillväxt i hela kommunen finns, men kräver särskilda
insatser och initiativ för att detta ska bli verklighet även utanför Älmhults tätort.
Utmaningarna är med andra ord fortsatt stora, men det är också möjligheterna!
Framöver kommer digitalisering att bli en av de stora frågorna för hela
kommunen. Det finns flera skäl till detta. Utöver att öka tillgängligheten för
medborgarna till kommunens service och tjänster är det ett sätt att möta det stora
kompetensbehov som ligger framför kommunen de kommande åren. Det blir
helt nödvändigt att effektivisera våra processer eftersom det inte kommer att
finnas tillräckligt med personal att rekrytera om kommunen fortsätter att arbeta
på samma sätt som idag. Effektivisering genom att använda digital teknik är
också nödvändigt som ett sätt att sänka kommunens kostnader.
1.2.2 Ekonomi
Kommunen står inför stora investeringsbehov. I takt med att kommunen växer i
den takt den gör ökar utgifter för investeringar i nya verksamhetslokaler och
infrastruktur vilket medför behov av finansiering. För att ha möjligheter att
finansiera investeringarna krävs att kommunen arbetar strategiskt med sina
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Kommunens nettokostnadsutveckling bör inte överstiga kommunens
skatteutveckling eftersom det på sikt innebär att ett ”gap” uppstår och risk för att
kommunens kostnader så småningom överskrider intäkterna.
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Nettokostnadsutvecklingen i prognos 2019 delårsrapport 1 jämfört med bokslut
2018 motsvarade 11,3%, medan skatteutvecklingen i prognos 2019 delårsrapport
1 jämfört med bokslut 2018 motsvarade 5,3%.
Nettokostnadsutvecklingen utifrån prognos i delårsrapport 2 jämfört mot bokslut
2018 motsvarar 11,6 %, medan skatteutvecklingen utifrån prognos i
delårsrapport 2 jämfört mot bokslut 2018 motsvarar 5,5 %. Det innebär en
mindre kommunövergripande försämring i förhållande till delårsrapport 1.
1.2.3 God ekonomisk hushållning
I kommunallagen står det att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning.
Gällande lagstiftning specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk
hushållning genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den
kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna
måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Blir resultatet negativt måste det
regleras inom tre år. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både
i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre
perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får
betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt
resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av
för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat behövs dels
för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en
del av de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en
budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god
ekonomisk hushållning uppfylls.
1.2.4 Uppföljning finansiella mål
Kommunfullmäktige har för 2019 fastställt ett finansiellt mål för god ekonomisk
hushållning. Målet är att kommunens resultat ska uppgå till 1,5% av
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Det finansiella målet för god
ekonomisk hushållning motsvarar vid delårsrapport 2 ett resultat om 15,4 mkr,
medan prognosen pekar på ett resultat om 1,6 mkr. Bedömningen av prognosen
per delårsrapport 2 är därför att kommunen inte kommer att uppnå det finansiella
målet för god ekonomisk hushållning.
1.2.5 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse
Kommunens övergripande mål är att befolkningen på sikt ska öka till 20 000
invånare. Kortsiktigt är målet att befolkningen ska öka med minst en procent per
år. Vid årsskiftet 18/19 var 17 568 personer folkbokförda i kommunen. Den
preliminära ökningen efter juli månad uppgick till 0,6 procent (103 personer)
och antalet invånare uppgick till 17 671 personer. För att nå det kortsiktiga målet
behöver minst 17 744 personer vara folkbokförda i Älmhults kommun den siste
december 2019.
Den gällande målstyrningen för 2019 utgår från fokusområden som för varje
nämnd blir inriktningsmål (vad som ska nås på lång sikt) och som följs av
resultatmål (vad som ska nås på kort sikt).
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Fokusområde
Kan

Att göra det möjligt att bo i Älmhults kommun

Vill

Att göra det attraktivt att bo i Älmhults kommun

Vet
Ekonomi
Medarbetare

Att stärka kommunens platsvarumärke och marknadsföra kommunen för boende

I delårsrapport 2 har nämnderna bedömt om resultatmålen kommer uppfyllas
2019. Uppföljningen visar att 5 procent av nämndernas resultatmål är uppfyllda,
67 procent bedöms uppfyllas under året”, och 24 procent bedöms inte uppfyllas
under året. Av 42 mål är det endast 2 resultatmål som saknar data och därför inte
är bedömda. De nämnder som bedömer att resultatmål inte uppfylls har i
merparten av fallen vidtagit åtgärder.
Antal
201908
2

Procent
201908
5%

Resultatmålet bedöms uppfyllas under året

28

67%

9

19%

Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under året
Ej mätbara/data saknas*
Summa

10
2
42

24%
5%
100%

8
13
48

17%
27%
100%

Resultatmål som är uppfyllt

Antal Procent
2018
2018
18
38%

Kommunstyrelsen bedömer att tre av deras 14 resultatmål inte kommer
uppfyllas under 2019. Resultatmålet gällande att produktionen av bostäder ska
öka uppnås inte till följd av att kommunens vattenverk är under om- och
tillbyggnad. Resultatmålen kopplade till bemötande och besvarande bedöms inte
heller nås då det återkommande upplevs svårt att nå fram till rätt handläggare
med mejl och samtal. Som en del i förbättringsarbetet beslutades att genomföra
projektet Förenkla Helt Enkelt.
Tekniska nämnden valde i delårsrapport 1 att inte följa upp sina resultatmål
och fick därför ett uppdrag av kommunfullmäktige att följa upp och redovisa
sina mål utifrån angivna arbetsformer. I delårsrapport 2 har tekniska nämnden
gjort detta och uppföljningen visar att nämnden redan har uppfyllt ett resultatmål
och gör bedömningen att ett kommer uppfyllas. Två resultatmål, gällande
minskad energiförbrukning per kvadratmeter samt minskad olycksfallstrend
bedöms dock inte utan nämnden hänvisar i sin delårsrapport till att mätningen
kommer presenteras i årsredovisningen.
Utbildningsnämnden bedömer att fyra av deras fem resultatmål inte kommer
uppfyllas under 2019. Resultatmålet som rör barns lärande och utveckling i
förskolan är det enda målet som är uppfyllt och resultatet från enkäten visar att
även det långsiktiga högre målet nås. För övriga resultatmål är åtgärder redan
insatta och i vissa fall kommer ytterligare åtgärder införas efter analyser av
enkätresultatet 2019. En åtgärd som täcker in tre av resultatmålen är att Älmhults
kommun gått in i projektet Samverkan för bästa skola vilket sker i samarbete
med Linnéuniversitetet.
Socialnämnden bedömer att samtliga resultatmål kommer uppnås under året.
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Gemensamma nämnden för familjerätt har fyra resultatmål som de bedömer
delvis kommer uppnås under året. I uppföljningen räknas dock dessa mål som att
de inte kommer uppnås. Åtgärder för att kunna nå målen är genomförda på tre av
de fyra målen. Resultatmålet gällande samarbetssamtalen kräver
personalresurser som man idag inte har.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att samtliga resultatmål kommer uppnås
under året.
Miljö- och byggnämnden bedömer att samtliga resultatmål kommer uppnås
under året.
Redovisning av samtliga resultatmål och hur de har uppnåtts finns att läsa i
respektive nämnds delårsrapport 2.
1.3 Finansiell analys
1.3.1 Periodens resultat med prognos för året
Resultatet för årets första åtta månader blev 43,8 mkr. Resultatet för samma
period förra året var 68,8 mkr. Att resultatet är väsentligt bättre nu än i
helårsprognosen är i sig inget konstigt utan kan till stor del förklaras av
säsongsvariationer. En del förklaras av förändringen av semesterlöneskulden
som är betydligt lägre i augusti efter att semesterperioden precis avslutats än den
är vid årsskiftet. Detta då semesterlön intjänas för innevarande kalenderår
löpande varje månad och då merparten av semestern tas ut under perioden juniaugusti så innebär det att merparten tar ut semester i förskott varpå
semesterlöneskulden minskar kraftigt i augusti. Under perioden september till
december intjänas resterande semesterlön varpå semesterlöneskulden i december
endast avser semester som inte tagits ut under året, så kallad sparad semester.
Vissa verksamheter, så som till exempel skolan, har sin verksamhet näst intill
vilande under sommaren. Dessutom planeras vissa större inköp ske under
hösten. I de 43,8 mkr ingår även reavinster från exploateringsverksamheten om
1,3 mkr samt återsökningen av moms för 2016 och 2017 om 1,7 mkr. Reavinsten
från exploateringsverksamheten är idag redovisad under tekniska nämnden men
kommer flyttas till finansen innan årsbokslutet. Framgent kommer alla reavinster
hanteras över finansen då dessa i mångt och mycket ska bidra till att finansiera
investeringar, minska låneskulden med mera och inte för att finansiera
verksamheten. Det innebär också att reaförluster ska hanteras på finansen. En
större reaförlust kan medföra att verksamheten annars behöver göra besparingar
för att kunna nå en budget i balans vilket inte blir rätt mot verksamheten. Att
hantera reavinster och reaförluster över finansen är strategiskt viktigt och då
försäljningsintäkterna från exploateringsverksamheten nu i sin helhet ska
intäktsföras på grund av ändrad lagstiftning så blir detta ännu viktigare
kommande år då reavinsterna från exploateringsverksamheten förväntas öka.
Resultatet för 2019 prognostiseras till 1,6 mkr vilket innebär en negativ
budgetavvikelse om 13,6 mkr. Prognostiserat resultat är detsamma som
redovisades i delårsrapport 1.
De nämnder som prognostiserar större negativa budgetavvikelser är
Socialnämnden (-15,8 mkr), Utbildningsnämnden (-13,1 mkr) och Tekniska
nämnden (-3,3 mkr). Även gemensam överförmyndarnämnden (-0,3 mkr) och
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kommunstyrelsen (-0,1 mkr) visar på mindre negativa budgetavvikelser medan
kultur- och fritidsnämnden (+1,0 mkr) och politisk organisation (+0,4 mkr) visar
på positiva budgetavvikelser. Alla nämnderna tillsammans prognostiserar en
negativ budgetavvikelse om 31,3 mkr, vilket är en försämring med 12,2 mkr
jämfört med delårsrapport 1. Tekniska nämnden, socialnämnden, miljö- och
byggnämnden och gemensam nämnd för familjerätt är de nämnderna som
rapporterar sämre prognoser i delårsrapport 2 jämfört med delårsrapport 1.
Detta trots den volymkompensation som nämnderna fått efter
kommunfullmäktiges beslut efter delårsrapport 1.
Prognosen för finansen ger en negativ budgetavvikelse om 6,0 mkr vilket kan
hänföras till lägre internränta än budgeterat vilket beror på att kommunen inte
investerat i den takt som kommunen planerat. Detta innebär också att nämnderna
har motsvarande minskade kostnader i sina prognoser varpå nämndernas
negativa budgetavvikelse i egentligen är ännu större.
Prognosen för skatteintäkter och bidrag ger en positiv budgetavvikelse om 13,3
mkr medan prognosen för finansnettot1 ger en positiv budgetavvikelse om 10,5
mkr. Detta beror till stor del på att räntekostnaderna för lånen blir lägre än
budgeterat vilket främst beror på att den nya finanspolicyn medför att lån som
omsätts idag läggs på olika löptider för att fördela risken och på så vis blir det
också lättare att prognostisera vad lånekostnaden kommer bli. Men det beror
också på att kommunen inte investerat i den takt som budgeterats och då inte
heller behövt ta upp nya lån i den takt som planerats.
Investeringarna uppgick för perioden till 126,6 mkr. Prognosen för 2019 är
314,3 mkr av budgeterade 411,0 mkr. I delårsrapport 1 var prognosen 360,9 mkr.
Detta innebär att 96,7 mkr enligt prognosen inte kommer hinnas med 2019.
Detta innebär också att under perioden september till december kommer
kommunen att investera i 184,8 mkr vilket är betydligt mer än man har
upparbetat under årets första 8 månader.
Exploateringarna uppgick för perioden till 28,1 mkr. Prognosen för 2019 är 49,1
mkr av budgeterade 57,3 mkr. I delårsrapport 1 var prognosen 42,9 mkr.
Koncernens resultat per den 31 augusti 2019 är 11,9 mkr. Prognosen för
respektive bolag samt vilka bolag som innefattas i koncernen finns att läsa om i
avsnitt 1.5 Sammanställd redovisning.
1.3.2 Balanskrav och resultatutjämningsreserv (RUR)
I kommunallagen står det att varje kommun ska ha god ekonomisk hushållning
och balanskravet är en del i detta. Balanskravet innebär att intäkterna ska vara
större än kostnaderna. År 2019 har Älmhults kommun budgeterat ett resultat på
15,2 mkr. Årets prognostiserade resultat om 1,6 mkr innebär att kommunens
intäkter, inklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster överstiger
kostnaderna. Årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar blir 0,3
mkr för år 2019. Reducering för samtliga realisationsvinster avseende
anläggningstillgångar har gjorts.

1

Finansiella intäkter och kostnader
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Balanskravsavstämning, mkr
Årets resultat
reducering av samtliga realisationsvinster
vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet
orealiserade förluster i värdepapper
återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
reservering av medel till resultatutjämningsreserv
användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

9(26)

Prognos
2019
1,6
1,3
0
0
0
0
0,3
0
0
0,3

Kommunfullmäktige antog 2018-12-17 (§ 270 KS 2018/125) policy Riktlinjer
för god ekonomisk hushållning där balanskrav och resultatutjämningsreserv
hanteras. Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna intäkter över tid
och därigenom kunna möta konjunkturvariationer. Reserven byggs upp inom
ramen för det egna kapitalet. Överskott får disponeras då skatteintäkterna sviktar
i lågkonjunktur. Prognosen visar att ingen reservering till
resultatutjämningsreserv kan ske år 2019 eftersom årets resultat efter
balanskravsjusteringar ej överstiger 2 % av skatter och generella bidrag.
Ackumulerad resultatutjämningsreserv uppgår per 2019-08-31 till 36,2 mkr. För
Älmhults kommun gäller att uttag från resultatutjämningsreserven endast kan
ske för att täcka underskott, det vill säga att årets resultat efter
balanskravsjustering är negativt. Vidare skall, för möjlighet till uttag, den
underliggande skatteunderlagsutvecklingen för riket och aktuellt budgetår
understiger den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren. Som
underlag för denna analys skall Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
beräkningar i aktuellt budgetcirkulär användas. Enligt SKL´s beräkning 201908-22 (cirkulär 19:35) så ligger rikets underliggande skatteunderlagsutveckling
för år 2019 lika med ett tioårigt genomsnitt och en disposition är därmed inte
möjlig.
RUR, mkr
Årets resultat
Balanskravsresultat
1,5% av skatter och generella bidrag
Årets reservering till RUR
Ackumulerad RUR

Prognos
2019
1,6
0,3
15,4
0,0
36,2

Utfall
2018
57,4
19,5
9,6
36,2
36,2

Utfall
2017
31,7
26,9
9,0
0,0
0,0

Utfall
2016
13,5
13,5
8,3
0,0
0,0

Utfall
2015
9,3
8,2
7,9
0,0
0,0

1.3.3 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Skandias pensionsprognos per den 31 augusti 2019 visar på en något lägre
prognos för pensionskostnader än budgeterat.
Förändringen av pensionskostnaden 2019 för Älmhults kommun mot tidigare
prognos kan till största del förklaras av lägre pensionsavsättningar. Detta beror
främst på att förtroendevalda fått förnyat mandat. Mot detta kan ställas en högre
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prognos för den avgiftsbestämda pensionen vilket främst beror på nya
anställningar vilket är direkt kopplade till den volymökning kommunen har. En
lägre antagen löneökningen från SKL2 gör dock att prognosen för den
avgiftsbestämda pensionen inte får den ökningen som den annars skulle få.
1.3.4 Borgensåtagande och långfristig upplåning
Älmhults kommun har per 31 augusti 2019 ett borgensåtagande på 800,4 mkr
varav 540,3 mkr är utnyttjade. Av de totala 800,4 mkr avser 795,0 mkr
borgensåtaganden till kommunens helägda dotterbolag.
Älmhults kommun har sedan årsskiftet ökat sin låneskuld från 910 mkr till 1 010
mkr. Under året har tre lån om totalt 300 mkr omsatts till nya lån med längre
löptid. I juli togs ett nytt lån upp om 100 mkr. I september omsätts ytterligare ett
lån om 100 mkr. Utifrån prognosen bedöms kommunen behöva ta upp
ytterligare nya lån i år. Detta medför i så fall att kommunen kommer utnyttja
hela den, av Kommunfullmäktige beslutade, upplåningsramen på 1 205 mkr.
1.4 Personal
Utbildningsförvaltningen ökade 2018 då de öppnade nya enheter. 2019 har det
varit mindre ny verksamhet men utökningen beräknas ta fart igen då
befolkningsprognosen visar på en ökad befolkning och nya skolor ska byggas.
Socialförvaltningen minskade 2018 eftersom en viss övertalighet uppstått vid
verksamhetsförändringar men 2019 har en ökning skett då flera nya enheter
tagits i bruk. Det ligger ytterligare nya enheter i plan och ökningen förväntas
fortsätta.

2019, augusti

Antal
Antal
Antal
personer anställningar årsarbetare

Älmhults kommun

Antal personer
jfr med aug
2018

1 685

1 701

1 647

42

Kommunledningsförvaltning

78

78

76

16

Miljö- och Byggförvaltning

16

16

16

-4

Socialförvaltning

582

582

574

30

Teknisk förvaltning

189

189

182

-2

Utbildningsförvaltning

820

836

799

2

Vad gäller sjuktalen så ses nu ett trendbrott i den ökning som skett de senaste
åren och en viss minskning av sjuktalen kan anas. Ett intensivt arbete för att öka
hälsan har pågått och förhoppningsvis är det detta arbete som nu börjar ge
resultat. Med ett fortsatt fokus på hållbart arbetsliv förväntas den nedåtgående
trenden hålla i.

2

Sveriges kommuner och landsting
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Sjukfrånvaro (%), åldersintervall
2019 - 2018

(jan-aug)

Sjukfrv %, ack Sjukfrv %, ack
valt kalenderår valt kalenderår

Förändring

2019

2018

Totalt alla

6,22%

6,97%

-0,75%

<=29

4,85%

5,23%

-0,38%

30-39

6,49%

7,05%

-0,56%

40-49

5,49%

6,50%

-1,01%

50-59

6,48%

7,78%

-1,30%

>=60

7,99%

7,55%

0,45%

Sjukfrv %, ack Sjukfrv %, ack
valt kalenderår valt kalenderår

Förändring

Sjukfrånvaro (%), förvaltningsvis
2019 - 2018, (jan-aug)

2019

2018

Älmhults kommun

6,22%

6,97%

-0,75%

Kommunledningsförvaltning

3,69%

4,26%

-0,57%

Miljö- och Byggförvaltning

3,04%

2,27%

0,76%

Socialförvaltning

7,89%

9,73%

-1,83%

Teknisk förvaltning

5,60%

6,06%

-0,46%

Utbildningsförvaltning

5,29%

5,45%

-0,15%

Sjukfrv %, ack
valt kalenderår

Kvinnor

Män

Sjukfrånvaro (%), kön
2019, (jan-aug)

2019

Älmhults kommun

6,22%

6,88%

3,15%

Kommunledningsförvaltning

3,69%

5,45%

0,93%

Miljö- och Byggförvaltning

3,04%

3,65%

1,45%

Socialförvaltning

7,89%

7,95%

7,44%

Teknisk förvaltning

5,60%

7,23%

0,61%

Utbildningsförvaltning

5,29%

5,94%

2,45%

1.5 Sammanställd redovisning
Koncernens resultat efter de första åtta månaderna är 49,8 mkr (163,2 mkr).
Resultatet innefattar kommunens reavinst från exploateringsverksamheten och
Älmhults Näringsfastigheters nedskrivning av Tornett. Koncernens prognos för
2019 är 11,9 mkr jämfört med budgeterat 26,9 mkr. I helårsprognosen för
koncernbolagen visar Älmhultsbostäder på en positiv budgetavvikelse medan
Älmhults Näringsfastigheter AB visar på en något större negativ
budgetavvikelse. Annars ligger bolagen i nivå med budget.
Nedan visas en tabell för varje bolags delårssiffror, där det ej har tagits hänsyn
till interna mellanhavanden. Härefter beskrivs vad som har hänt under året för de
olika bolagen.
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Elmen AB

Delår
Utfall
Utfall
190831 180831
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Prognos
2019

Helår
Budget
2019

Budgetavvikelse

-145

-98

-224

-224

0

Älmhultsbostäder AB

12 029

93 159

18 028

15 417

2 611

Älmhults Näringslivsfastigheter AB

-4 406

535

-4 920

-502

-4 418

Älmhults Terminal AB
ElmNet AB

37

45

44

62

-18

-347

-263

-700

-700

0

3

-79

5

5

0

Hvita Korset AB

Summa
7 171
93 299
12 233
14 058
*Denna tabell visar endast bolagens delårssiffror. Hänsyn har ej tagits till interna
mellanhavanden.

-1 825

1.5.1 Elmen AB
Väsentliga händelser under perioden
Elmen AB har infört en ny dialogmodell för möten med dotterbolagen. I
anslutning till Elmens styrelsemöten kallas bolagens Vd:ar gemensamt till dialog
kring aktuella frågor. Detta sker ca 4 gånger per år. Utöver dessa dialoger
genomförs möten med bolagens presidier ca 2 gånger per år.
Bolagen har efter bolagsstämmorna fått nya styrelser eftersom ny mandatperiod
har startat.
Vissa förändringar i ledningarna av bolagen har skett efter att VD har avslutat
sitt uppdrag. Älmhultsbostäder har fått ny VD, efter en period med tillförordnad
VD. I Näringsfastigheter AB är VD-posten för närvarande vakant men förväntas
tillsättas inom kort.
Även VD-posten för Elmen AB har under perioden haft en tillförordnad VD i
avvaktan på tillträdande av ny kommunchef, tillika VD för Elmen.
Arbetet i såväl Älmhultsbostäder som ElmNet följer årets planer.
Vad gäller Näringsfastigheter har Elmen haft ett flertal extra uppföljningsmöten
med anledning av bolagets ekonomiska läge på grund av vakanser i beståndet.
Kontrollbalansräkning är framtagen för bolaget.
Elmen har utöver detta även ett handlingsprogram under remiss där arbetet
fortsätter.
Förväntad utveckling
Elmen kommer att ha en aktiv roll som moderbolag för att samordna
verksamheten i koncernens bolag i syfte att uppnå optimalt resursutnyttjande och
nytta för kommunkoncernen. Elmen kommer delvis se över möjligheten för att
nyttja koncernbidrag.
Under hösten planeras det även för gemensam styrelseutbildning för kommunens
samtliga bolag samt kommunstyrelsen.
Älmhults Näringsfastigheter ABs ekonomiska läge kommer att följas noggrant
under hösten med tanke på de händelser som skett under 2019.
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Årsprognos med bolagets driftresultat
Resultatet per delår visar på att satt prognos är rimlig och årsresultatet förväntas
vara i nivå med prognosen.
1.5.2 Älmhultsbostäder AB
Väsentliga händelser under perioden
Fastigheten Kvarnen 10 i Älmhults centrum har färdigställts med 48 lägenheter.
Inflyttning i två etapper under maj respektive augusti månad. Pågår för
närvarande nybyggnation av 78 lägenheter i fastigheten Haganäs 3. Beräknas
färdigställas under maj och augusti 2020. Projektering har startats för
uppförande av 13 lägenheter i fastigheten Isak 1, varav 5 LSS-lägenheter och en
gemensamhetslokal.
Förväntad utveckling
Utvecklingen det närmaste året ser positiv ut. Lägenheterna i nya kvarteret
Kvarnen 10 är fullt uthyrda. Investeringsstöd för nybyggnad av 78 lägenheter i
fastigheten Haganäs 3 har beviljats, vilket medför att hyresnivån blir lägre. I
prognosen har dock reserverats för en nedskrivning av fastigheten Haganäs 3
med 9,7 mkr. Räntan ser ut att ligga kvar på låg nivå ytterligare en tid.
Årsprognos
Fastighetskostnader totalt sett lägre. Ändrade taxeringsvärden medför högre
fastighetsavgift. Drift- och underhåll förväntas lägre än budget då några projekt
skjutits på framtiden. Avskrivningar något lägre, då marknadsläget medför att
del av tidigare nedskrivning av vissa fastigheter, nu kan återföras. Övriga
kostnader högre på grund av personalförändringar. Totalt förväntas ett något
bättre resultat än budget.
1.5.3 Älmhults Näringsfastigheter AB
Periodens väsentliga händelser
På fastigheten Plåtslagaren 6 har en brand uppstått i en av lokalerna. Lokalerna
vid sidan om har även drabbats av branden. Kostnader för branden per den 201908-31 är 0,5 mkr.
Hänsyn har tagits till en osäker fordran om 0,3 mkr per den 2019-08-31.
Fastigheten Tornett har en stor vakansgrad vilket resulterat i en nedskrivning om
4,4 mkr. En kontrollbalansräkning har upprättats med nedskrivningen av Tornett
som orsak.
Förväntad utveckling
Utveckling det närmaste året ser allvarligt ut om den höga vakansgraden på
Tornett kvarstår. Ett aktieägartillskott kan bli aktuellt för att täcka det bundna
kapitalet.
Resultatmål – uppföljning
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Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under året.
Årsprognos med bolagets driftresultat
Sämre resultat än budgeterat väntas med anledning av nämnda händelser ovan.
På grund av nedskrivningen av Tornett kommer uppskjuten skattefordran öka.
1.5.4 Älmhults Terminal AB
Periodens väsentliga händelser
Arrendeavgifter utgörs av rörelsens kostnader i Älmhults Terminal AB, med 5
procents pålägg, samt netto av finansiella poster. Lagstadgad moms tillkommer.
Arrendet betalas tertialvis i förskott, utifrån erhållen faktura.
Älmhults terminalbolaget AB har under 2019 utfört visst underhåll gällande de
hårdgjorda ytorna. Förberedelsearbete för utbyte av växel på området pågår.
Förväntad utveckling
Älmhults terminal är starkt beroende av utvecklingen inom IKEA, som svarar
för den dominerande marknaden i området för denna typ av transporter.
Eftersom IKEA har en tendens att öka sina marknadsandelar i lågkonjunktur och
öka ännu mer i högkonjunktur är det en stabil partner att arbeta tillsammans
med. För Älmhults terminal gäller i första hand att försöka få flera tåg att
trafikera terminalen. IKEA Svenska AB är driftsoperatör för terminalen.
Combiterminalens område har en fortsatt relativt stort underhållsbehov.
Beslutet om genomförande av den så kallade Sydostlänken kommer sannolikt att
ha en betydande påverkan för framtiden. Ett strategiskt arbete kommer att ske
under hösten för att utifrån omvärldsfaktorer nå en handlingsplan för bolagets
utveckling.
Resultatmål – uppföljning
Styrelsen har inte fattat några beslut om resultatmål. I det arbete som görs under
hösten och framgent gällande strategier för bolaget ska konkreta resultatmål
även utarbetas.
Årsprognos med bolagets driftresultat
Resultatet ska ligga på 5 procent av det debiterade arrendet innebärande ett resultat om
knappt
0,1 mkr.

Årsprognos för bolagets investeringar
I budget 2019 planeras investeringar på 2,7 mkr utföras, merparten av detta
består i åtgärder av de hårdgjorda ytorna. Tidigare planerat växelbyte under året
kommer att ske först nästa år.
1.5.5 ElmNet Ab
Periodens väsentliga händelser
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Utbyggnaden på återstående landsbygdsområden fortsätter i huvudsak enligt
plan, samförläggningssträckor som ska utföras av E.ON ligger dock något efter
leveransplan. ElmNet har lånat upp 20,5 mkr för att säkerställa
likviditetsbehovet för återstående fiberutbyggnad på landsbygden, kända
exploateringsprojekt samt som buffert för eventuella förvärv av byanät.
Förväntad utveckling
Pågående landsbygdsprojekt kommer att färdigställas under det kommande året,
vad gäller ”vita fläckar” i redan utbyggda landsbygdsnät återstår det att se om
det kommer någon form av bidrag från stat/region till detta. De sista tomterna på
HagaBo beräknas bli byggda under året och stora delar av Västra Bökhult etapp
1 förväntas också bli byggt under året som kommer. Förtätning i redan utbyggda
områden kommer att fortsätta.
Resultatmål – uppföljning
Älmhults kommuns målsättning är att senast år 2020 ska alla kommunens
permanenthushåll ha erbjudits möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. ElmNets
bedömning är att tillsammans med samverkande byanät redan har uppfyllt det
resultatmålet, i vart fall vad gäller enfamiljshus/villor.
Vad gäller målsättningen om antal kunder vid årets slut så är bedömningen i
dagsläget att det resultatmålet inte kommer att uppfyllas, detta på grund av
resursbrist i entreprenörsledet samt försenad leverans från E.ON vad gäller
beställda samförläggningar (också beroende på resursbrist i utförarledet).
Årsprognos med bolagets driftresultat
ElmNets årsprognos ser ut att träffa årsbudget, det vill säga ett förväntat
underskott på ca 0,7 mkr.
Årsprognos för bolagets investeringar
På grund av resursbrist i entreprenörsledet så kommer bolaget troligen att
understiga budgeterad investeringsvolym med ca 2 mkr (motsvarande ca 10% av
budgeterad årsvolym), brasklapp dock för eventuella förvärv av byanät.
1.5.6 Hvita Korset AB
Periodens väsentliga händelser
Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under året. Beslut om avveckling av
bolaget har fattats av kommunfullmäktige.
Förväntad utveckling
Beslut har fattats av moderbolaget Elmen AB och kommunfullmäktige i
Älmhults kommun om att sälja bolaget till Älmhults kommun. Bolaget kommer
att avvecklas under 2019.
Årsprognos med bolagets driftresultat
Då bolaget ska avvecklas under året och att det under året inte har bedrivits
någon verksamhet förväntas resultatet överensstämma med prognosen.
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1.6 Södra Smålands Avfall och Miljö AB
Södra Smålands Avfall och Miljö AB, framgent kallat för SSAM, är ett regionalt
avfallsbolag som ägs av Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults
kommun. SSAM är en sammanslagning av avfallsverksamheterna i respektive
kommun. Syftet med samordningen är att utveckla avfallshanteringen i hela
regionen.
SSAM bildades 2018 och har sedan 1 januari 2019 ansvaret för all
avfallshantering i de fem ägarkommunerna. Det handlar om exempelvis
sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning för ungefär 140 000
invånare.
Älmhult kommuns ägarandel är 12,28 % av SSAM. Eftersom det endast finns
en sammanställd balans- och resultatrapport för SSAM för alla kommuner, har
det ej tagits hänsyn till deras siffror i den sammanställda redovisningen. Detta
för att den inte ska bli missvisande. I årsredovisningen kommer SSAM att ingå i
den sammanställda redovisningen.
Kommentarer delår
Nedan visas utfall samt budget per Älmhults Kommun inom SSAM. Under året
har det upptäckts avvikelser mellan budget och utfall avseende intäkter. Detta
har grund i intäkter i form av konstruktionsmassor från Alwex som inte kommer
finnas under 2019. Ytterligare intäktsbortfall förväntas på grund av att
kommunen har infört stopp av försäljningen av tomter på Västra Bökhult. Det
innebär att det kommer mindre schaktmassor, byggavfall samt övrigt
industriavfall till tippen
Trots detta förväntas SSAM leverera ett resultat i nivå med budget, tack vare
lägre kostnader för förbränning och transporter av hushållsavfall.
Södra Smålands avfall & miljö AB

Delår
Utfall
Budget 2019
190831 (Taxa/Marknad)

Älmhults kommun

243

0

Summa

243

0

2. Verksamheterna
2.1 Prognos för den löpande verksamheten
Politisk organisation prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mkr
vilket är en förbättring sedan delårsrapport 1. Den positiva budgetavvikelsen
beror på lägre kostnader än budgeterat för valet och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen fick efter delårsrapport 1 1,2 mkr i volymkompensation och
prognostiserar i delårsrapport 2 en negativ budgetavvikelse om 0,1 mkr (-2,2
mkr). Förbättringen beror främst på minskade kostnader för konsultstöd och ny
telefonväxel. Men också på grund av lägre personalkostnader till följd av
vakanser. I budgeten återfinns efter volymkompensationen en
effektiviseringspost om 1,2 mkr som inte hanterats. Åtgärdsplan är framtagen
och överlämnad till kommunstyrelsen där samtliga förslag, förutom förslaget
gällande Hypergene, har avslagits.
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Gemensamma överförmyndarnämnden prognostiserar en negativ
budgetavvikelse om 0,3 mkr vilket är en försämring sedan delårsrapport 1. Detta
beror främst på att det under året inkommit redovisningar från gode män som
hänför sig till 2018. Någon åtgärdsplan är inte framtagen då kostnaden för
Älmhults kommun följer avtalet med Ljungby kommun vilket gör det svårt att
påverka.
Tekniska nämnden fick efter delårsrapport 1 1,0 mkr i volymkompensation och
prognostiserar i delårsrapport 2 en negativ budgetavvikelse om 3,3 mkr (-2,0
mkr). Försämringen beror främst på underskott inom gator och park samt ökat
underskott inom kostverksamheten vilket hänförs till Elmeskolans kök och
underfinansierade matabonnemang. Fastighetsverksamhetens budget belastas
också av kostnader för fastigheter som inväntar beslut gällande inriktning från
Kommunstyrelsen. I nämndens delårsrapport presenteras åtgärder för att minska
kostnaderna om medel inte tillförs. Åtgärderna handlar främst om minskad
ambitionsnivå och omprioriteringar inom verksamheterna där vissa åtgärder
istället får skjutas på framtiden eller inte utföras. Inom kosten föreslås
sammanslagning av kök, så kök avvecklas och samordnas för att få en budget i
balans.
Utbildningsnämnden fick efter delårsrapport 1 24,9 mkr i volymkompensation
och prognostiserar i delårsrapport 2 en negativ budgetavvikelse om 13,1 mkr (41,9 mkr). Detta är en förbättring med 3,8 mkr jämfört med delårsrapport 1.
Redan i delårsrapport 1 infördes återhållsamhet och en del kortsiktiga
besparingar så som vakanshållning av vissa tjänster. Åtgärdsplan är framtagen
och beslut är fattade av utbildningsnämnden gällande besparingsåtgärder om
11,3 mkr varav 10 mkr är besparingar som avser personalneddragningar och inte
ger full effekt under 2019.
Socialnämnden fick efter delårsrapport 1 12,0 mkr i volymkompensation och
prognostiserar i delårsrapport 2 en negativ budgetavvikelse om 15,8 mkr (-12,5
mkr). Detta är en försämring om 15,3 mkr från delårsrapport 1 och beror i
huvudsak på ökade kostnader för försörjningsstöd, placeringskostnader och
personalkostnader. I nämndens delårsrapport presenteras åtgärder för budget i
balans. Åtgärderna innefattar tillfällig vakanshållning av tjänster, förstärkt
bemanning för att minska fyllnadstid och övertid, fortsatt arbete med schema,
bemanning och arbetssätt.
Gemensamma nämnden för familjerätten fick efter delårsrapport 1 0,1 mkr i
volymkompensation och prognostiserar i delårsrapport 2 att följa budget (-0,2
mkr).
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserat en positiv budgetavvikelse om 1,0
mkr. Överskottet kan förklaras av vakanta tjänster under året och högre intäkter.
Miljö- och byggnämnden prognostiserar i delårsrapport 2 att följa budget (0,3
mkr) vilket innebär att prognosen försämrats något sedan delårsrapport 1.
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2.2 Investeringsverksamheten
Utfall
190831

Budget
2019

Prognos
2019

Budgetavvikelse
2019

Ack utfall

Total
Budget

Politisk organisation

0

0

0

0

0

0

0

0

Överförmyndarnämnd

0

0

0

0

0

0

0

0

873

16 085

16 085

0

873

16 085

16 085

0

73 575

195 798

163 892

31 906

104 113

227 586

224 103

3 483

Investeringsredovisning, tkr

Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd, skattekollektivet

Slutprognos Avvikelse

Utbildningsnämnd

1 099

7 663

7 663

0

1 099

7 663

10 173

-2 510

Socialnämnd

2 818

10 286

5 276

5 010

3 788

10 286

5 276

5 010

0

0

0

0

0

0

0

0

788

1 685

1 947

-262

1 672

3 185

2 631

554

Gemensam nämnd för familjerätt
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och byggnämnd
Summa skattekollektivet
Teknisk nämnd, taxekollektivet
Totalt

515

1 710

1 510

200

1 310

1 710

1 510

200

79 669

233 227

196 373

36 854

112 855

266 515

259 778

6 737

46 926

177 742

117 900

59 842

80 308

217 500

224 500

-7 000

126 595

410 969

314 273

96 696

193 163

484 015

484 278

-263

Kommunens totala prognos för investeringar är 314,3 mkr vilket innebär en
positiv budgetavvikelse om 96,7 mkr. Prognosen i delårsrapport 1 var 360,9 mkr
vilket då medförde en negativ budgetavvikelse om 94, 4 mkr på grund av att det
i prognosen inkluderade ej beslutad tilläggsbudget från 2018. Budgeten har
sedan delårsrapport 1 ökat från 266,5 mkr till 411,0 mkr på grund av
tilläggsanslag.
Kommunstyrelsens prognos för investeringar följer budget.
Tekniska nämnden prognostiserar att använda 281,8 mkr av budgeterade 373,5
mkr. Detta innebär att 91,4 mkr inte kommer hinnas med 2019. Av tekniska
nämndens investeringsbudget är 177,7 mkr hänförda till VA-verksamheten inom
taxekollektivet. Prognosen för taxekollektivet är 117,9 mkr vilket innebär att
hela 59,8 mkr prognostiseras inte kommer hinnas med 2019. Merparten av detta
(51,3 mkr) kan förklaras av att vattenverket är försenat på grund av ofördelaktiga
markförhållanden. För skattekollektivet är det främst projektet
Centrumutveckling, Simhallen Haganäs och ny bas-bil inom Räddningstjänsten
som inte hinns med fullt ut 2019.
Utbildningsnämndens prognos för investeringar följer budget.
Socialnämnden prognostiserar att använda 5,3 mkr av budgeterade 10,3 mkr.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att använda 1,9 mkr jämfört med
budgeterade 1,7 mkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse om 0,2 mkr
vilket kan hänföras till projektet Bökhults badplats tillgänglighet. Den negativa
budgetavvikelsen hade dock varit betydligt större om Kultur- och fritidsnämnden
hade genomfört alla de budgeterade investeringsprojekten. Nu är det två
investeringsprojekt som inte genomförs och på så vis blir budgetavvikelsen inte
lika stor.
Miljö- och byggnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,2
mkr på investeringsbudget på grund av att projektet primärkarta flygfoto inte
kommer genomföras under 2019 utan flyttas fram till 2020.
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2.3 Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Prognosen i delårsrapport 1 visade på ett prognostiserat resultat om 1,6 mkr för
2019, vilket är 13,6 mkr sämre än budgeterade 15,2 mkr. Nämndernas avvikelser
mot budget uppgick i delårsrapport 1 till 58,7 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade då att kompensera nämnderna med 39,2 mkr i
volymkompensation och uppdra alla nämnder att återkomma med förslag på
åtgärder för budget i balans i enlighet med de nya budgetförutsättningarna 2019.
Kommunstyrelsen har tagit fram åtgärdsplan som avslagits och skriver i sin
delårsrapport att politiken behöver ge förvaltningen vägledning inom vilka
områden man kan tänka sig åtstramningar. Effektiviseringsposten behöver
hanteras då kommunstyrelsens resultat till stor del i år räddas av vakanta tjänster
under året.
Tekniska nämnden har i delårsrapporten skrivit om att åtgärder behöver vidtas
om inga ytterligare medel tillförs men inga beslut är fattade av tekniska
nämnden. Efter avstämning med förvaltningschef har åtgärdsplan diskuterats på
nämndsmötena och förslag på åtgärdsplan kommer presenteras för nämnden i
oktober.
Utbildningsnämnden har tagit fram åtgärdsplan och redan börjat arbeta in en
del av effekterna för en budget i balans. Då merparten av besparingsåtgärderna
är kopplade till personalneddragningar får dock besparingsåtgärderna inte full
effekt under 2019. Nämnden gav i samband med delårsrapport 2 också
förvaltningen uppdraget att återkomma med volymanpassningar, med fokus på
effekt 2020, motsvarande det prognostiserade underskottet till nämndens
sammanträde i oktober.
Socialnämnden fick i delårsrapport 2 presenterat ett flertal åtgärder för budget i
balans. Nämnden gav i samband med delårsrapporten förvaltningen i uppdrag att
månatligen återkomma med uppföljning och redovisningen av verksamheter som
prognostiserar underskott 2019. Redovisningen ska enligt beslutet innehålla
konkreta förslag till åtgärder för att minska underskottet.
Gemensamma nämnden för familjerätt har efter volymkompensationen fått
budget i balans och någon ytterligare åtgärdsplan är därför i dagsläget inte
aktuellt.
Politisk organisation, kultur- och fritidsnämnden och miljö- och
byggnämnden prognostiserar mot budget eller positiv budgetavvikelse varpå
det i dagsläget inte är aktuellt med någon åtgärdsplan för dessa nämnderna.
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2.4 Exploateringsverksamheten

Utfall tom
190831 Budget 2019

Exploateringsredovisning, tkr
11501

Budgetavvikelse
Ack utfall
2019 tom 190831 Total Budget

Slutprognos

Avvikelse

0

0

0

0

-19 315

-23 220

-23 220

0

Utgift

111

1 051

200

851

22 000

20 970

22 000

-1 030

V Bökhult etapp 1

Netto

111

1 051

200

851

2 685

-2 250

-1 220

-1 030

11502

Inkomst

0

0

0

0

0

-19 008

-19 008

0

Utgift

1 307

10 606

1 500

9 106

7 500

10 368

10 368

0

V Bökhult etapp 2

Netto

1 307

10 606

1 500

9 106

7 500

-8 640

-8 640

0

11503

Inkomst

0

0

0

0

0

-31 500

-31 500

0

Utgift

23 424

15 904

29 700

-13 796

26 107

29 700

29 700

0

Paradiset 3 & skola

Netto

23 424

15 904

29 700

-13 796

26 107

-1 800

-1 800

0

10110

Inkomst

0

0

0

0

0

-1 496

-1 496

0

Utgift

0

530

530

0

132

249

249

0

Norregårds fsk Vita Korset

Netto

0

530

530

0

132

-1 247

-1 247

0

10111

Inkomst

0

0

0

0

0

-5 624

-5 624

0

Utgift

10

2 231

10

2 221

131

4 499

4 499

0

Stinsen 2 Busstorget

Netto

10

2 231

10

2 221

131

-1 125

-1 125

0

10115

Inkomst

0

0

0

0

0

-2 678

-2 678

0

Utgift

0

1 935

1 935

0

0

2 142

2 142

0

Diö kattesjön etapp 2

Netto

0

1 935

1 935

0

0

-536

-536

0

14760

Inkomst

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

1 884

2 965

2 965

0

1 884

2 965

2 965

0

Hagabo bostadsområde

Netto

1 884

2 965

2 965

0

1 884

2 965

2 965

0

10106

Inkomst

0

0

0

0

0

-12 300

-12 300

0

Utgift

0

4 425

500

3 925

500

12 300

12 300

0

Vena handelsområde väg 120 Netto

0

4 425

500

3 925

500

0

0

0

10107

Inkomst

0

0

0

0

0

-3 687

-3 687

0

Utgift

0

120

120

0

0

503

503

0

Pumpen 1

Netto

0

120

120

0

0

-3 184

-3 184

0

10344

Inkomst

0

0

0

0

0

-10 088

-10 088

0

Utgift

350

5 578

3 900

1 678

6 772

10 088

10 088

0

Gunnar Gröpe 2 & 4

Netto

350

5 578

3 900

1 678

6 772

0

0

0

10345

Inkomst

0

0

0

0

0

-5 643

-5 643

0

Utgift

0

500

500

0

0

5 643

5 643

0

Hagahem

Netto

0

500

500

0

0

0

0

0

10550

Inkomst

0

0

0

0

0

-4 433

-4 433

0

Utgift

629

0

629

-629

6 748

7 500

6 748

752

Kv Myren Torvströvägen

Netto

629

0

629

-629

6 748

3 067

2 315

752

19650

Inkomst

0

0

0

0

0

-8 320

-8 320

0

Utgift

125

5 275

500

4 775

5 170

8 320

8 320

0

Netto

125

5 275

500

4 775

5 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

301

6 136

6 136

0

301

6 136

6 136

0

Netto

301

6 136

6 136

0

301

6 136

6 136

0

28 141

57 256

49 125

8 131

57 930

-6 614

-6 336

-278

Hvita Korset

Inkomst

Prognos
2019

Inkomst
Övriga MEX-projekt
Summa
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I enlighet med tekniska nämndens reglemente ingår ansvar för exploatering och
markreserv. Förslag på riktlinjer för exploatering är framtaget av tekniska
nämnden och beslut väntas fattas av kommunfullmäktige under hösten. Ett stort
antal exploateringsprojekt i kommunens regi pågår.
Vad gäller exploateringsverksamheten har kommunen beslutat att tillfälligt
stoppa försäljning av tomter i centralorten på grund av begränsade kapaciteten
på dricksvatten som kan levereras till abonnenter. Etapp 2 i Västra Bökhult
skjuts fram av samma anledning.
Kommunen har köpt mark för framtida bebyggelse i linje med beslutad
översiktsplan. Hittills i år har kommunen förvärvat fastigheterna Hvita korset 4,
7, och 24 samt Hökhult 1:30 vilket är en sammanlagd investering på ca 7,4 mk.
Totalt prognostiserar tekniska nämnden att kommunen vid året slut kommer ha
investerat 15,0 mkr i köp av fastigheter som ligger i linje med beslutad
översiktsplan.
Hittills under året har kommunen avyttrat den tidigare planlagda fastigheten
Arnanäs samt ströytor kopplat till tidigare planlagda områden (4,2 mkr). Övrig
försäljning är de planlagda fastigheterna Maden 3 och Myren 3 (3,7 mkr).
Tekniska nämnden prognostiserar att den planerade försäljningen av planlagd
mark det sista kvartalet kommer uppgå till 5,0 mkr.

3. Ekonomisk redovisning
3.1 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) med vissa undantag. Samma redovisningsprinciper som i
årsredovisningen 2018 har använts. För ytterligare information – se kommunens
årsredovisning för 2018.
Kapitalkostnader
Internräntan för 2019 är bestämd till 1,6 %
Pensioner och pensionsavsättningar
Skandias prognos av pensionsskulden per 31 augusti 2019 bygger på modellen
som anvisas i RIPS 17. Underlag för beräkningarna utgörs av data från egna
register, RIPS 17 och, i de fall RIPS 17 inte är tillämplig, egna bedömningar.
Renhållningsverksamheten
Från och med 1 januari 2019 har renhållningsverksamheten bolagiserats och
ingår nu i ett regionalt avfallsbolag (SSAM) som ägs av fem kommuner.
Älmhults kommun äger 12,28 % av bolaget och mer om detta finns att läsa om i
avsnitt 1.6 Södra Smålands Avfall och Miljö AB.
Avsättning av sluttäckning av deponi
Avsättningen till deponi har inte i samband med bolagiseringen flyttats över till
bolaget utan finns kvar i kommunens redovisning.
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3.2 Resultaträkning
Kommunen
Delår

Kommunkoncernen
Helår

Delår

Helår

Not

Utfall
190831

Utfall
180831

Prognos
2019

Budget
2019

Utfall
190831

Utfall
180831

Prognos
2019

Budget
2019

Verksamhetens intäkter

1

187,8

219,0

284,6

274,4

246,3

271,7

374,1

365,2

Verksamhetens kostnader

2

-787,2

-757,3

-1 245,1

-1 199,9

-820,6

-783,4

-1 295,3

-1 250,0

Resultaträkning, mkr
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

-42,6

-37,8

-62,8

-60,4

-57,7

-51,8

-85,0

-80,1

Verksamheternas nettokosntader

-642,0

-576,1

-1 023,2

-985,9

-632,1

-563,5

-1 006,2

-964,8

Skatteintäkter

566,6

536,5

849,9

837,0

566,6

536,5

849,9

837,0

Generella statsbidrag/utjmn bidrag

118,3

106,9

177,5

177,1

118,3

106,9

177,5

177,1

Finansiella intäkter

4,1

5,1

4,4

3,7

4,2

93,1

4,6

3,9

Finasiella kostnader

-3,1

-3,7

-7,0

-16,8

-9,4

-8,4

-16,6

-26,2

Resultat före extraordinära poster

43,8

68,8

1,6

15,2

47,7

164,6

9,2

27,0

Extraordinära intäkter och kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Skatt

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

-1,4

2,8

0,0

43,8

68,8

1,6

15,2

49,8

163,2

11,9

26,9

Periodens resultat
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3.3 Balansräkning
Kommunen

Balansräkning, tkr

Kommunkoncernen*

Utfall
190831

Utfall
180831

0,0

0,0

Utfall
190831

Utfall
180831

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar

0,0

0,0

2 302,6

2 051,7

1 237,2

1 161,3

67,9

77,3

- Pågående arbeten

234,3

154,0

Finansiella anläggningstillgångar

145,7

152,2

100,6

115,5

1 685,1

1 544,8

2 403,1

2 167,2

396,2

347,9

0,2

0,2

- Maskiner och inventarier

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd/lager
Exploateringstillgångar
Fordringar
Kortfristiga placeringar

38,8

34,1

146,8

136,0

0,0

0,0

Kassa och bank

197,9

209,4

Summa omsättningstillgångar

383,7

379,7

396,2

347,9

2 068,8

1 924,5

2 799,3

2 515,1

654,6

622,2

850,7

827,9

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Eget kapital
varav årets resultat

43,8

68,7

49,8

Summa eget kapital

654,6

622,2

850,7

827,9

40,1

37,3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser

11,4

11,2

26,4

26,0

37,8

37,2

40,1

37,3

Långfristiga skulder

1 099,9

997,8

1 640,6

1 432,6

Kortfristiga skulder

276,5

267,3

268,0

217,3

Summa skulder

1 376,4

1 265,1

1 908,6

1 649,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTNINGAR OCH SKULDER

2 068,8

1 924,5

2 799,3

2 515,1

Pensionsförpliktelser

276,5

284,4

Borgensåtaganden

800,4

423,9

Avsättning medfinansiering
Avsättning sluttäckning deponi
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser
9,6
5,9
*Kommunkoncernen är sammanställd på en mer övergripande nivå, varav samma detaljerad
information inte kan uppges.
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3.4 Noter
Noter
Utfall
Resultaträkning, tkr

2019-08-31 2018-08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter

54 111

63 984

Bidrag

75 147

98 671

Övriga intäkter

58 506

56 390

187 765

219 045

Personalkostnader inkl PO

560 821

527 941

Övriga verksamhetskostnader

226 413

229 378

Summa

787 233

757 319

Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
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1. Revisionsberättelse
Här klipps revisionsberättelsen in när den är klar.

Bilagor - Nämndernas och bolagens delårsrapporter
För mer information finns nämndernas och bolagens delårsrapporter med som
bilagor i ärendet.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 144 Finansiell rapport per augusti 2019
Ärendenummer KS 2019/86

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner finansiell rapport per augusti 2019 och
lägger rapporten till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2019-01-28, § 20, ny finanspolicy att gälla för
kommunen och dess bolag. Enligt den nya finanspolicyn ska kommunen tre
gånger per år, i samband med delårsrapporter och årsredovisning, lämna en
rapport till kommunfullmäktige avseende koncernens finansverksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram finansiell rapport per augusti
2019.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25
 Finansiell rapport per augusti 2019 daterad 2019-09-17
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson

Finansiell rapport per augusti 2019
Ärendenummer KS 2019/86

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till Finansiell rapport per augusti 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Finansiell rapport per augusti 2019, daterad 2019-09-25
 Finansiell rapport per augusti 2019, daterad 2019-09-17

Ärendebeskrivning
I januari 2019 antog Kommunfullmäktige ny finanspolicy att gälla för
kommunen och dess dotterbolag. Enligt den nya finanspolicyn skall kommunen
tre gånger per år, i samband med delårsrapporter och årsredovisning, lämna en
rapport till kommunfullmäktige avseende koncernens finansverksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna förslaget till Finansiell rapport per augusti 2019 och lägga
rapporten till handlingarna.

Ann-Sofie Gangesson

Elisabeth Steen Ekstedt

Redovisningsansvarig

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
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Kommunledningsförvaltningen

Rapport

Finansiell rapport per 31 augusti 2019
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Bakgrund
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda
dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till
kommunfullmäktige. Detta ska göras i samband med delårsrapport 1,
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning
räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag.
I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parantes. Föregående
rapport är gjord per 31 mars 2019.

Aktuell likviditetssituation
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha
likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar.
Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläge ca 55 mkr.
Kommunens likviditet uppgår per 2019-08-31 till 138 043 604,13 kr
(119 805 129,05 kr) på koncernkontot exklusive koncernkrediten vilken uppgår
till 80 mkr.

Skuldportföljen per 2019-08-31
Skuldportföljen uppgår per 31 augusti till 1 010 mkr (910 mkr). Under perioden
januari till augusti har 3 lån om totalt 300 mkr omsatts till nya lån med längre
löptid. I juli togs ett nytt lån upp om 100 mkr. I september omsätts ytterligare ett
lån om 100 mkr. Utifrån prognosen i delårsrapport 2 bedöms kommunen behöva
ta ytterligare nya lån i år. Detta medför i så fall att kommunen kommer utnyttja
hela den, av kommunfullmäktige beslutade, upplåningsramen på 1 205 mkr.

Kapitalbindning
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till
2,89 år (2,08 år). Kapitalbindning under 1 år uppgår till 23,71 % (37,36 %).

Räntebindning
Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till
2,89 år (2,08 år).

Genomsnittliga räntesats
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,48 % (0,52 %).

Derivat
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen.
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Kommunens borgensåtaganden
Kommunfullmäktige beslutade i april att öka kommunens borgensåtagande för
ElmNet AB med 20,5 mkr till 65 mkr samt Älmhultsbostäder från 440 mkr till
700 mkr. Totalt har nu Älmhults kommun ett borgensåtagande om 802,5 mkr,
varav 795,0 mkr är till kommunens helägda dotterbolag.
Företag
Älmhultsbostäder AB
Älmhults Näringsfastigheter AB
ElmNet AB
Friskis & Svettis
ÄIF konstgräs AB
Statliga lån till egna hem
Totalt

Belopp i tkr
700 000
30 000
65 000
5 333
2 100
65

802 498

Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler
Då finanspolicyn är antagen i januari 2019 så avviker nuvarande låneportfölj
mot normportföljen, men efterhand som lånen omsätts så sker succesiv
anpassning till normportföljen.
Värde

Gränsvärden 2019-08-31 2019-03-31

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

33,17%

37,36%

Räntebinding <1år
Räntebinding 1år-3år
Räntebinding 3år-5år
Räntebinding 5år-7år
Räntebinding 7år-10år

33,17%
37,13%
14,85%
9,90%
4,95%

37,36%
40,11%
11,54%
10,99%
0,00%

20,00 - 40,00
10,00 - 30,00
10,00 - 30,00
10,00 - 25,00
0,00 - 20,00
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145 Taxor och avgifter 2020
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om taxor och avgifter för kommunens
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för
verksamhetsåret 2020.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag till beslut.

Beslutsunderlag








Socialförvaltningens skrivelse daterad 2019-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 123
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-17, § 55
Utbildningsnämndens beslut 2019-06-12, §§ 106, 109
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
Utbildningsnämndens skrivelse ”Barnomsorgsavgifter Älmhults kommun”
daterad 2019-05-15
 Utbildningsnämndens bilaga barnomsorgstaxa daterad 2019-05-15
 Socialnämndens beslut 2019-06-05, § 142
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
 Socialnämndens skrivelse ”Jämförelse taxor och avgifter 190227”
 Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter trygghetslarm” daterad 201902-28
 Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter hemsjukvård” daterad 201902-28
 Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter hemtjänst” daterad 2019-02-28
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, §47
 Tekniska nämndens beslut 2019-06-26, § 80
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123 Taxor och avgifter 2020
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och lägger den till
handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om taxor och avgifter för kommunens
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för
verksamhetsåret 2020.
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef, informerar om taxor och avgifter för
2020.

Beslutsunderlag















Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-17, § 55
Utbildningsnämndens beslut 2019-06-12, §§ 106, 109
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
Utbildningsnämndens skrivelse ”Barnomsorgsavgifter Älmhults kommun”
daterad 2019-05-15
Utbildningsnämndens bilaga barnomsorgstaxa daterad 2019-05-15
Socialnämndens beslut 2019-06-05, § 142
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
Socialnämndens skrivelse ”Jämförelse taxor och avgifter 190227”
Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter trygghetslarm” daterad 201902-28
Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter hemsjukvård” daterad 201902-28
Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter hemtjänst” daterad 2019-02-28
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, §47
Tekniska nämndens beslut 2019-06-26, § 80
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

From:
Sent:
To:
Subject:

Jenny Smedberg
Tue, 8 Oct 2019 14:31:25 +0000
Elisabeth Steen Ekstedt;Daniel Akilisson;Maria Johansson;Gunilla Johansson
SV: KSAU hade några frågor.

Hej!
här kommer svaren:
Fråga 1, För att svara på fråga nr 1 behöver vi veta var ni har tittat på för jämförelse med andra kommuner
om självkostnad per hemtjänsttimme. Återkom gärna med det.
Fråga 2. Från 2018 räknar vi också med hemtjänstens personalkostnad som besvarande av larm innebär.
Så var det inte tidigare.
2016-10-05 informerade socialförvaltningen socialnämnden om att fördela hemtjänstens resurser utifrån
framarbetad resursfördelning.
Ur tjänsteskrivelsen:
Syftet med ny resursfördelningsmodell är att brukarna ska ha tillgång till en likvärdig vård, omsorg och
service utifrån sina behov. Syftet är också att inom kommunens ekonomiska ramar få en rättvis
resursfördelning, ett effektivt resursutnyttjande och en likvärdig kvalitetsnivå mellan de utförande
enheterna.
2017 fick vi ett faktiskt mått på kostnaderna, som vi inte hade tidigare. Angående excelfilen: Ja det har
smugit sig in ett plus i stället för ett minus i summa nettokostnader
Fråga 3
I augusti har biståndshandläggarna beviljat 9057 hemtjänsttimmar. 5,2% av dem är matdistribution.
Siffran för antal prognostiserade timmar för augusti kan kanske Daniel svara på.
Är det ngt mer du undrar över får du gärna hör av dig!
Mvh Jenny och Gunilla

Från: Elisabeth Steen Ekstedt
Skickat: den 24 september 2019 13:26
Till: Jenny Smedberg <Jenny.Smedberg@almhult.se>
Kopia: Maria Johansson <maria.johansson@almhult.se>; Daniel Akilisson <daniel.akilisson@almhult.se>
Ämne: KSAU hade några frågor.
Hej Jenny!
Med anledning av ärendet ”Taxor och avgifter KS 2019/114” som behandlades på KSAU idag så kom flera
följdfrågor som KSAU vill ha svar på till 22/10 (kansliet behöver ha underlagen i retur senast 15/10 för att
få med det i utskicket):

1. Varför är Älmhults kommuns självkostnad/timme för hemtjänst så hög i förhållande till andra
kommuner?
2. När det gäller nedan tabell för trygghetslarm undrar man
 Varför blir personalkostnaden så mycket dyrare från och med 2018?
 Är excelfilen verkligen korrekt vad gäller nettokostnader år 2019, verkar vara formelfel?
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3) Hur många timmar beviljade hemtjänstinsatser är prognostiserat för 2019 per augusti och hur stor andel
av detta är matdistribution?
Hör av dig om du har frågor eller funderingar!
Med vänlig hälsning
Elisabeth Steen Ekstedt
Ekonomi- och kanslichef

Kommunledningsförvaltningen
Box 500, 343 23 Älmhult
0476-551 55
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
www.almhult.se
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Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter 2020
Ärendenummer KS 2018/67

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelse, Taxor och avgifter 2020 daterad 2019-08-27
Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2019-06-17, § 55
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-06-12, §§ 106, 109
Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden, Förslag barnomsorgsavgift daterad
2019-05-21
Bilaga utbildningsnämnden, Taxor
Bilaga utbildningsnämnden, Jämförelser exempelfamiljer
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-05, § 142
Tjänsteskrivelse socialnämnden, Taxor och avgifter, utredning daterad 201905-23
Bilaga socialnämnden, Jämförelser Taxor och avgifter 190227
Bilaga socialnämnden, taxor trygghetslarm
Bilaga socialnämnden, taxor hemsjukvård
Bilaga socialnämnden, taxor hemtjänst
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23, §47
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-06-26, § 80

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för
verksamhetsåret 2020. Kommunfullmäktige gav socialnämnden och
utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag1 att ta fram förslag innehållandes
konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig
självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med
förslag senast 2019-02-28. Därefter gav kommunfullmäktige nämnderna tidsfrist
och beslutade uppdra till utbildningsnämnden och socialnämnden att ta fram
förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter
till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till
1

KS 2018/67

150

Tjänsteskrivelse
2019-08-27

2(5)

maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-06-15 i samband med
budgetförslag.
Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs
kommunfullmäktige för beslut. Älmhults kommun har rätt att ta ut avgifter för
de tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller enligt kommunallagen.
Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Inom socialtjänsten och
barnomsorg finns det något som kallas maxtaxor för att begränsa avgiftsuttag till
gagn för den enskilda. Det innebär att kommuner har rätt att generellt debitera
självkostnad inom maxtaxa för de insatser det avser.
Kommunstyrelsen
Inga aktuella taxor att behandla.
Miljö- och byggnämnden
Föreslagna taxor och avgifter baseras på en uppräkning av befintliga taxor och
avgifter med SCB prisindex för kommunal verksamhet (PKV) vilket för år 2020
uppgår till 3,1%.
Inför budgetprocess för år 2021 bör en ingående översyn av taxor och avgifter
genomföras med inriktningen att uppnå självkostnadstäckning.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016 att taxor justeras vart tredje år utifrån
konsumentprisindex (KPI). Nästa justering ska göras till budget 2021.
En taxa, förseningsavgift för film, Tv-spel, kort lån per dag, är sänkt från 10 till
5 kronor. Nämnden får återkomma med nya avgifter för den renoverade
simhallen.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har från kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram
förslag, innehållande konsekvensbeskrivning, till reviderade taxor och avgifter,
till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till
maxtaxa. Förslag föreligger där utbildningsnämnden föreslår att full maxtaxa tas
ut från och med 2020-01-01.
Avgift för prövning i gymnasiet och Komvux läggs fortsatt på högsta nivå vilket
är 500 kr. Reglerat enligt 2 § Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning
inom skolväsendet.
Övriga avgifter i form av hyror för uthyrning av slöjdlokaler, klassrum,
hemkunskapssalar och musiksalar ökas genom indexering vilken följer kulturoch fritidsnämndens indexeringsplan. Detta innebär en ökning vart tredje år
enligt KPI och nästa år är 2021.
Timpenning för hyra av specialpedagog, modersmålslärare, lärare, speciallärare
och bibliotekstjänst uppräknas årligen enligt index PKV.

151

Tjänsteskrivelse
2019-08-27

3(5)

Socialnämnden
Socialnämnden har från kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram
förslag, innehållande konsekvensbeskrivning, till reviderade taxor och avgifter,
till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till
maxtaxa. Förslag föreligger. Socialnämnden föreslår att avgifterna för hemtjänst,
trygghetslarm och hemsjukvård fortsätter tas ut som tidigare och regleras av
konsumentprisindex (KPI) enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 2017-0727 § 111.
Jämförelse av Älmhults och närliggande kommuners hemtjänsttaxa 2019.
Kommun

Älmhult
Taxa 2019 Självkostnad

Hemtjänsttaxa 2019
Max avgift per månad

225/h

387/h

2 089/mån

Osby
Taxa 2019

Markaryd
Taxa 2019

Olofström
Taxa 2019

231/284/h*

346/h

Fa s t pri s per må na d
uti frå n ol i ka ni vå er
beroende på behov.

2 089/mån

2 089/mån

* Olika timpris på personlig omvårdnad och städ- och servcietjänster

2 089/mån

Nivå 1

262 kr

Nivå 2

524 kr

Nivå 3

786 kr

Nivå 4

1 048 kr

Nivå 5

1 310 kr

Nivå 6

1 572 kr

Nivå 7

1 834 kr

Nivå 8

2 089 kr

Alvesta Ljungby Tingsryd
Taxa 2019 Taxa 2019 Taxa 2019
2089/mån

358/h

350/h

2 089/mån 2 089/mån 1 820/mån

Utifrån socialnämndens förlag gällande avgifterna för hemtjänst och
trygghetslarm borde självkostnad tillämpas då det endast är ett mindre antal som
berörs och konsekvenserna inte bör anses så pass allvarliga att en reducering av
avgiften är motiverat. För avgifterna gällande hemsjukvård behöver risken för att
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder minskar vägas in men då antalet
personer med enbart hemsjukvård är så få bör även den verkliga självkostnaden
tas ut för hemsjukvården också. Eftersom maxtaxa finns innebär detta att det
endast är de med väldigt få insatser eller med ett positivt avgiftsunderlag som
kommer beröras av avgiftsökningarna.
I socialnämndens förslag saknas översyn av taxor för korttidsvård och särskilt
boende med hänvisning till att dessa styrs av tydliga riktlinjer från
Socialstyrelsen. Dessa delar borde lyftas upp för att stämmas av om delarna är
subventionerade eller inte. Efter avstämning med socialchef framgår det att full
maxtaxa tas ut och ingen subventionering görs.
Tekniska nämnden
Måltidsabonnemang särskilt boende: Avgiften för matabonnemang för den som
bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboende är 2 700 kronor per månad
och det motsvarar ett dagspris på 90 kronor för samtliga måltider man erbjuds
varje dag. Avgiften har inte justerats sedan 2014 samtidigt som kostnaderna
inom måltidsverksamheten har ökat. Den nuvarande avgiften täcker inte
kostnaderna som finns för verksamheten. Självkostnadspriset för
måltidsabonnemang för kostenheten är för närvarande cirka 148 kronor. En
justering av avgiften för måltidsabonnemang gör att Älmhults kommun kommer
i nivå med andra kommuners prissättning och att kostnader inom
måltidsverksamhet får bättre täckning. Där med föreslår tekniska nämnden
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justera avgiften 3 600 kronor för matabonnemang på vård- och omsorgsboende,
motsvarar 120 kronor/dygn från årsskiftet.
Kosten – måltidsabonnemang hemtjänsten: Avgiften för matabonnemang i
ordinärt boende är 65 kronor per portion. Avgiften har inte justerats sedan 2014.
Priset höjdes då från 60 kronor till 65 kronor. Den nuvarande avgiften täcker inte
kostnaderna som finns för verksamheten, såsom personalkostnader, råvarukostnad och förpackningsmaterial mm. Därmed föreslår tekniska nämnden att
avgiften justeras från 65 kronor till 70 kronor per portion.
Kosten – lunchpris Nicklagården: Vid Nicklagården erbjuds lunchservering där
privatpersoner har möjlighet att äta till en kostnad av 75 kr. Denna prisnivå har
varit oförändrad sedan 2015. Medhänsyn till kostnadsutveckling både avseende
råvaror och tillagning föreslås en prisjustering från 75 kr till 85kr. Motivet är
dels att få kostnadstäckning enligt självkostnaden för råvaror och tillagning dels
för att inte bidra till en osund konkurrens gentemot andra lunchserveringar.
Föreslås att tekniska nämnden får full täckning för matkostnaderna från
respektive nämnd och att socialnämnden tar över debiteringen för
måltidsabonnemangen inom sin verksamhet. Detta eftersom det påverkar den
totala taxan gentemot medborgaren.
Räddningstjänsten taxor och avgifter föreslås justeras enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Sotningstaxan justeras i särskild ordning i enlighet med SKL:s överenskommelse
med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, SSR.
Gata park: Nuvarande taxa för upplåtelse av offentlig plats i Älmhults kommun
beslutades 1996 och är i stort behov av uppdatering. Taxan som föreslås för
2020 är framtagen med bakgrund mot allmän prishöjning som skett under dessa
år samt i förhållande till närliggande kommuners gällande taxor.
Nuvarande VA taxan föreslås gälla för 2020. Behov av justering kommer att
tidigast ske 2021 efter genomförd analys av verksamhetens kostnadsutveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens
konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag KS
2018/67.
2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst,
trygghetslarm och hemsjukvård till den verkliga självkostnaden i
socialnämndens förslag för 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för måltidsabonnemang till den
verkliga självkostnaden (148 kr) år 2020.
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4. Kommunfullmäktige i övrigt fastställer föreliggande förslag till taxor och
avgifter 2020 för
- Miljö- och byggnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Tekniska nämnden
- Utbildningsnämnden
- Socialnämnden

Ann-Sofie Gangesson

Elisabeth Steen Ekstedt

Redovisningsansvarig

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Alla nämnder
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TN 2019/25
2019.340

Tjänsteskrivelse
2019-06-25
Teknisk förvaltning
Emelie Lindholm
emelie.lindholm@almhult.se

1(2)

2019-09-11

Tekniska nämnden

Beslut om taxa för felparkeringsavgifter i Älmhults
kommun
Ärendenummer TN 2019/25

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2013-09-30 taxa för felparkeringsavgifter.
I beslutet fastställdes tre olika avgiftsnivåer beroende på vilken överträdelse
parkören har stridit mot. Transportstyrelsen uppdaterade den 1 januari 2017 sin
författningssamling och kommunen behöver därför fastställa taxan i
överrensstämmelse med den nya författningssamlingen, TSFS 2016:116.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-25
 Bilaga, TSFS 2016:116 slag av överträdelse.

Ärendebeskrivning
Transportstyrelsen har uppdaterat Överträdelser av bestämmelser i
trafikförordningen (1998:1276).
De fastställda taxorna för felparkeringsavgifter föreslås kvarstå däremot behöver
överträdelsepunkterna uppdateras för att spegla Transportstyrelsens
författningssamling 2016:116.
De avgifter som är fastställda kvarstår och är enligt nedan:
Avgift 400 kr
Gäller i huvudsak på platser där parkering är tillåten men där kraven på
parkering inte uppfylls. Uppställning under för lång tid på tidsbegränsad
parkeringsplats och vid uppställning utan att använda p-skiva.
Gäller för överträdelser enligt punkterna 20-23 och 38-39 och 41 i bilaga.
Avgift 600 kr
Gäller i huvudsak där parkeringsförbud råder.
Gäller för överträdelser enligt punkterna 1-7, 9, 24-27, 30, 31, 33-35, 37 och 42 i
bilaga.
Avgift 800 kr
Gäller vid uppställning på parkeringsplats för rörelsehindrad.
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Gäller för överträdelse enligt punkt 8 i bilaga.

Förslag till beslut
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxan för
felparkeringsavgifter.

Emelie Lindholm

Anders Nyberg

Gatuingenjör

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
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TN 2019/25
2019.342
2019-09-11
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TN 2019/25
2019.341
Datum: 2019-08-20

Taxa för felparkeringsavgifter i Älmhults kommun
Avgift 400 kr
Gäller i huvudsak på platser där parkering är tillåten men där kraven på parkering inte uppfylls.
Uppställning under för lång tid på tidsbegränsad parkeringsplats och vid uppställning utan att
använda p-skiva.
Gäller för överträdelser enligt punkterna 20-23 och 38-39 och 41 i bilaga.
Avgift 600 kr
Gäller i huvudsak där parkeringsförbud råder.
Gäller för överträdelser enligt punkterna 1-7, 9, 24-27, 30, 31, 33-35, 37 och 42 i bilaga.
Avgift 800 kr
Gäller vid uppställning på parkeringsplats för rörelsehindrad.
Gäller för överträdelse enligt punkt 8 i bilaga.
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TN 2019/25
2019.344

Sammanträdesprotokoll

2019-09-11

2019-09-03

Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 91 Taxa felparkeringsavgifter
Ärendenummer TN 2019/25

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar taxan för felparkeringsavgifter i
överensstämmelse med den nya författningssamlingen, TSFS 2016:116.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2013-09-30 taxa för felparkeringsavgifter.
I beslutet fastställdes tre olika avgiftsnivåer beroende på vilken överträdelse
parkören har stridit mot. Transportstyrelsen uppdaterade den 1 januari 2017 sin
författningssamling och kommunen behöver därför fastställa taxan i
överrensstämmelse med den nya författningssamlingen, TSFS 2016:116.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-25
 Bilaga, TSFS 2016:116 slag av överträdelse.
_____
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-26

Sidnummer, beslut 1(3)

Tekniska nämnden

§ 80 Budget 2020
Ärendenummer TN 2019/1

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden lämnar till budgetberedningen förslag avseende
nämndens budget 2020 i enlighet med budgetförslag daterat 2019-06-19,
inklusive bilagor, med tillagda förslag:
Tekniska nämndens förslag till budgetberedningen


Resultatmål för 2020 skall tas fram under hösten och vara klara
tills årsskiftet.



De 40 miljoner reserverade till centrumutveckling (projektnummer
10341) tas bort i sin helhet från investeringsbudgeten, med
motiveringen att ärendet måste beredas vidare och värderas
gentemot andra prioriterade projekt. Nämnden framhåller dock att
påbörjad planerad ombyggnation av stationshuset även omfattar
terrass och tillgänglighetsanpassning av byggnaden.



Budgeten för den nya F-6 skolan i området paradiset
(projektnummer 17481) tas bort från investeringsbudgeten.



Kommunens kris- och säkerhetsarbete flyttas från tekniska
förvaltningen till kommunledningsförvaltningen.



Kostnaden för matabonnemang höjs till 110 kronor för 2020.

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen ska undersöka kommunens behov av kommunekologisk
kompetens.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens policy och övergripande verksamhetsplan för ledning och
styrning ska nämnderna senast 15 juni till kommunstyrelsen lämna in förslag på
budget för kommande år. Förslagen används sedan som underlag i
budgetberedningen inför fullmäktiges budgetbeslut.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-26

Sidnummer, beslut 2(3)

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på budget utifrån
kommunstyrelsens anvisningar.

Beslutsunderlag
 Presidiets beslut 2019-06-04, § 41
 Förslag till budget för tekniska nämnden 2020, daterad 2019-05-27, med
bilagor:


Taxor och avgifter



Driftbudget fördelad på verksamhet



Kapitaltjänstkostnader



Investeringsplan 2020–2030



Mark- och exploateringsplan 2020–2030



Beskrivning av exploateringsprojekt daterad 2019-03-19

 Skrivelse från Socialdemokraterna daterad 2019-06-07

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Roland Johansson (M) föreslår att följande punkter skall läggas till i beslutet
som förslag till beredningen:


Resultatmål för 2020 skall tas fram under hösten och vara klara
tills årsskiftet.



De 40 miljoner reserverade till centrumutveckling (projektnummer
10341) tas bort i sin helhet från investeringsbudgeten, med
motiveringen att ärendet måste beredas vidare och värderas
gentemot andra prioriterade projekt. Nämnden framhåller dock att
påbörjad planerad ombyggnation av stationshuset även omfattar
terrass och tillgänglighetsanpassning av byggnaden.



Budgeten för den nya F-6 skolan i området paradiset
(projektnummer 17481) tas bort från investeringsbudgeten.



Kommunens kris- och säkerhetsarbete flyttas från tekniska
förvaltningen till kommunledningsförvaltningen.



Kostnaden för matabonnemang höjs till 110 kronor för 2020.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Tekniska nämnden

Michael Öberg (MP) föreslår att lägga till en punkt i beslutet där tekniska
nämnden uppmanar kommunstyrelsen att framöver undersöka kommunens
behov av kommunekologisk kompetens, med motiveringen att detta är en viktig
fråga som påverkar framtida projekt inom tekniska förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förvaltningens förslag med tilläggsbeslut, och finner att
nämnden bifaller förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Taxor och avgifter
Taxa/avgift:
Index:
Upprättad den/uppdaterad den
Upprättad av

2019-02-28

Hälso och sjukvård och rehab
Ja
2016-03-03/2019-02-28
Gunilla Johansson

Principer för taxa: Hemsjukvård utförd av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut och delegerad
hemsjukvård utförd av hemtjänsten. Insatsen kan variera från 1 gång per månad till flera gånger per dygn.
Tillsammans med övriga omvårdnadsinsatser får inte avgiften överstiga den enskildes avgiftsutrymme eller
maxtaxa. Taxa tas ut genom avgift per månad. För att debitera hemsjukvård enligt självkostnad bör
hemsjukvård debiteras per timme.

2016

2017

2018

2019

2020

per månad per månad per månad per månad per timme
150
220
220
225
470
Kostnader:

Kapitaltjänstkostnad
Personalkostnad
Administration
……..
……..
Övriga kostnader
Summa driftskostnader:

400

400

448

459

470

400

400

448

459

470

7

7

7

7

470

7

7

7

7

470

393

393

441

453

0

2%

2%

2%

1%

100%

Intäkter:

intäkt per timme
……..
……..
……..
Summa intäkter (- tecken)
Summa nettokostnader
Täckningsgrad
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165
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KFN 2019/11
Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

2019.190
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(3)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 47 Budget 2020
Ärendenummer KFN 2019/11

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 201905-23, till resultatmål för 2020.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 201905-23, till drift- och investeringsbudget för 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 201904-15, till avgifter för 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Nämnden skall som en del i budgetarbetet 2020 anta resultatmål, driftsbudget,
investeringsbudget och nivån på taxor och avgifter.
Samtliga nämndens områden har fått inkomma med sina behov både gällande
drift- och investeringsbudgeten.
Förvaltningens förslag på taxor och avgifter är, förutom i något fall, oförändrade
enligt ett principbeslut i nämnden under 2016. Enligt detta beslut bör taxorna
ändras till budget 2021.

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03



Budgetförslag 2020–2022 Kultur- och fritidsnämnd daterad 2019-05-23



Förslag avgifter 2020 daterad 2019-04-15



Förslag på resultatmål daterad 2019-05-23

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

167

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

Sidnummer, beslut 2(3)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Nämnden väljer följande resultatmål:
Hållbarhet
 Skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och
kulturutbud
 Verksamheten skall rikta sig till alla, oberoende av prestation, kön, bakgrund,
ålder, härkomst eller livsstil
Tillväxt
 Verksamheten skall särskilt uppmärksamma och utgå från barn och ungas rätt
till kultur
 Arbeta för att bredda kommunens arrangemangskultur
Kvalitet
 Förutsättningen för kommunens kultur- och fritidsutbud är ett aktivt
föreningsliv
 Publika arrangemang som kommunen driver eller stödjer ska utvärderas
kontinuerligt
Drift- och investeringsbudget 2020 justeras enligt önskemål framförda av
nämnden, med följande ändringar:
 Bidrag till Boule 16, 80 000 kronor läggs till 2020
 Generella kostnadsökningar på 3,1%, 357 000 kronor läggs till år 2020
 Kulturnatta 2020, 280 000 kronor flyttas från 2020 till 2021
 Utökning av lärartjänst på kulturskolan sänks från 700 000 kronor till 500 000
kronor 2020
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

Sidnummer, beslut 3(3)

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Taxor och avgifter
Taxa/avgift:
Index:
Upprättad den/ uppdaterad den
Upprättad av

2019-02-28

Hemtjänst
Ja
2016-03-03/2019-02-28
Gunilla Johansson

Principer för taxa: Hemtjänstavgiften är insatsbaserad. Den enskilde betalar för de insatser som
vederbörande erhåller hjälp med under en månad utifrån biståndsbeslut. Tillsammans med övriga
omvårdnadsinsatser får inte avgiften överstiga den enskildes avgiftsutrymme eller maxtaxa. Taxa tas ut genom
avgift per timme. Timme beräknas enligt schablon för den insats som utförs.

Per timme

2016

2017

2018

2019

2020

220

220

220

225

396

373

373

378

387

396

373

373

378

387

396

Kostnader:

Kapitaltjänstkostnad
Personalkostnad
Administration
……..
……..
Övriga kostnader
Summa driftskostnader:
Intäkter:

……..
……..
……..
……..
Summa intäkter

220

220

220

225

396

220

220

220

225

396

Summa nettokostnader

153

153

158

162

0

Täckningsgrad

59%

59%

58%

58%

100%
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2019
Trygghetslarm

2019

2018

Älmhult
225 kr/mån

Osby
366 kr/mån (installation
233kr)

Klippan
250 kr/mån

225 kr/tim

231 kr/ tim personlig omv 290 kr/tim

Max 2089 kr/mån

284 kr/ tim städ- och
serivce

max 2044kr/mån

225 kr/mån

209 kr/besök

256 kr/mån

Hemtjänsttaxa

Hemsjukvård

max 627 kr/mån

172

2018

2019

2019

2019

Stenungssund
240 kr/mån

Alvesta
303 kr/mån

Lessebo
225 kr/mån

Uppvidinge
246 kr/mån

318kr/ tim upp till 3
tim/mån

max 2089 kr/mån

474 kr < 10 min/dag

348 kr/tim

1027 kr/mån
serviceinsatser

775 kr 1-2 gånger/mån

max 2089 kr/mån

1541 kr/mån service och
omsorg
2044 kr/mån service och
omsorg inkl, kväll, helg och
natt

1132 kr 1-2 dagar/vecka
1362 kr 3-7 dagar/vecka

1514 kr under hela dygnet

250 kr/mån

100 kr/besök, max
100 kr/dygn
max 2089 kr/mån

200 kr/mån
Gratis för personer över 85
år

173

348 kr/tim
max 2089 kr/mån

2019

2019

2019

2019

Tingsryd
350 kr/mån

Växjö
300 kr/mån

Ljungby
322 kr/mån

Markaryd
0- 300 kr/mån

max 350 kr/timme

max 2089 kr/mån

358 kr/tim

Full service/
omvårdnad (6
timmar eller mer)
upp till 2089
kr/månad
Timavgift service/
omvårdnad
346kr/timmen
Max 2089 kr/mån

max 1820 kr/mån

100 kr/ tillfälle

Max 2089 kr/mån

381 kr/mån

358 kr/mån

max 358 kr/mån

150 kr/besök
Max 2089 kr/mån

174

Besökta 20190102
Osby kommun
Klippan kommun
Stenungssund
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Uppvidinge kommun
Tingsryds kommun
Växjö kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun

https://www.osby.se/stod--omsorg/seniorer/avgifter-inom-vard-och-omsorg.html
http://www.klippan.se/omsorgstod/funktionsstod/hjalpihemmet/avgifter.106.25d3d9fb16147cc
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/avgiftersektorsocialtjanstvard
http://www.alvesta.se/omsorg--stod/Aldre/Avgifter2/
https://www.lessebo.se/sidor/stod-och-omsorg/ovrig-service/avgifter-och-taxor.html
https://www.uppvidinge.se/stod-och-omsorg/vad-kostar-det.html
https://tingsryd.se/service-tjanster/avgiftertaxor/vard-och-omsorg/
https://vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/funktionsnedsattning/avgifter-i-omsorgen.html
https://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-innehall/stod-hjalp-och-omsorg/aldreomso
https://www.markaryd.se/sidor/stod-och-omsorg/avgifter-i-omsorgen.html
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-omsorg.html
gifter.106.25d3d9fb16147cc691f1c1da.html
avgiftersektorsocialtjanstvardomsorg/aktuellaavgifter.4.4c35160163e59b88af23f73.html

er-och-taxor.html

er-i-omsorgen.html
jalp-och-omsorg/aldreomsorg/avgifter-inom-vard-och-omsorg-2019.pdf

176

Tjänsteskrivelse
2019-05-23
Socialförvaltning
Ingrid Göransson
ingrid.goransson@almhult.se

1(4)

Socialnämnden

Taxor och avgifter, utredning
Ärendenummer SOC 2018/92

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 217 att ge uppdrag till
socialnämnden att ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till
reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme
eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med förslag. Socialnämnden
gav förvaltningschefen uppdraget 2018-11-21 § 110.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
 Taxor hemtjänst, daterad 2019-02-28
 Taxor trygghetslarm, daterad 2019-02-28
 Taxor hemsjukvård, daterad 2019-02-28
 Taxor och avgifter, jämförelse andra kommuner, daterad 2019-02-27
 Socialnämnden 2018-11-21 § 110
 Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 217
 Kommunfullmäktige 2017-07-27 § 111

Ärendebeskrivning
För hemtjänst, trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård ska den
enskilde aldrig betala mer än sitt individuella avgiftsutrymme och inte mer än
maxtaxan som för 2019 är 2 089 kronor per månad.
Taxorna för trygghetslarm, hemtjänst och hemsjukvård övervägs i denna
skrivelse.
Översyn av taxor för korttidsvård och särskilt boende behandlas inte i denna
skrivelse då tydliga riktlinjer från Socialstyrelsen styr dessa.
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Tabellen nedan visar en redovisning av taxor och avgifter för hemtjänst,
trygghetslarm och hemsjukvård.
Tabellen innehåller taxa för 2019 och 2020, enligt beslut taget i
kommunfullmäktige 2017-07-27 § 111. Enligt detta beslut ska taxan regleras
enligt konsumentprisindex (KPI). Tabellen innehåller även beräkning av verklig
självkostnad. Verklig självkostnad är uträknad per timme för hemtjänst och
hemsjukvård. För trygghetslarm är avgiften uträknad per månad för
administration och hyra av trygghetslarmet. Utöver detta tillkommer en
självkostnad per utförd tid (hemtjänstavgift) i de fall den enskilde nyttjar larmet.

Som framgår av tabellen så kommer de första timmarna som den enskilde får
stöd av socialförvaltningen genom hemtjänst eller hemsjukvård att bli dyra, om
avgift tas ut till verkligt självkostnadspris. En sådan ökning skulle kunna
innebära att personer som endast har behov av stöd med till exempel städning,
tvätt och inköp väljer en privat leverantör och utnyttjar RUT-avdrag för
hushållsnäratjänster.
Risken är att personer som har behov av trygghetslarm väljer att inte ansöka om
detta då kostnaden kan bli hög. Detta kan i sin tur medföra att den enskilde inte
kan påkalla hjälp vid behov och att känslan av otrygghet kan öka.
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Idag skulle en avgiftshöjning påverka cirka 80 personer (oktober 2018) som har
ett större avgiftsutrymme än de i nuläget betalar. Dessa personer skulle betala
mellan 26 kronor - 800 kronor mer per månad i avgift och detta skulle ge
kommunen sammanlagt cirka 33 000 kronor mer i intäkt per månad. Detta
förutsatt att de personer som i dagsläget har ett högre avgiftsutrymme och få
timmar i stöd från socialförvaltningen fortsätter att nyttja kommunens tjänster
och inte väljer att köpa tjänsterna från ett privat företag som tillhandahåller
hushållsnära tjänster
Cirka 200 personer har endast trygghetslarm som stöd från socialförvaltningen.
En taxa baserad på utförd tid skulle ge en marginell intäktsökning eftersom de
som har högst larmfrekvens oftast också har fler insatser beviljade utöver
trygghetslarm.
Cirka 65 personer har endast hemsjukvård, utförd av legitimerad personal som
insats från socialförvaltningen. Om dessa personer får hemsjukvård cirka tre
timmar vardera per månad skulle intäktsökningen vara 85 000 kronor per månad,
under förutsättning att alla personer har möjlighet att betala maxtaxa.
Om avgiften för den hälso- och sjukvård, som utförs av legitimerad personal,
skulle övergå till timkostnad skulle det kunna finnas risk att den enskilde inte
vill betala för förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Detta skulle kunna
leda till att det förebyggande arbetet minskar och det i sin tur ger ökade
kostnader för kommunen genom bland annat ökat behov av mer kvalificerad
vård och omsorg, ökat antal fallolyckor, försämrad psykisk hälsa och ett ökat
lidande för den enskilde. Ett förebyggande arbetssätt måste även kunna bedrivas
i enlighet med kraven i Hälso- och sjukvårdslagen.
I den omvärldsbevakning som är gjord, bilaga ”Taxor och avgifter, jämförelse
andra kommuner, daterad 2019-02-27” så kan förvaltningen se att det ser olika
ut för hur taxan för hälso- och sjukvård tas ut. En kommun debiterar per timma
medan några debiterar per tillfälle och de flesta har, likt Älmhult, en taxa per
månad. I samtliga kommuner ingår taxan för hemsjukvård i maxtaxan. Det finns
ett flertal kommuner i landet som erbjuder gratis hemsjukvård. I Lessebo har
man beslutat att hemsjukvården är avgiftsfri för personer över 85 år med en
rättvisemotivering, det vill säga eftersom det är avgiftsfritt för personer över 85
år att få vård på vårdcentral och sjukhus bör det vara så även när vården ges i
hemmet

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner ovanstående utredning
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgifterna för hemtjänst,
trygghetslarm och hemsjukvård fortsätter tas ut som tidigare och regleras av
konsumentprisindex (KPI) enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 201707-27 § 111

Ingrid Göransson

Charlotte Nygren-Bonnier
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Områdeschef Myndighet/Hälso-och sjukvård Socialchef
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

180

4(4)

Taxor och avgifter
Taxa/avgift:
Index:
Upprättad den/uppdaterad den
Upprättad av

2019-02-28

Trygghetslarm
Ja
2016-03-03/2019-02-28
Gunilla Johansson

Principer för taxa: Trygghetslarm innebär möjlighet att kalla på hjälp vid behov dygnet runt via ett installerat larm som
finns hos den enskilde. Beslut enl SoL tas av biståndshandläggare. Tillsammans med övriga omvårdnadsinsatser får
inte avgiften överstiga den enskildes avgiftsutrymme eller maxtaxa. Taxa tas ut genom avgift per påbörjad månad.
Om flera personer i samma hushåll har trygghetslarm betalar person nr 2 halva avgiften. Med anledning av
likställighetsprincipen bör trygghetslarm vara samma kostnad för sammanboende annars diskrimineras
ensamboende. I förslaget till 2020 består avgiften av administration samt hyra av utrustning. Brukaren betalar sedan
för utförd tid enligt hemtjänsttaxa.
2016
Per månad

2017
Per månad

2018
Per månad

2019
Per månad

2020
Per månad

200

220

220

225

232

187
66

187
66

567
66

580
66

66

166
419

166
419

166
799

166
812

166
232

……..

200

220

220

225

232

……..
……..
Summa intäkter (- tecken)

200

220

220

225

232

Summa nettokostnader

219

199

579

1 037

0

48%

53%

28%

28%

100%

Kostnader:

Kapitaltjänstkostnad
Personalkostnad
Administration
……..
……..
Hyra
Summa driftskostnader:
Intäkter:

Täckningsgrad

181

182

UN 2019/65
2019.1165
Bilaga tjänsteskrivelse barnomsorgstaxa
2019-05-15

1(1)

Utbildningsförvaltningen
Jenni Karlsson

Konsekvens vid taxeförändring för olika
exempelfamiljer
Förskola
Exempelfamilj 1, någon av föräldrarna arbetslös
eller föräldraledig- får lämna högst 15 timmar
per vecka
Hushållets inkomst: 13 000 kr
Nuvarande Förslag ny
kr/mån
avgift
avgift
Förändring
Barn 1
195
390
195
Barn 2
130
260
130
Barn 3
65
130
65
Barn 4
0
0
0
Summa
390
780
390

Exempelfamilj 2, någon av föräldrarna arbetslös
eller föräldraledig- får lämna högst 15 timmar
per vecka
Hushållets inkomst: 35 000 kr
Nuvarande Förslag ny
kr/mån
avgift
avgift
Förändring
Barn 1
525
1 050
525
Barn 2
350
700
350
Barn 3
175
350
175
Barn 4
0
0
Summa
1 050
2 100
1 050

Exempelfamilj 3, någon av föräldrarna arbetslös
eller föräldraledig- får lämna högst 15 timmar
per vecka
Hushållets inkomst: 47 490 kr eller mer
Nuvarande Förslag ny
kr/mån
avgift
avgift
Förändring
Barn 1
712
1 425
713
Barn 2
475
950
475
Barn 3
237
475
238
Barn 4
0
0
0
Summa
1 424
2 850
1 426

Fritidshem
Exempelfamilj 1, fritidshem
Hushållets inkomst: 13 000 kr
Nuvarande Förslag ny
kr/mån
avgift
avgift
Barn 3
65
130
Summa
65
130

Förändring
65
65

Exempelfamilj 3, fritidshem
Hushållets inkomst: 47 490 kr
Nuvarande Förslag ny
kr/mån
avgift
avgift
Barn 3
237
475
Summa
237
475

Förändring
238
238

Exempelfamilj 2, fritidshem
Hushållets inkomst: 35 000 kr
Nuvarande Förslag ny
kr/mån
avgift
avgift
Barn 3
175
350
Summa
175
350
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Barnomsorgsavgifter Älmhults kommun
Maxtaxan inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemmet innebär att inkomsttaket
förändras årligen. Höjningen fastställs av Skolverket.
Inkomsttaket för 2019 är 47 490 kr (ändras årligen)
Beräkning av avgift enligt maxtaxa
Avgiften beräknas i procent (%) på familjens sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt)
x fastställd procentsats (per barn) = den barnomsorgsavgift som betalas/månad.
Om familjens sammanlagda inkomst är på 47 490 kr i månaden eller mer, betalas den
högsta avgiften, se taxa nedan.
Barn nr 1= det yngst placerade barnet
Avgiften betalas 12 månader/år.
Avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan/fritidshemmet.
Taxa för förskola och pedagogisk
omsorg.
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

Procentsats
3%
2%
1%
Ingen avgift

Högsta avgift
1425 kr (ändras årligen)
950 kr (ändras årligen)
475 kr (ändras årligen)

Reducering av avgift för allmän förskola, barn i åldern 3–5 år
För barn i åldern 3–5 år reduceras avgiften med 30% utifrån ovanstående taxa från och med
september det år barnet fyller 3 år.
Går barnet 15 timmar eller mindre per vecka är allmän förskola avgiftsfri och följer skolans
läsårstider.
Går barnet fler än 15 timmar sker reducering under september - maj.
Under juni - augusti betalar du full taxa eftersom allmän förskola inte erbjuds då.

Taxa för fritidshemmet
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

Procentsats
2%
1%
1%
Ingen avgift
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2019-05-21

Utbildningsnämnden

Förslag barnomsorgsavgift
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har från fullmäktige fått i uppdrag att ta fram förslag,
innehållande konsekvensbeskrivning, till reviderade taxor och avgifter, till att
motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa.

Beslutsnivå
kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
 Förslag till taxa från och med 2020-01-01, daterad 2019-05-15
 Bilaga med taxeförändring för exempelfamiljer, daterad 2019-05-15

Ärendebeskrivning
Kommuner får ta ut en skälig avgift för plats i förskolan, annan pedagogisk
omsorg och fritidshem. Älmhult har valt att tillämpa maxtaxa men inte fullt ut i
alla delar.
Kommunen får kompensation för maxtaxan via statsbidrag. Under 2019 får
Älmhult 4 288 tkr.
Maxtaxa innebär att hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en
procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att
ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss
inkomst. Hur stort inkomsttaket är fastställs varje år av Skolverket.
Älmhults kommun följer maxtaxan inom förskolan vad det gäller barn som
lämnas mer än 15 timmar, men använder inte maxtaxa fullt för de familjer som
lämnar sina barn högst 15 timmar/vecka, 1–3 år. I dessa fall är vårdnadshavarna
föräldralediga eller arbetssökande. Förslaget innebär att full maxtaxa tas även för
denna grupp. Det kommer att beröra 72 familjer i nuläget.
Inom fritidshem följs inte maxtaxan fullt ut för tredje barnet. Förslaget innebär
att full maxtaxa tas ut för barn tre. Det kommer att beröra 81 familjer i nuläget.
Sammanlagt är det 153 familjer av totalt 1200 familjer i nuläget som kommer att
beröras av avgiftsförändringarna.
Avgiftsförändringarna beräknas ge ökade intäkter per år med cirka 230 tkr inom
förskola och 180 tkr inom fritidshem utifrån nuvarande vårdnadshavares
inkomst.
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Förskola
Högst 15
timmar/vecka , 1-3
år
Avser föräldralediga
och arbetssökande
som har rätt att
lämna 15 timmar
per vecka.

Nuvarande taxa

Förslag ny taxa









Enda eller
yngsta barnet
1,5 %
Andra barnet
1,0 %
Tredje barnet
0,5 %
Fjärde barnet
ingen avgift





Enda eller
yngsta barnet
3,0 %
Andra barnet
2,0 %
Tredje barnet
1,0 %
Fjärde barnet
ingen avgift

Avgiftsförändring
för berörda familjer
72 familjer får
dubblerad avgift när
full maxtaxa tas.
34 familjer får ökad
avgift med ca 1 320
kr per år.

2(3)

Beräknad
intäktsökning
Cirka 230 tkr i
ytterligare intäkt för
kommunen utifrån
nuvarande
vårdnadshavares
inkomst.

22 familjer får ökad
avgift med ca 5 700
kr per år.
16 familjer får ökad
avgift med ca 4 620
kr
per år.
I bilaga redovisas
utfallet för olika
exempelfamiljer.

Fritidshem







Enda eller
yngsta barnet
2,0 %
Andra barnet
1,0 %
Tredje barnet
0,5 %
Fjärde barnet
ingen avgift







Enda eller
yngsta barnet
2,0 %
Andra barnet
1,0 %
Tredje barnet
1,0 %
Fjärde barnet
ingen avgift

81 familjer får
förändrad avgift för
tredje barnet när
full maxtaxa tas.
46 familjer får ökad
avgift med ca 2 856
kr per år.

Cirka 180 tkr i
ytterligare intäkt för
kommunen utifrån
nuvarande
vårdnadshavares
inkomst.

35 familjer får ökad
avgift med ca 1 392
kr per år.
I bilaga redovisas
utfallet för olika
exempelfamiljer.

I taxeförslaget kommer grundtaxa -placering högst 15 timmar per vecka att tas
bort eftersom full maxtaxa kommer att tas ut oavsett vistelsetid. Tabellen för
avgiftsreduceringen för allmän förskola ersätts av text.
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Överväganden
En förskoleplats i Älmhults kommun kostade under 2017 132 00 kr. Med full
maxtaxa betalas som högst 13 % av den kostnaden.
Föreslagna förändringarna bedöms inte påverka efterfrågan av platser eller
måluppfyllelsen då barn som har behov av stöd i sin utveckling erbjuds
förskoleplats 15 timmar per vecka utan avgift (Skollagen 8 kap 16 §).
Omvärldsspaning har visat att 17 av 18 kommuner använder sig av maxtaxa fullt
ut.
Införande av full maxtaxa innebär att inga andra avgifter kan tas ut, men så har
inte gjorts.
Utbildningsnämnden fastställer regler för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem. I dem regleras till exempel förskolornas öppettider, uppsägningstid
och vistelsetid vid högst 15 timmars vistelse. Reglerna kommer att ses över
under hösten med syfte att förenkla och tydliggöra. Möjlighet finns att i reglerna
införa begränsningar för att få en mer kostnadseffektiv verksamhet, som t ex att
styra vistelsetiden för de som lämnar upp till 15 timmar eller ha begränsade
öppettider på vissa förskolor.

Förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar införa maxtaxa fullt ut från och med 2020-0101 enligt förslag daterat 2019-05-15.

Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Utbildningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
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Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 109 Budgetförslag 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer budgetförslag 2020 innehållande ekonomisk
sammanfattning med driftsbudget, resultatmål, investeringsbudget 2020 och
plan 2021–2022 samt revidering av taxor och avgifter.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska besluta om budgetförslag 2020 bestående av fördelning
av driftbudget per verksamhet, resultatmål för nämnden, investeringsbudget
samt revidering av taxor och avgifter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Budgetförslag 2020, daterad 2019-06-03
 Budgetförslag 2020, Utbildningsnämnden, daterad 2019-06-04 med
kompletteringar.

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Petra Karlsson (S) föreslår bifall till utbildningsförvaltningens förslag med
förändringen att besparingsåtgärder 2020 ändras från 9 873 till 8 673 tkr.
Gusten Mårtensson (C) föreslår att utbildningsförvaltningens besparingsåtgärder
2020 på 9 873 tkr bibehålles
Beslutsgång
Ordförande Gusten Mårtensson (C) frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Petra Karlssons (S) förslag och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
Omröstning begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Ja-röst för bifall till utbildningsförvaltningens förslag.
Nej-röst för Petra Karlssons (S) förslag
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar utbildningsnämnden enligt utbildningsförvaltningens förslag:
Ja-röst

Nej-röst

Gusten Mårtensson (C)
Birgitta Nilsson (S)
Tomas Simonsson (M)
Petra Karlsson (S)
Bengt Adolfsson (M)
Håkan Pettersson (S)
Thomas Harrysson (C)
Kent Ballovarre (S)
Elvir Hasanic (L)
Tord Helle (SD)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
_____
Beslutet skickas till
Utbildningschef, Roger Johansson
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Tf. grundskolechef, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson
Controller, Patrik Alm
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

189

Utdragsbestyrkande

UN 2019/65
2019.1215

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12

2019-06-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 106 Förslag barnomsorgsavgift
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar införa maxtaxa fullt ut från och med 2020-0101 enligt förslag daterat 2019-05-15.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har från kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram
förslag, innehållande konsekvensbeskrivning, till reviderade taxor och avgifter,
till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till
maxtaxa.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
 Förslag till taxa från och med 2020-01-01, daterad 2019-05-15
 Bilaga med taxeförändring för exempelfamiljer, daterad 2019-05-15
 Utbildningsnämndens utskotts förslag 2019-05-29, § 70
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Förslag att ge stöd till bildande av bolag som ska
vara juridisk huvudman för Sydostlänken
Ärendenummer KS 2019/125

Sammanfattning av ärendet
Infrastrukturprojektet Sydostlänken är med i gällande nationell plan för
infrastruktur för perioden 2018-2029. Projektet är inte fullt finansierat i gällande
plan samt ligger sent i tid i planen. Kommunallagen reglerar kommuners
möjlighet att förskottera olika statliga infrastrukturprojekt. Preliminärt har en
möjlig samarbetspartner sagt sig vara villig att stå för de medel som krävs för
anläggandet till dess att återbetalning av medlen sker. Förslaget i denna
tjänsteskrivelse är att Sydostlänken intressenter bildar ett bolag tillsammans med
en Joint Venture partner som blir juridisk huvudman för att genomdriva
projektet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse kommunledningskansliet 23 oktober 2019
 Trafikverkets järnvägsutredning Sydostlänken sträckan Olofström – Blekinge
kustbana

Ärendebeskrivning
Sydostlänken är ett infrastrukturprojekt som ingående kommuner (Osby,
Olofström, Karlshamn, Älmhult) och regioner (Region Kronoberg, Region
Skåne samt Region Blekinge) arbetat med sedan tidigt 1990-tal. Även
näringslivet (IKEA i Älmhult, Volvo i Olofström och Karlshamns hamn) har
intresse av frågan. Järnvägssträckan innefattar Älmhult till Blekinge kustbana
och är en sträcka på totalt 59 km varav 41 km är befintlig bana som ska
upprustas bland annat genom elektrifiering. Resterande del av projektet är
nybyggnation. Projektet är nu med i den fastställda planen för
transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029 men är dels inte fullt finansierad
och dels ligger projektet i den senare delen av planen. Givet att projektet inte är
fullt finansierat i den nationella planen är en trolig byggstart i nuläget bedömd
till 2027-2028 utifrån att resterande medel aviseras i nästkommande planperiod
2022-2033.
Trafikverket har inlett planeringsarbetet inför genomförande.
Kapacitetsutredning är påbörjad I denna utredning hanteras omfattning och läge
för mötesspår, stationer för resandeutbyte samt behoven i ändpunkterna
Karlshamn samt Älmhult.
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Kommunallagen ger kommuner möjlighet att lämna bidrag till olika statliga
investeringar. Enligt gällande lagstiftning bör de kommuner som direkt och
påtagligt har störst nytta av respektive investering vara de som formellt
förskotterar medlen. En förutsättning är att det finns en upprättad och fastställd
plan med bygghandling inför det objekt som ska tidigareläggas genom
förskottering av medel. Det är den bedömda verkliga investeringskostnaden för
projektet i löpande prisnivå som ska förskotteras. Däremot ska produktionsstöd
och redan nedlagda kostnader inte ingå. Den part som ska förskottera ska
garantera hela beloppet. Utbetalning sker i den takt som medlen förbrukas.
Återbetalning av medlen, slutlig byggkostnad, sker utan kompensation för index
eller ränta. Återbetalning sker när medlen för objektet är tillgängliga i budget,
normalt samma år som objektet ligger i den långsiktiga investeringsplanen.
Preliminärt har en möjlig samarbetspartner sagt sig vara villig att stå för de
medel som behövs för anläggandet av sträckan mellan Olofström och Blekinge
kustbana till dess att återbetalning av investeringskostnaden kan ske enligt ovan.
Förslaget är att Sydostlänkens intressenter bildar ett bolag tillsammans med en
Joint Venture partner. Bolaget blir juridisk huvudman för att genomdriva
projektet byggnation av Sydostlänken. Intressegruppens medlemmar får ta
ställning till om de vill stödja strategin att bilda ett bolag som ska vara juridisk
huvudman för projektet att bygga Sydostlänken. Ett förslag till gemensam
avsiktsförklaring för intressegruppens medlemmar tas därefter fram utan
dröjsmål (avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande). Berörda kommuner ger
sina planeringsavdelningar eller motsvarande i uppdrag att omedelbart påbörja
planering av respektive kommuns del av sträckan mellan Olofström och
Blekinge kustbana. Projektet inför byggnationen av Sydostlänken utlyses enligt
samma grundkoncept som ESS i Lund. När valet av extern partner är klart ingås
ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet ersätts så snart som möjligt av ett så kallat
Joint Venture- eller PPP avtal vari ingår bildande av en juridisk huvudman för
byggande av en järnvägsförbindelse mellan Olofström och Blekinge kustbana.
Bolaget påbörjar sedan byggnationen.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att stödja strategin att bilda ett bolag som ska vara
juridisk huvudman för projektet att bygga Sydostlänken.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 155 Sydostlänken
Ärendenummer KS 2019/125

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Sydostlänken innefattar sträckan Älmhult till Blekinge kustbana. Sydostlänken
har sedan början av 1990-talet diskuterats inom berörda kommuner, regioner och
näringslivsintressen.
Sydostlänken finns med i den av regeringen fastställda plan för
transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Projektet ligger med planerad
byggstart i den senare delen av planen 2024–2029. Med hänsyn till att projektet
inte är fullt finansierat i planen är en trolig byggstart i nuläget 2027–2028 utifrån
att resterande medel aviseras i nästkommande planperiod 2022-2033.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 146 Budget 2020–2022
Ärendenummer KS 2019/82

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola informerar om alliansens
budgetförslag för 2020.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148 Svar på motion om barns och ungas
språkutveckling - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/74

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
utbildningsnämndens yttrande daterat 2019-07-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion om barns och ungas språkutveckling
daterad 2019-04-29:
1. att Älmhults kommun gör riktade insatser på förskolor och skolor med
många barn från flerspråkiga miljöer och i synnerhet på skolor med lägre
måluppfyllelse.
2. att Älmhults kommun och utbildningsförvaltningen gör tidig och
kontinuerlig uppföljning av barns språkutveckling och studieresultat som vid
behov följs upp med adekvata stödinsatser.
Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med
utbildningsnämndens yttrande daterat 2019-07-01, där det bland annat
framkommer att förvaltningens arbete sker i enlighet med motionens intentioner
utifrån budgetförutsättningarna.

Beslutsunderlag


Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01



Utbildningsnämndens yttrande daterat 2019-07-01



Utbildningsnämndens beslut 2019-08-28, § 130



Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2019-04-29

_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 130 God språkutveckling är en trygghet för barn
och ungas framtid - Motion Michael Öberg (MP)
Ärendenummer UN 2019/106

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens beslut:
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
utbildningsförvaltningens förslag daterat 2019-07-01.
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
utbildningsnämndens yttrande daterat 2019-07-01.

Beslutsnivå
Beslutspunkt 1 utbildningsnämnden
Beslutspunkt 2 kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg har lämnat in motion om barns och ungas språkutveckling.
Kommunstyrelsen begär yttrande från utbildningsnämnden senast 2019-09-05.

Beslutsunderlag


Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01



Yttrande kring motion ”God språkutveckling är en trygghet för barn och
ungas framtid”, daterat 2019-07-01.



Utbildningsnämndens utskotts förslag 2019-08-14, § 78.

_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

God språkutveckling är en trygghet för barn och
ungas framtid - motion Michael Öberg (MP)
Ärendenummer UN 2019/106

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg har lämnat in motion om barns och ungas språkutveckling.
Kommunstyrelsen begär yttrande från utbildningsnämnden senast 2019-09-05.

Beslutsnivå
Beslutspunkt 1 utbildningsnämnden
Beslutspunkt 2 kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01



Yttrande kring motion ”God språkutveckling är en trygghet för barn och
ungas framtid”, daterat 2019-07-01

Ärendebeskrivning
Michael Öberg (MP) föreslår i motionen:


att Älmhults kommun gör riktade insatser på förskolor och skolor med
många barn från flerspråkiga miljöer och i synnerhet på skolor med lägre
måluppfyllelse.



att Älmhults kommun och utbildningsförvaltningen gör tidig och
kontinuerlig uppföljning av barns språkutveckling och studieresultat som
vid behov följs upp med adekvata stödinsatser.

Arbetet med att främja en god språkutveckling är ett pågående arbete inom
förskolorna och skolorna i Älmhults kommun. Utbildningsförvaltningens
systematiska arbete med tidig upptäckt och adekvata tidiga insatser är viktigt för
elevernas språkutveckling, trygghet och självkänsla. Det främjande och
förebyggande arbetet ska kontinuerligt ses över och stärkas, och åtgärdande
insatser ska följas upp och utvärderas. Det här arbetet sker på både
organisatorisk-, grupp- och individnivå.
Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att förvaltningens arbete sker i
enlighet med motionens intentioner utifrån budgetförutsättningarna.
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Förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut:
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
utbildningsförvaltningens förslag daterat 2019-07-01.
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
utbildningsnämndens yttrande daterat 2019-07-01.

Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Anna Rix Grönvall
Tf grundskolechef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Utbildningsförvaltningen
Jenni Karlsson
Camilla Svensson

Motion ”God språkutveckling är en trygghet för
barn och ungas framtid” - yttrande
Arbetet med att främja en god språkutveckling är ett pågående arbete inom
förskolorna och skolorna i Älmhults kommun. Utbildningsförvaltningens
systematiska arbete med tidig upptäckt och adekvata tidiga insatser är viktigt för
elevernas språkutveckling, trygghet och självkänsla. Det främjande och
förebyggande arbetet ska kontinuerligt ses över och stärkas, och åtgärdande
insatser ska följas upp och utvärderas. Det här arbetet sker på både
organisatorisk-, grupp- och individnivå.
Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att förvaltningens arbete sker i
enlighet med motionens intentioner utifrån budgetförutsättningarna.
Nedan beskrivs det arbete som sker inom förskola respektive grundskola för att
främja god språkutveckling.

Arbete för tidiga insatser och en god språkutveckling
inom förskolan
I undersökningar kan vi se att några av de förskolorna med många barn från
flerspråkiga miljöer har en lägre måluppfyllelse än övriga. I arbeta med att höja
måluppfyllelsen har ett dokument tagits fram som en matris för vad en
undervisningsmiljö i förskolan ska innehålla gällande språk och matematik.
Syftet är att säkra förutsättningarna för alla barn att få med sig kunskaper och
förmågor som krävs för att vara väl förberedd inför förskoleklassen och
framtiden. Matrisen används av all personal på förskolan. Den är också ett stöd
för outbildad personal inom förskolan.
Förskolan har ett dokumentationsmaterial som kallas Pedagogisk observation.
Syfte är att få en helhetsbild av barnet. Personalen får genom observationer syn
på barnets förmågor och styrkor däribland barnets språkutveckling. Arbetet ger
personalen en möjlighet att se mönster, samband och får en överblick av barnets
situation. Därefter granskar personalen tillsammans i arbetslaget sitt
förhållningssätt, miljön, materialet och hur de organiserar på förskolan. Vilket
följs av förbättringar och anpassningar i utbildningen/verksamheten för alla
barns förutsättningar till utveckling och lärande. Pedagogiska observationen
möjliggör tidig upptäckt som leder till åtgärd. Dokumentet följs upp minst fyra
gånger per termin. Tidiga insatser är viktiga för en god språkutveckling.
Under våren 2017 till hösten 2018 anställdes en modersmålsstödjare för två av
våra förskolor som har hög andel av barn med annat modersmål. Hen fördelade
sin tid mellan förskolorna. Insatsen var mycket uppskattad och personalen såg
stora vinster som att kunna vara med som tolk/översättare vid olika tillfällen
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under dagen på förskolan, läsa litteratur på barnens hemspråk, vara en brygga
mellan hemspråket och svenskan. Modersmålsstödjaren är också ett stort stöd för
vårdnadshavare och personal vid all kommunikation.
Kommunen skulle behöva fler modersmålstödjare då vi har fler förskolor med
hög andel av barn med annat modersmål. Vi har tre förskolor som ligger runt 80
% med barn med annat modersmål. Haga, Tornet och Lyckan förskola.
Tyvärr är tjänsten nu borttagen på grund av det budgetläge vi är i.
Förskolan har investerat i ett digitalt läromedel, Polyglutt, i arbetet med att öka
språkförståelsen. Det kan användas på lärplattan, via kanon eller på en
clevertouch. Här berättas sagor och det sjungs sånger på en mängd olika språk.
Möjligheten till sitt eget talade språk för de yngsta barnen är en viktig faktor för
att kunna utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Men även för
barnens egenkulturella identitet och kunskap om och intresse för olika kulturer
(skolverket 2018)
TAKK, betyder tecken som alternativt som kompletterande kommunikation och
är en metod som lärs ut till barn för att utveckla deras förmåga att uttrycka och
kommunicera på andra sätt. TAKK är en kommunikation som används mycket
på förskolorna både hos barn och vuxna. En fortbildningsinsats har gjorts under
några år med personal på förskolorna. Personalen har visat ett stort engagemang
och lärt upp sina kollegor som inte gått utbildningen. Appar och digitala
program används för att lära sig nya tecken, se nedan. Barnen kommunicerar
med andra barn och vuxna genom de inlärda tecknen.
Bildstöd finns på förskolorna där fortbildningsinsatser skett. Några eller någon
från förskolans personal har under två halvdagar fått en kurs i hur bilder på ett
enkelt sätt kan plockas fram digitalt. Program som alla förskolor fått tillgång till,
Ebba Editor och Inprint med bilder och tecken. Bilderna finns tillgängliga i
miljön på förskolan och används av personalen tillsammans med barnen,
inför/under aktiviteter och rutiner i grundverksamheten tex vid måltider och
toalettbesök. Barnen förstår och blir förstådda genom bilderna, när barnen inte
vet vad som ska hända eller finner ord, ger bilderna barnen andra förutsättningar
att förstå och därigenom kunna delta. Både TAKK och bilder är metoder ute på
förskolorna som förstärker förutsättningarna för barnens språkutveckling.
Fortbildning via Läslyftet har skett under året som en del i att öka kunskapen
kring språkutvecklingen hos personalen på Lyckans förskola. En satsning via
Skolverket som bygger på det kollegiala lärandet mellan personal och barn.
Personal har arbetet efter olika moduler utifrån ämnet ”Läsa, skriva och berätta”
och gjort aktiviteter med barnen.
Folkbiblioteket är något alla förskolor besöker för att främja lusten till läsande.
Här kan också böcker lånas på barnens hemspråk. Just nu finns en insats som
heter Språkstegen- Språkstegen är en satsning från biblioteken i Blekinge och
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Kronoberg som gäller språkutveckling och föräldrastöd till föräldrar med barn 03 år. Det innebär att det har inrättats kapprumsbibliotek på alla
småbarnsavdelningar i kommunen. Böcker ägs av förskolorna och ska vara för
hemlån. Vårdnadshavarna lånar när de hämtar sina barn.
Penpal som är en slags läspenna, är ett användbart verktyg för att få en god
språkutveckling.
Pen pal är en kombinerad mp3-spelare och scanner som kan läsa böcker högt,
sida för sida. Ljudfiler laddas in i Pen pal på flera olika språk, och barnen väljer
sedan vilket språk hen vill lyssna på. Ytterligare en finess med Pen pal är att den
har en mikrofon som låter barnen spela in ljud själv. Barnen kan upprepa texter,
återberätta eller hitta på egna berättelser till bilder i böcker.
Friendy-dockor är ett annat sätt att arbeta med språkutveckling med yngre barn.
Dockorna finns med sex olika känslor; glad, arg, rädd, ledsen, sur och lugn.
Dockorna ska hjälpa till att prata om hur man känner sig och upplever olika
situationer och relationer.
Oavsett var på jordklotet vi är födda, var vi kommer från, vilken kulturell
bakgrund vi har så uttrycks dessa känslor på samma sätt i ansiktsmimiken.
Barnen kan känna igen dem var de än befinner sig.
Fortbildningsinsatser har köpts in av rektorer för att öka kunskapen kring
språkutveckling ur många aspekter. 2016 var det ”Barns uppfostran i olika
kulturer” med inriktning mot ett interkulturellt förhållningssätt. Det handlade bl
a om att ta vårdnadshavare till hjälp i undervisningen på barnens egna hemspråk
genom att på olika sätt synliggöra olika språk på avdelningarna. Ex vad heter
mjölk på arabiska eller hur säjer man hej på hindi.
Under 2018 var det föreläsningen ”Flerspråkighet är framtidens kompetens” som
gavs av Språkcentrum Mölndal. Föreläsning var inköpt för personalen på Haga
och Tornets förskolor, men även andra förskolor var med. Mahroo Khousrav var
en av föreläsarna, som är författare till ”Flerspråkighet: Alla barn, alla språk, alla
dagar.
Litteratur har köpts in till personal i fortbildningssyfte som Undervisning i
flerspråkig förskola av Heidi Harju- Luukkainen och Anne Kultti.
Flerspråkiga barns villkor i förskolan: lärande av och på ett andra språk av
Anne Kultti och Flerspråkighet: Alla barn, alla språk, alla dagar av Mahroo
Khousravi.
Skönlitteratur har även köpts in till barnen.
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Arbete för tidiga insatser och en god språkutveckling
inom grundskolan
Pedagoger gör kontinuerliga kartläggningar och uppföljningar av elevernas
språkutveckling. Från och med juli 2019 är kartläggning enligt Skolverkets
material Hitta språket obligatoriskt i förskoleklass. Elever som kan ha
svårigheter att nå målen identifieras, och specialpedagogisk kompetens ska
användas både vid analysen, planeringen av det fortsatta stödet och
uppföljningen av insatt stöd.
Från årskurs 1 till 9 finns Skolverkets nationella bedömningsstöd och i årskurs 3,
6 och 9 obligatoriska nationella prov inom svenska och svenska som andraspråk.
Utöver dessa nationella kartläggningsmaterial använder de olika skolorna
ytterligare material och metoder för att följa och forma elevernas
språkutveckling.
Kunskaper i svenska är viktiga för att nyanlända elever ska kunna ta till sig
undervisningen i skolan och vara delaktiga i samhället. Återkommande
uppföljningar av elevernas språkutveckling är avgörande om utbildningen ska
utformas efter de nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov för
att stödja progressionen i språkutvecklingen. För nyanlända elever finns ett
särskilt kartläggningsmaterial i tre steg, där steg 1 och 2 är obligatoriska för att
ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar
skolan i Sverige. Dessa tester genomförs idag på Språkenheten på Elmeskolan
och på Linnéskolan, och resultaten ligger till grund för klassplacering och
planering av undervisning.
Steg 3 i kartläggningsmaterialet är frivilligt. Det riktar sig till undervisande
ämneslärare och är tänkt att genomföras på den skola där eleven placerats. Med
hjälp av kartläggningens tredje steg får läraren syn på vilka kunskaper elever har
inom ett specifikt ämne och får bättre möjlighet att planera elevens fortsatta
undervisning.
Utöver det obligatoriska kartläggningsmaterialet använder en del skolor sig av
Skolverkets material Bygga svenska. Bygga svenska ger lärare i grund- och
gymnasieskolan möjlighet att observera elevernas förmågor inom olika områden
som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet får
lärare syn på behov och kan utveckla sin undervisning individanpassat.
En utredning gällande utbildning för nyanlända, däribland arbetet med
nyanländas språkutveckling, har genomförts utifrån nuläge, forskning och
beprövad erfarenhet. Utifrån den har förslag till utvecklingsåtgärder tagits fram
för vidare bearbetning i lednings- och rektorsgrupp.
Utöver insatser inom varje skolas ram finns den övergripande organisationen för
studiehandledning och modersmål, som har en tydlig struktur och arbetsgång för
kvalitetssäkring av verksamheten och stödinsatserna.
Ett verktyg för att få syn på behov i verksamheterna och följa elevernas
progression är IST Lärande, en digital lärplattform för bland annat bedömning,
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omdömen, planering och utvecklingssamtal. Flera skolor använder redan
tjänsten, och från och med höstterminen 2019 gör alla det, inom hela grund- och
gymnasieskolan. Elev- och klassammanställningarna ur IST Lärande gör att
lärare, skolledning och elevhälsoteam enkelt ser resultat och behov på både
klass-, elev-, lärar- och ämnesnivå. Uppföljningar av resultaten är viktiga, och
görs i arbetslag, med elevhälsoteam och, när behov finns, med centrala barn- och
elevhälsan.
Skolornas lokala elevhälsoteam, EHT, arbetar både främjande, förebyggande
och åtgärdande. I teamet sker tvärprofessionell samverkan ur medicinskt,
psykosocialt och specialpedagogiskt perspektiv. Hälsa och lärande går hand i
hand och pedagogernas och arbetslagens samverkan med EHT är därför väldigt
viktigt. EHT arbetar bland annat med resultatuppföljning och analys,
stödinsatser samt förebyggande och åtgärdande arbete utifrån
trygghetsmätningar.
Utöver lokala EHT finns centrala barn- och elevhälsan, CBEH, som ytterligare
stödjer skolornas och pedagogernas arbete med elevernas språkutveckling.
CBEH arbetar främst främjande och förebyggande, exempelvis via föreläsningar
och utbildningar om tecken som kommunikation, bildstöd, språkstörning,
dyslexi, lärmiljöns betydelse, specialpedagogiska och kompensatoriska verktyg
med mera. CBEH arbetar också åtgärdande, exempelvis genom
specialpedagogiskt stöd till lärare och arbetslag i syfte att forma undervisning,
utveckla material och anpassa lärmiljö så att elevens språkutveckling gynnas.
CBEH har också startat systematisk uppföljning av resultat från nationella prov.
Respektive profession inom CBEH (specialpedagoger, logopeder och psykolog)
har under läsåret 2018/2019 inrättat ett rullande schema för återkommande
deltagande i och samverkan med de lokala elevhälsoteamen på varje skola, för
ytterligare tvärprofessionell samverkan kring elevernas mående och lärande.
Varje skola arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, SKA, utifrån nationella mål
i styrdokumenten och lokala behov. Målet är alltid att främst arbeta främjande
och förebyggande, tidigt upptäcka behov i verksamhet och hos elev, att tidigt
sätta in adekvata stödåtgärder samt att kontinuerligt följa upp och utvärdera
insatsers effekt för att forma undervisning som gynnar varje elevs lärande och
utveckling.
Några skolor kommer att ha en utbildningsinsats för all pedagogisk personal
inom SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbete, i samarbete med
Linnéuniversitetet. SKUA har dokumenterad positiv effekt på elevernas
språkutveckling och satsningen görs inom alla ämnen på skolor med störst
behov. Utbildningssatsningen startar läsåret 2019/2020, och effekterna på
elevernas lärande och utveckling kommer att följas upp terminsvis.
En annan utbildningsinsats som utbildningsförvaltningen satsat på utifrån
forskningsresultat och analys av behov i verksamheterna är den pedagogiska
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modellen STL, Att skriva sig till lärande. STL bygger på ett språkutvecklande
arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och
lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor. Modellen baseras på
framgångsfaktorer för lärande och den digitala tekniken används för att fungera
som hävstång för att förstärka det som har positiv effekt på elevers lärande.
Denna kombination av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever,
oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga
samarbeten med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter
som tekniken ger. Skriva sig till lärande är väl förankrat i kunskapskraven i
läroplanen.
Den forskning som gjorts på modellen visar att Skriva sig till lärande förbättrar
skolresultaten. Det ger även ökad likvärdighet mellan könen då pojkarnas
prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir
spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre
resultat.
Personal från grundskolornas lågstadium har deltagit i satsningen, som nu är
inne på sitt tredje år. Skolledning summerar att metoden visat sig mycket
framgångsrik och elevernas resultat, inte minst pojkarnas, haft en mycket positiv
utveckling inom framför allt svenskämnet.
Det pågår försök att sprida kunskapen och arbetssättet till mellanstadiet, och
detta arbete kommer att utökas ytterligare och följas upp mer under läsåret
2019/2020.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 63 Motion om barns och ungas språkutveckling
Ärendenummer KS 2019/74

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Michael Öberg (MP) om barns och ungas språkutveckling
daterad 2019-04-24
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149 Svar på motion om att investera i en
boulehall i Älmhult - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2018/112

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till kulturoch fritidsnämndens beslut 2019-05-23 § 50.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2018-09-04 att kommunen
investerar i en boulehall i de centrala delarna av Älmhult.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23 § 50, där följande
beslut fattades:
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 60 000 kronor för perioden september-december år 2019. Beloppet
betalas ut mot verifikation.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 80 000 kronor för perioden januari-december 2020. Beloppet betalas ut
mot verifikation.
3. Kultur- och fritidsnämnden ska år 2020 fatta ett nytt beslut gällande bidrag
för perioden 2021 och framåt.
4. Att Boule 16 snarast möjligt kontaktar Älmhults kommun för att erbjuda sig
att vara med i idrottsskolan.
5. Att Boule 16 senast vid sitt nästa årsmöte bildar/väljer en ungdomskommitté
för att på det viset få ungdomar till boulen och därigenom skapa en bra
mötesplats mellan olika generationer.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-23, § 68
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, §50
 Skrivelse från Boule 16 daterad 2018-09-24
 Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2018-09-04
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 68 Motion om att investera i en boulehall
Ärendenummer KFN 2018/22

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till kulturoch fritidsnämndens beslut 2019-05-23 § 50.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg, Miljöpartiet de Gröna i Älmhults kommun, föreslår i motion att
kommunen investerar i en boulehall i de centrala delarna av Älmhult. Motionen
har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
 Motion om att investera i en boulehall av Michael Öberg (MP) daterad 201809-04
 Remiss från kommunstyrelsen gällande motion om att investera i en boulehall
 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-09-12 §86
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23 §50
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Fritidschef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 50 Samarbete med Boule 16
Ärendenummer KFN 2019/16

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 60 000 kronor för perioden september-december år 2019. Beloppet
betalas ut mot verifikation.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 80 000 kronor för perioden januari-december 2020. Beloppet betalas ut
mot verifikation.
3. Kultur- och fritidsnämnden ska år 2020 fatta ett nytt beslut gällande bidrag
för perioden 2021 och framåt.
4. Att Boule 16 snarast möjligt kontaktar Älmhults kommun för att erbjuda sig
att vara med i idrottsskolan.
5. Att Boule 16 senast vid sitt nästa årsmöte bildar/väljer en ungdomskommitté
för att på det viset få ungdomar till boulen och därigenom skapa en bra
mötesplats mellan olika generationer.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Bouleföreningarna och bouleklubbarna genom Boule 16 söker stöd för att kunna
hyra Boulehallen av INGKA CENTRES från den 1 augusti 2019 och fortsätta
driva verksamheten. Den totala summan för hyran av boulehallen är 260 000
kronor per år.
I tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse presenterades två alternativ till förslag
till beslut:
Alternativ 1:
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 60 000 kronor för perioden augusti-december år 2019. Beloppet betalas
ut mot verifikation.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kultur- och fritidsnämnden

2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 80 000 kronor för perioden januari-december 2020. Beloppet betalas ut
mot verifikation.
3. Kultur- och fritidsnämnden ska år 2020 fatta ett nytt beslut gällande bidrag
för perioden 2021 och framåt.
Alternativ 2:
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 60 000 kronor för perioden augusti-december år 2019. Beloppet betalas
ut mot verifikation.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 120 000 kronor för perioden januari-december 2020. Beloppet betalas ut
mot verifikation.
3. Kultur- och fritidsnämnden ska år 2020 fatta ett nytt beslut gällande bidrag
för perioden 2021 och framåt.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20
 Mail från Älmhults boulehall 2019-03-02
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-24, § 31

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt alternativ 1, med
ändring i punkt 1 från ”augusti-december” till ”september-december”.
Anton Härder (S) föreslår följande:
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 60 000 kronor för perioden september-december år 2019. Beloppet
betalas ut mot verifikation.
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar boule 16s ansökan om bidrag för hyra
med 160 000 kronor för perioden januari-december 2020. Beloppet betalas ut
mot verifikation.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kultur- och fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ska år 2020 fatta ett nytt beslut gällande bidrag
för perioden 2021 och framåt.
Anders Mårtensson (C) lägger fram förslag på tilläggsbeslut:
 Att Boule 16 snarast möjligt kontaktar Älmhults kommun för att erbjuda sig
att vara med i idrottsskolan.
 Att Boule 16 senast vid sitt nästa årsmöte bildar/väljer en ungdomskommitté
för att på det viset få ungdomar till boulen och därigenom skapa en bra
mötesplats mellan olika generationer.
Beslutsgång
Nämnden bifaller de två tilläggsbesluten.
Ordföranden ställer Tomas Simonssons förslag mot Anton Härders förslag och
finner att nämnden bifaller Tomas Simonssons förslag.
Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tomas Simonssons förslag
Nej-röst för Anton Härders förslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller nämnden Tomas Simonssons förslag:
Ja-röst

Nej-röst

Tomas Simonsson (M)
Rumiana Miteva De Reyes (M)
Anders Mårtensson (C)
Hilda Ardash (KD)

Anton Härder (S)
Monica Nilsson (S)

_____
Beslutet skickas till
Fritidschefen
Boule 16

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Remiss
2018-09-26
Kommunstyrelsen

1(1)

Sändlista

Kultur- och fritidsnämnden

Motion om att investera i en boulehall i Älmhult –
begäran om yttrande
Ärendenummer KS 2018/112
Kommunstyrelsen begär med denna remiss synpunkter i ovanstående ärende, i
enlighet med bifogat underlag.

Besvaras senast
2018-12-31

Svar skickas till
Kommunstyrelsen, ks@almhult.se

216

Sammanträdesprotokoll
2018-09-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 198 Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde:
 Motion från Michael Öberg (MP) om att investera i en boulehall i Älmhult

Beslutsunderlag
 Motion från Michael Öberg (MP) om att investera i en boulehall i Älmhult
daterad 2018-09-05, dnr KS 2018/112
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150 Svar på motion om minskat matsvinn - Helen
Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2019/61

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Helen Bengtsson (S) föreslår i motion daterad 2019-03-25 om att minska
matsvinnet:
1. att Älmhults kommun lägger till ett mätbart mål med syfte att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna till den antagna miljöplanen.
2. att en handlingsplan för att minska matsvinnet tas fram.
Tekniska nämnden föreslår, 2019-10-01, § 108, att motionen ska bifallas.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 108
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-20
 Motion från Helen Bengtsson (S) daterad 2019-03-25
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 108 Svar på motion - minska matsvinnet
Ärendenummer TN 2019/4

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Från kommunstyrelsen remitterad motion gällande att minska matsvinnet.

Beslutsunderlag
 Yttrande på motion om att minska matsvinnet daterad 2019-09-02
 Tekniska nämndens beslut 2019-05-21 § 61
 Motion om att minska matsvinnet daterad 2019-03-25
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2019-08-20
Teknisk förvaltning
Carina Walthersson
Carina.Walthersson@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Yttrande - motion om att minska matsvinnet
Ärendenummer TN 2019/4

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns kostenhet har beretts möjlighet att yttra sig gällande motion,
Minska matsvinnet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-20
 Motion om att minska matsvinnet daterad 2019-03-25

Ärendebeskrivning
Helen Bengtsson, socialdemokraterna i Älmhults kommun, föreslår i motion
2019-03-25, att minska matsvinnet. Motionen yrkar att Älmhults kommun:
1. Lägger till ett mätbart mål för med syfte att minska matsvinnet i de
kommunala verksamheterna till den antagna miljöplanen.
2. En handlingsplan för att minska matsvinnet tas fram.
Under vårterminen 2019 pågick projektet Miljöspanarna i kommunen där
skolelever i grundskolan lärde sig om matsvinn och dess konsekvenser för miljö,
samhälle och ekonomi. Under vecka 4 och 21 vägdes mat som slängdes från
tallrik i grundskolorna.
I de kommunala verksamheterna finns idag inget system varken praktiskt eller
tekniskt där matsvinn mäts.
Mätningar har tidigare gjorts stickprovsmässigt men inte kontinuerligt.
Mätningarna har mätts och sammanställts för hand för att skapa en uppfattning
om volymen av matsvinn.
Under höstterminen kommer matsvinnet mätas dagligen i grundskolorna,
Resultatet kommer sammanställas i excel-format för beräkning.
Det som behövs är både utbildning för personal som handhar mat och tekniska
hjälpmedel såsom datasystem. Till detta tillkommer licenskostnad som är okänd.
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2(2)

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Ge Älmhults kommun uppdrag att lägga till ett mätbart mål med syfte att
minska matsvinnet i de kommunala verksamheterna till den antagna
miljöplanen .
2. Ge kostenheten i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att minska
matsvinnet.

Carina Walthersson

Lars Nilsson

Tf Kostchef

Tf Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kostenheten
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 62 Motion om minskat matsvinn
Ärendenummer KS 2019/61

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Helen Bengtsson (S) om minskat matsvinn daterad 2019-03-25
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2019-03-25

Minska matsvinnet
Älmhults kommun har en ambitiös miljöplan kopplad till Agenda 2030, antagen i
kommunfullmäktige 2018. Flera olika områden berörs och ett av målen är att senast
2019 ska alla kommunala verksamheter sortera ut sitt matavfall, vilket idag inte görs
överallt, men vi ser fram emot att det blir verklighet.
I Sverige slängs 134 kilo matavfall per person och år enligt SCB´s statistik 2018.
Privatpersoner är värst med 100 kg per person och år, men restauranger och
offentlig sektor har också stora förbättringspotential.
Älmhults kommun är nu med i projektet Miljöspanarna vilket innebär att skolelever
lär sig om matsvinn och dess konsekvenser för miljö, samhälle och ekonomi. Att
minska matsvinnet kommer förhoppningsvis bli en positiv effekt av detta.
Jag tycker det är viktigt att vi politiker visar att detta är en fråga som ska prioriteras
för att skapa ett mer hållbart samhälle.
Det finns många goda exempel på hur matsvinnet i offentlig sektor kan minskas till
exempel en app där eleverna får välja mat i förväg så att inte för mycket mat ska
lags eller möjlighet att köpa med sig rester hem.
Med anledning av detta yrkar jag:
- Att Älmhults kommun lägger till ett mätbart mål för med syfte att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna till den antagna miljöplanen.
- Att en handlingsplan för att minska matsvinnet tas fram.
Helen Bengtsson
Socialdemokraterna
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 151 Svar på motion om trygghetsvandring på
landsbygden - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2018/133

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen då resursmässiga förutsättningar för
uppdraget saknas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) föreslår i motion om trygghetsvandring på landsbygden
daterad 2018-11-25 att:
1. Kommunen genomför regelbundna trygghetsvandringar i alla kommunens
orter och genomför åtgärdsplaner.
2. Kommunfullmäktige får rapporterat åtgärdsplanen samt genomförda åtgärder
utifrån denna inom ett år efter fullföljd trygghetsvandring.
Tekniska nämnden föreslår 2019-10-01, § 108, att motionen avslås utifrån att
resursmässiga förutsättningar för uppdraget saknas.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 108
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-02
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 109 Svar på motion - trygghetsvandring
Ärendenummer TN 2019/3

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige avslår motionen då resursmässiga förutsättningar för
uppdraget saknas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Från kommunstyrelsen remitterad motion gällande trygghetsvandring.

Beslutsunderlag
 Yttrande på motion rörande trygghetsvandring på landsbygden daterad 201907-02
 Motion om trygghetsvandring daterad 2018-11-25
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2019-07-02
Teknisk förvaltning
Håkan Helgesson
hakan.helgesson@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Yttrande på motion rörande trygghetsvandring på
landsbygden
Ärendenummer TN 2019/27

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens yttrande är att motionens föreslagna åtgärd förvisso är exempel
på en brottspreventiv åtgärd men för att uppnå en bestående önskvärd effekt
behöver man etablera ett systematiskt brottsförebyggande arbete under ledning
av rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa.
En grundförutsättning för detta arbete är att resurser avdelas för uppdraget och
att ambitionsnivå och målsättning fastställs politiskt.
I budgetförslag för år 2020 har Tekniska förvaltningen äskat om medel för
inrättande av råd för brottsförebyggande arbete och folkhälsa samt strategiskt
arbete med brottsprevention.
I nuläget saknas resursmässiga förutsättningar för att initiera ett systematiskt
brottsförebyggande arbete där trygghetsvandringar är en del av uppdraget.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-02
 Motion om Trygghetsvandring på landsbygden – Eva Ballovarre (S)

Ärendebeskrivning
Forskning visar att brottslighet sällan uppträder slumpvis utan följer vissa
mönster och ofta förutsätter vissa sammanfallande faktorer för att uppstå. En
förutsättning för att förebygga brott är därför kunskap om den lokala lägesbilden
beträffande brottsligheten och dess bakomliggande orsaker. Först därefter bör
beslut om genomförande av lämpliga åtgärder riktat mot de bakomliggande
orsakerna vidtas och utvärdering av dess effekter göras.
De i motionen redovisade förslagen till åtgärder är exempel på åtgärder som
mycket väl kan ha en positiv förebyggande effekt på vissa typer av brottslighet
under vissa förhållanden. Men för att uppnå målet att vara en trygg kommun
erfordras ett långsiktigt, systematiskt brottsförebyggande arbete.
I detta arbetet är etablering av samverkan med såväl polismyndigheten som
näringsliv och civilsamhället en viktig framgångsfaktor.
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Processägare för etablering av ett systematiskt brottsförebyggande arbete bör på
strategisk nivå vara rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa.
Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa ha varit vilande sedan 2017
men uppdraget har nu implementerats i tekniska nämndens reglemente. Dock har
inga personella eller ekonomiska medel tillförts för uppdragets genomförande
varför det även i nuläget är vilande.
En grundläggande förutsättning för ett effektivt brottsförebyggande arbete är att
politisk målsättning och ambition överensstämmer med tilldelade personella och
materiella resurser. I nuläget saknas dock resursmässiga förutsättningar för att
initiera processen med implementering av ett systematiskt brottsförebyggande
arbete.
I budget för verksamhetsåret 2020 har tekniska nämnden äskat om medel för att
kunna påbörja arbetet utifrån en lägsta ambitionsnivå. Nämnda medel erfordras
för att tjänsteperson, inom egen eller annan förvaltning, skall kunna avdelas för
uppdraget.
Under förutsättning att dessa medel tilldelas skapas förutsättningar för att inleda
redovisad process och bereda underlag för ett politiskt beslut om mål och
ambitionsnivå samt tillhörande behov av budget för det brottsförebyggande
arbetet.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med genomförande av regelbundna
trygghetsvandringar i alla orter med tillhörande åtgärdsplaner tills dess att
resursmässiga förutsättningar finns för uppdraget.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt rådet för brottsförebyggande arbete och
folkhälsa att fortlöpande följa upp åtgärdsplaner samt genomförda åtgärder
utifrån denna inom ett år efter fullföljd trygghetsvandring.
Håkan Helgesson

Anders Nyberg

Kris o beredskapsstrateg

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges beslut:
-

Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Kris- & Beredskapsstrateg
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 229 Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde:
 Motion från Eva Ballovarre (S) om trygghetsvandring på landsbygden
daterad 2018-11-25, dnr. KS 2018/133
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Motion angående: Trygghetsvandring på landsbygden
Trygghetsvandringar används för att få med flera olika aktörer för att tillsammans
dra slutsatser kring hur ett område kan upplevas som mer tryggt och behagligt.
Civilsamhället, polis, fastighetsägare, kommunens förvaltningar och
räddningstjänsten är några av de aktörer som är relevanta att ha med.
Det finns en tradition i Älmhults kommun att med jämna mellanrum genomföra
trygghetsvandringar i kommunens centralort med fokus på platser där det rörs sig
mycket människor. Efter trygghetsvandringen genomförs en åtgärdsplan och
punkter som tas upp är ofta belysning och trafiksäkerhet.
Älmhult har som mål att vara en trygg kommun och det gäller hela kommunen.
Därför är det viktigt att trygghetsvandringar även sker i kommunens mindre
samhällen.
Socialdemokraterna yrkar att:
- Kommunen genomför regelbundna trygghetsvandringar i alla kommunens
orter och genomför åtgärdsplaner.
- Kommunfullmäktige får rapporterat åtgärdsplanen samt genomförda
åtgärder utifrån denna inom ett år efter fullföljd trygghetsvandring.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Eva Ballovarre 2018-11-25

229

Sammanträdesprotokoll
2019-10-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 152 Miljöprofilering av Haganässkolans
programutbud - uppföljning av uppdrag
Ärendenummer KS 2016/143

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens redovisning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har fick 2017-02-27, § 34, i uppdrag att utreda samtliga
förslag i motion om miljöprofilering från Sonja Emilsson (M).
Utbildningsnämnden har inkommit med redovisning om hur Haganässkolan
arbetar med förslagen i motionen, 2019-08-28, § 124.

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens beslut 2019-08-28, § 124
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15
 Utbildningsförvaltningens utredning daterad 2019-08-15
 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, § 34
 Utbildningsnämndens beslut 2016-12-14, § 159
 Motion från Sonja Emilsson (M) daterad 2016-08-23
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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UN 2016/131
Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

2019.1421
Sidnummer, beslut 1(1)

2019-09-05
Utbildningsnämnden

§ 124 Miljöprofilering av Haganässkolans
programutbud-Motion Sonja Emilsson (M)
Ärendenummer UN 2016/131

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar utredning av förslagen i motionen om
miljöprofilering till kommunfullmäktige.
2. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till miljöprofilering av Haganässkolan
under förutsättning att behovet av ökade resurser beaktas av kommunfullmäktige i budgeten från och med 2020.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att utreda samtliga förslag i motion om
miljöprofilering från Sonja Emilsson (M).
Utbildningsnämndens utskott har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att
redovisa hur Haganässkolan arbetar med förslagen i motionen till
utbildningsnämnden 2019-08-28.

Beslutsunderlag
 Utredning motion miljöprofilering Haganässkolan, daterad 2019-08-15
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Ekonom Patrik Alm
Verksamhetschef gy/komvux Samuel Svensson

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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UN 2016/131
Tjänsteskrivelse
2019-08-15

2019.1423
1(2)

2019-08-15
Utbildningsförvaltning
Samuel Svensson
samuel.svensson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Miljöprofilering av Haganässkolans programutbud
– Motion Sonja Emilsson (M)
Ärendenummer UN 2016/131

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att utreda samtliga förslag i motion om
miljöprofilering från Sonja Emilsson (M).
Utbildningsnämndens utskott har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att
redovisa hur Haganässkolan arbetar med förslagen i motionen till
utbildningsnämnden 2019-08-28.

Beslutsnivå
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utredning motion miljöprofilering Haganässkolan, daterad 2019-08-15
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15

Ärendebeskrivning
Sonja Emilsson (M) föreslår i motion inkommen 2016-08-29 att Älmhults
kommun ska
 undersöka om Haganässkolan är redo för en miljöprofilering av
programutbud och anpassad organisation därefter
 undersöka om det finns möjligheter till rekrytering/utveckling med rätt
kompetens
 undersöka intresse från näringsliv och universitet/högskola
 beräkna uppstartskostnader
 beskriva vision för miljöprofilering

Överväganden
Skolan arbetar aktivt med miljöarbete i befintliga kurser. I och med införandet
av GY11 är det inte längre möjligt att ta fram lokala kurser, med eget innehåll,
utan det är skrivningarna i de nationella kurserna som är styrande. Det ger inte så
stort handlingsutrymme.
För att få en miljöprofilering i samarbete med näringslivet krävs personella
resurser och utbildning/studiebesök samt investering i ny teknik.
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar utredning av förslagen i motionen om
miljöprofilering till kommunfullmäktige.
2. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till miljöprofilering av Haganässkolan
under förutsättning att behovet av ökade resurser beaktas av kommunfullmäktige i budgeten från och med 2020.

Samuel Svensson

Roger Johansson

Verksamhetschef gy/komvux

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Ekonom Patrik Alm
Verksamhetschef gy/komvux Samuel Svensson
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utredning
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2019-08-15
Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson

Utredning motion miljöprofilering Haganässkolan
Nuläge
I kurserna Biologi/Naturkunskap/IB Design Technology ingår redan idag hållbar
utveckling.
Inom Hållbarutveckling arbetar skolan med tre stora områden i enlighet med
Agenda 2030:




Miljö
Social
Ekonomiskt

Det hålls diskussioner med elever om vad är viktigt för den enskilde medborgaren när det gäller hållbar utveckling.
Eleverna undersöker de egna ”fotavtrycken”, exempelvis vilken påverkan eleven
själv har på miljön i vardagen.
Inom ekologi undersöker eleverna sjön Möckelns vatten och de smådjur som
finns där.
När det gäller Creativity, Activity and Service (IB) är många studenter aktiva
kring återvinning och hur man aktivt arbetar för att minska klimatpåverkan.
Inom flera ämnen, till exempel engelskan, arbetas det idag med miljöfrågor.
Inom gymnasiearbeten, samarbetar en hel del elever med olika universitet,
exempelvis Lund, Umeå och Chalmers. På skolan finns det solceller på taket,
eleverna kommer att jobba med speciella utbildningspaket från WASPER. Det
har varit temadagar med hållbar utveckling i fokus i olika arbetslag.
Teknikprogrammet har arbetat med hållbarutveckling tillsammans med IKEA:s
testlab, Stena och Reningsverket.

Miljövision
Skolan uppmuntrar eleverna att ta en aktiv roll i att skapa en bättre miljö att leva
och bo i, både nu och i framtiden.
Elever ska söka sig till Haganässkolan tack vare att skolan har en miljöprofilering som riktar sig ut mot företagen och som ingår i skolans
ämnesövergripande arbete.
Att inom några program, exempelvis teknikprogrammet och Design Technology
och Business Management på IB programmet utveckla ett återkommande
samarbete med näringslivet där eleverna är med och utvecklar produkter från idé
till färdig produkt som både är hållbar och miljövänlig.

234

utredning
2019-08-15

2(2)

Möjlighet till miljöprofilering.
I nuläget arbetar de olika programmen med miljöarbete inom främst naturkunskap, biologi och IB Design Technologi. Med en samordningsansvarig så
skulle skolan kunna utveckla det här arbetet till att bli ett ämnesövergripande
projekt där flera ämnen samverkar. Exempel är sopsortering, uppvärmning och
energifrågor och hållbar matproduktion. Eleverna skulle ges möjlighet att
påverka de val som tas för driften på skolan och dess närmiljö, både utomhus
och inomhus via fokusgrupper. Aktivt arbeta för att inrikta gymnasiearbetena
mot hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.
På skolan finns redan i dag personal med stor kompetens inom miljöområdet.
Det handlar om att tydliggöra att det ingår i lärarnas uppdraget att driva ämnesövergripande projekt inom Agenda 2030 tillsammans och att ge förutsättningar
för det.
Samarbete
I samarbete med näringslivet skulle tyngdpunkten läggas på miljöarbetet. Ett
exempel är Ikea som arbetar mycket med hållbarhet och ”Circular economy”.
Det svåra är att hitta ett samarbete och en kontaktperson över tid, mellan de olika
företagen och skolan så att samarbetet inte blir beroende av vilka personer som
arbetar på de olika positionerna. Det hade varit en stor fördel att ha någon på
skolan och i respektive företag som har ett tydligt samordningsansvar gällande
arbetet med hållbar utveckling och det ämnesövergripande arbetet i de olika
årskurserna.
Förutom näringslivet kan samarbete utvecklas med ungdomsgruppen, fritidsgården och kommunens miljöstrateg.
I uppdraget för lektorn, när det gäller kontakten med universiteten, kan hens
uppdrag mer inriktas mot hållbar utveckling. Utbildningar i hållbar utveckling på
universiteten finns både på engelska och svenska.

Uppskattade kostnader
För att få en tydlig miljöprofilering behövs en samordnande resurs för skolans
miljöarbete och kontakterna med näringslivet och andra grupper. Det behövs
även resurser för att möjliggöra fler studiebesök, föreläsare och workshops samt
marknadsföring av miljöprofilen.
Investering behöver ske i laborationsutrustning inom energi-och miljöområden
samt i källsortering. Beräknad utgift 400 000 kr.
Driftkostnad

Kostnad år 1, kr

Årlig kostnad, kr

Samordnare

350 000 (60%)

135 000 (20 %)

Marknadsföring

90 000

45 000

Studiebesök, workshop etc

60 000

75 000

Kapitaltjänst investering
Summa

45 000
500 000
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 153 Individuellt IT-stöd inom skolan - uppföljning
av uppdrag
Ärendenummer KS 2016/148

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens redovisning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) föreslog i motion beslutad i kommunfullmäktige 2017-02-27, §
35, att man skulle införa datorer till alla elever på högstadiet.
Utbildningsnämnden ställde sig positiva till förslaget och fick även i uppdrag att
redogöra för kostnaderna för att införa detta. I utbildningsnämndens yttrande
daterat 2016-11- 28 finns kostnaderna redogjorda. Sedan dess är datorer ett
naturligt inslag i undervisningen och 1:1-datorer är införda. Kostnader för detta
redovisas inte särskilt i utbildningsnämndens internbudget.

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens beslut 2019-08-28, § 127
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21
 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, § 35
 Utbildningsnämndens beslut 2016-12-14, § 155
 Motion från Bo Bergsjö (L) daterad 2016-09-13
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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UN 2016/148
Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

2019.1425
Sidnummer, beslut 1(1)

2019-09-05
Utbildningsnämnden

§ 127 Individuellt IT-stöd inom skolan - Motion Bo
Bergsjö (L)
Ärendenummer UN 2016/148

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar informationen till kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö föreslog i en motion, som behandlades i fullmäktige 2017-02-27 att
man skulle införa datorer till alla elever på högstadiet. Utbildningsnämnden
ställde sig positiva till förslaget och fick även i uppdrag att redogöra för
kostnaderna för att införa detta. I utbildningsnämndens yttrande daterat 2016-1128 finns dessa redogjorda:

Sedan dess är datorer ett naturligt inslag i undervisningen och 1-1 datorer är
införda. Kostnader för detta redovisas inte särskilt i utbildningsnämndens
internbudget.

Beslutsunderlag
 Förvaltningens yttrande gällande motionen daterat 2016-11-28
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-21
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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UN 2016/148
Tjänsteskrivelse
2019-08-21

2019.1426
1(1)

2019-08-22
Utbildningsförvaltning
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Individuellt IT-stöd inom skolan - Motion Bo
Bergsjö (L)
Ärendenummer UN 2016/148

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö föreslog i en motion, som behandlades i fullmäktige 2017-02-27 att
man skulle införa datorer till alla elever på högstadiet. Utbildningsnämnden
ställde sig positiva till förslaget och fick även i uppdrag att redogöra för
kostnaderna för att införa detta. I utbildningsnämndens yttrande daterat 2016-1128 finns dessa redogjorda:

Sedan dess är datorer ett naturligt inslag i undervisningen och 1-1 datorer är
införda. Kostnader för detta redovisas inte särskilt i utbildningsnämndens
internbudget.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Förvaltningens yttrande gällande motionen daterat 2016-11-28
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-21

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar informationen till kommunfullmäktige.
Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningschef
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