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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 216 Policy för delegering
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens 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.

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
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 142

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Förslag till policy daterat 2019-09-16
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-09-16 1(3)

Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström 
henrik.dahlstrom@almhult.se

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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Tjänsteskrivelse

2019-09-16 2(3)

 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.

1 Avser delegering av ärendetyper. Delegering av tillfällig natur eller i enstaka ärenden kan ges i 
särskilda beslut.
2 Till exempel jäv eller frånvaro.

11



Tjänsteskrivelse

2019-09-16 3(3)

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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2019-09-16 1(8)

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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Styrande dokument

2019-09-16 3(8)

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.

1 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.
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Styrande dokument

2019-09-16 4(8)

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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Styrande dokument

2019-09-16 5(8)

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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Styrande dokument

2019-09-16 6(8)

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
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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. 

4 Om det finns mer än en vice ordförande övergår beslutsrätten i första hand till 1:e vice, därefter 
2:e vice och så vidare.

19



Styrande dokument

2019-09-16 8(8)

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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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 217 Delårsrapport 2 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/129

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för Älmhults kommun och 

lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att snarast möjligt 

utvärdera kommunens budgetprocess och budgetuppföljningar.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport 
för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en 
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 för Älmhults 
kommun. I denna framgår att 30 av 42 mål är uppfyllda eller bedöms uppfyllas 
under året. Tio av målen bedöms inte uppfyllas under året. Två av målen går inte 
att mäta eller saknar data.

Kommunens samlade prognos per augusti månad 2019 påvisar ett förväntat 
resultat om 1,6 miljoner kronor mot budgeterade 15,2 miljoner kronor, vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 13,6 miljoner kronor. Nämnderna 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 31,3 miljoner kronor.
Prognosen visar att Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunens 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning, som enligt senaste 
skatteprognosen motsvarar 15,4 miljoner kronor. Investeringarna bedöms inte 
utföras enligt plan under året.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 143
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-10
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2019-10-29 Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Delårsrapport 2 Älmhults kommun daterad 2019-10-07
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-23, § 70 och delårsrapport 2 

daterad 2019-09-11.
 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-09-23, § 76 och delårsrapport 2 

daterad 2019-08-31
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 192 och delårsrapport 2 för politisk 

organisation daterad 2019-08-31
 Socialnämndens beslut 2019-09-18, § 93 och delårsrapport 2 daterad 2019-

09-16
 Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 101 och delårsrapport 2 daterad 

2019-08-31
 Utbildningsnämndens beslut 2019-09-18, § 145 och delårsrapport 2 daterad 

2019-08-31
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2019-10-14, § 56 

och delårsrapport 2 daterad 2019-09-17
 Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 2019-08-29, § 30 och 

delårsrapport 2 daterad 2019-08-31
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-15, § 193 och delårsrapport 2 för 

kommunstyrelsen daterad 2019-09-16
 Älmhultsbostäder AB:s delårsrapport per 31 augusti 2019 daterad 2019-09-18
 Älmhult Näringsfastigheter AB:s delårsrapport 2 daterad 2019-08-31

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår som tillägg till kommunledningsförvaltningens 
förslag till beslut att
1. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till nämnderna med prognostiserat 

budgetunderskott att redovisa åtgärdsplaner för en budget i balans till 
kommunstyrelsen i december. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda 
samverkansgrupper med utbildningsnämnden och socialnämnden för att få en 
samsyn på de ekonomiska utmaningar som vi ser i delårsrapporten och för att 
komma till rätta med budgetunderskotten. 

3. Synkronisera delårsrapporterna på ett mer tidseffektivt sätt så att de kommer 
till kommunfullmäktige tidigare. 

Elizabeth Peltola (C) föreslår avslag på Eva Ballovarres (S) tilläggsförslag nr 1 
och 2 samt att formulera tilläggsförslag nr 3 enligt följande:
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2019-10-29 Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

”Föreslå kommunfullmäktige att ge kommunchefen i uppdrag att snarast möjligt 
utvärdera kommunens budgetprocess och budgetuppföljningar.”
Elizabeth Peltola föreslår också att punkt 2 i kommunledningsförvaltningens 
förslag till beslut att ”Kommunfullmäktige uppmanar gemensamma 
överförmyndarnämnden att säkerställa goda rutiner för hantering av 
redovisningar från gode män så att kostnader blir bokförda enligt god 
redovisningssed” utgår.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i punkt 1 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas (C) 
förslag om att punkt 2 i kommunledningsförvaltningens beslutsförslag ska utgå 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas förslag.
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsförslag nr 1 mot Elizabeth 
Peltolas (C) förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslag nr 1.
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsförslag nr 2 mot Elizabeth 
Peltolas (C) förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslag nr 2.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt omformulerat 
tilläggsförslag nummer 3 och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
förslaget.
_____
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2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 143 Delårsrapport 2 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/129

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 för Älmhults 
kommun. I denna framgår att 30 av 42 mål är uppfyllda eller bedöms uppfyllas 
under året. Tio av målen bedöms inte uppfyllas under året. Två av målen går inte 
att mäta eller att data saknas. 

Kommunens samlade prognos per augusti månad 2019 påvisar ett förväntat 
resultat om 1,6 miljoner kronor mot budgeterade 15,2 miljoner kronor, vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 13,6 miljoner kronor. Prognosen visar att 
Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning, som enligt senaste skatteprognosen motsvarar 15,4 
miljoner kronor. Investeringarna bedöms inte utföras enligt plan under året.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-10
 Delårsrapport 2 Älmhults kommun daterad 2019-10-07
_____
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Kommunledningsförvaltning
Ann-Sofie Gangesson 
Ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/129

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.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, (denna skrivelse), daterad 

2019-10-10
 Delårsrapport 2 Älmhults kommun, daterad 2019-10-07

Ärendebeskrivning
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. 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 
resultat om 1,6 mkr mot budgeterade 15,2 mkr, vilket innebär en negativ 
budgetavvikelse om 13,6 mkr. 
Budgetavvikelsen om 13,6 mkr är fördelad enligt nedan:
Nämnderna 31,3 mkr (negativ budgetavvikelse)
Finansen   6,1 mkr (negativ budgetavvikelse)
Skatter och generella statsbidrag 13,3 mkr (positiv budgetavvikelse)
Finansnetto 10,5 mkr (positiv budgetavvikelse)
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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. 

Förslag till beslut
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 Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Respektive nämnd
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ÄLMHULTS KOMMUN
Delårsrapport 2 - 
per 31 augusti 2019
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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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Kan Att göra det möjligt att bo i Älmhults kommun
Vill Att göra det attraktivt att bo i Älmhults kommun
Vet Att stärka kommunens platsvarumärke och marknadsföra kommunen för boende 
Ekonomi
Medarbetare

Fokusområde

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. 

Procent Procent
201908 2018

       Resultatmål som är uppfyllt 2 5% 18 38%
       Resultatmålet bedöms uppfyllas under året 28 67% 9 19%
       Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under året 10 24% 8 17%
       Ej mätbara/data saknas* 2 5% 13 27%
Summa 42 100% 48 100%

Antal 
201908

Antal 
2018

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 juni- 
augusti 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
Prognos 

2019
Årets resultat 1,6
reducering av samtliga realisationsvinster 1,3
vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0
vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0
orealiserade förluster i värdepapper 0
återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0,3
reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0
användning av medel från resultatutjämningsreserv 0
Årets balanskravsresultat 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 2019-
08-22 (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
Prognos 

2019
Utfall 

2018
Utfall 

2017
Utfall 

2016
Utfall 

2015
Årets resultat 1,6 57,4 31,7 13,5 9,3
Balanskravsresultat 0,3 19,5 26,9 13,5 8,2
1,5% av skatter och generella bidrag 15,4 9,6 9,0 8,3 7,9
Årets reservering till RUR 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0
Ackumulerad RUR 36,2 36,2 0,0 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 
personer

Antal 
anställningar

Antal 
årsarbetare

Antal personer 
jfr med aug 

2018
Älmhults kommun 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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2019 - 2018 (jan-aug)
Sjukfrv %, ack 

valt kalenderår 
2019

Sjukfrv %, ack 
valt kalenderår 

2018
Förändring

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%

Sjukfrånvaro (%), åldersintervall

2019 - 2018, (jan-aug)
Sjukfrv %, ack 

valt kalenderår 
2019

Sjukfrv %, ack 
valt kalenderår 

2018
Förändring

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%

Sjukfrånvaro (%), förvaltningsvis

2019, (jan-aug)
Sjukfrv %, ack 

valt kalenderår 
2019

Kvinnor Män

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%

Sjukfrånvaro (%), kön

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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tkr
Utfall 

190831
Utfall 

180831
Prognos 

2019
Budget 

2019
Budget-

avvikelse

Elmen AB -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 37 45 44 62 -18

ElmNet AB -347 -263 -700 -700 0

Hvita Korset AB 3 -79 5 5 0

Summa 7 171 93 299 12 233 14 058 -1 825

HelårDelår

*Denna tabell visar endast bolagens delårssiffror. Hänsyn har ej tagits till interna 
mellanhavanden. 

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 2019-
08-31 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
Utfall 

190831
Budget 2019 

(Taxa/Marknad)

Älmhults kommun 243 0

Summa 243 0

Delår

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

Investeringsredovisning, tkr
Utfall 

190831
Budget 

2019
Prognos  

2019

Budget-
avvikelse  

2019 Ack utfall
Total 

Budget
Slut- 

prognos Avvikelse

Politisk organisation 0 0 0 0 0 0 0 0

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen 873 16 085 16 085 0 873 16 085 16 085 0

Teknisk nämnd, skattekollektivet 73 575 195 798 163 892 31 906 104 113 227 586 224 103 3 483

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

Gemensam nämnd för familjerätt 0 0 0 0 0 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd 788 1 685 1 947 -262 1 672 3 185 2 631 554

Miljö- och byggnämnd 515 1 710 1 510 200 1 310 1 710 1 510 200

Summa skattekollektivet 79 669 233 227 196 373 36 854 112 855 266 515 259 778 6 737

Teknisk nämnd, taxekollektivet 46 926 177 742 117 900 59 842 80 308 217 500 224 500 -7 000

Totalt 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

Exploateringsredovisning, tkr
Utfall tom 

190831 Budget 2019
Prognos  

2019

Budget-
avvikelse  

2019
Ack utfall 

tom 190831 Total Budget
Slut- 

prognos  Avvikelse

11501 Inkomst 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

Hvita Korset Netto 125 5 275 500 4 775 5 170 0 0 0

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Utgift 301 6 136 6 136 0 301 6 136 6 136 0

Övriga MEX-projekt Netto 301 6 136 6 136 0 301 6 136 6 136 0

Summa 28 141 57 256 49 125 8 131 57 930 -6 614 -6 336 -278

47



Delårsrapport

2019-10-07 22(26)

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

Resultaträkning, mkr 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

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

Periodens resultat 43,8 68,8 1,6 15,2 49,8 163,2 11,9 26,9

Kommunen Kommunkoncernen
Delår Helår Delår Helår
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3.3 Balansräkning

Balansräkning, tkr
Utfall 

190831
Utfall 

180831
Utfall 

190831
Utfall 

180831

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 2 302,6 2 051,7

 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 237,2 1 161,3

 - Maskiner och inventarier 67,9 77,3

 - Pågående arbeten 234,3 154,0

Finansiella anläggningstillgångar 145,7 152,2 100,6 115,5

Summa anläggningstillgångar 1 685,1 1 544,8 2 403,1 2 167,2

Omsättningstillgångar 396,2 347,9

Förråd/lager 0,2 0,2

Exploateringstillgångar 38,8 34,1

Fordringar 146,8 136,0

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0

Kassa och bank 197,9 209,4

Summa omsättningstillgångar 383,7 379,7 396,2 347,9

SUMMA TILLGÅNGAR 2 068,8 1 924,5 2 799,3 2 515,1

Eget kapital

Eget kapital 654,6 622,2 850,7 827,9

varav årets resultat 43,8 68,7 49,8

Summa eget kapital 654,6 622,2 850,7 827,9

Avsättningar 40,1 37,3

Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser 11,4 11,2

Avsättning medfinansiering

Avsättning sluttäckning deponi 26,4 26,0

Andra avsättningar

Summa avsättningar 37,8 37,2 40,1 37,3

Skulder

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

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 276,5 284,4

Borgensåtaganden 800,4 423,9

Övriga ansvarsförbindelser 9,6 5,9

Kommunen Kommunkoncernen*

*Kommunkoncernen är sammanställd på en mer övergripande nivå, varav samma detaljerad 
information inte kan uppges. 
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3.4 Noter

   

Noter

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

Summa 187 765 219 045

Not 2 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader inkl PO 560 821 527 941

Övriga verksamhetskostnader 226 413 229 378

Summa 787 233 757 319

Utfall
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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.

52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
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
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 144

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25

 Finansiell rapport per augusti 2019 daterad 2019-09-17
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
_____
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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.

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 
en enskild 12-månaders period. 0,00 - 50,00 33,17% 37,36%

Räntebinding <1år 20,00 - 40,00 33,17% 37,36%
Räntebinding 1år-3år 10,00 - 30,00 37,13% 40,11%
Räntebinding 3år-5år 10,00 - 30,00 14,85% 11,54%
Räntebinding 5år-7år 10,00 - 25,00 9,90% 10,99%
Räntebinding 7år-10år 0,00 - 20,00 4,95% 0,00%

 

Företag Belopp i tkr
Älmhultsbostäder AB 700 000
Älmhults Näringsfastigheter AB 30 000
ElmNet AB 65 000
Friskis & Svettis 5 333
ÄIF konstgräs AB 2 100
Statliga lån till egna hem 65
Totalt 802 498
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 219 Taxor och avgifter 2020
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens 

konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag 
från kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53.

2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst till 
300 kr per timme för 2020.

3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens avgifter för 
matabonnemang i särskilt boende till 120 kr per dygn.

4. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt nämndernas förslag till taxor och 
avgifter 2020 för 
o Miljö- och byggnämnden, 2019-06-17, § 55  
o Kultur- och fritidsnämnden, 2019-05-23, § 47
o Tekniska nämnden, 2019-06-26, § 80 och 2019-09-03, § 91
o Utbildningsnämnden, 2019-06-12, §§ 106, 109 
o Socialnämnden, 2019-06-05, § 142

5. Uppdrag
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag 

till en köp- och säljorganisation för kosten.
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att till nästa års beslut 

om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell 
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla 
jämförelser av taxor/avgifter med relevanta kommuner.

o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att se över 
felparkeringsavgifter och tillsyn och återkomma med förslag på 
eventuella förändringar.

o Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över 
avgifter för hyra av idrottshallar och motsvarande för att öka uthyrning 
till såväl föreningar som privatpersoner.  

o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att till nästa år 
tydliggöra möjligheten att göra ett tillägg för kostnaden för heldygnskost 
för att skydda pensionärerna mot höga kostnader för mat på särskilt 
boende. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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 inkommit med sammanställning och förslag 
till beslut.
Alliansen har sammanställt förslag till beslut gällande taxor och avgifter enligt 
nedan:
1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens 

konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag 
från kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53.

2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst till 
300 kr per timme för 2020.

3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens avgifter för 
matabonnemang i särskilt boende till 120 kr per dygn.

4. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt nämndernas förslag till taxor och 
avgifter 2020 för 
o Miljö- och byggnämnden
o Kultur- och fritidsnämnden
o Tekniska nämnden
o Utbildningsnämnden
o Socialnämnden

5. Uppdrag
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag 

till en köp- och säljorganisation för kosten.
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att till nästa års beslut 

om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell 
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla 
jämförelser av taxor/avgifter med relevanta kommuner.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att se över 
felparkeringsavgifter och tillsyn och återkomma med förslag på 
eventuella förändringar.

o Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över 
avgifter för hyra av idrottshallar och motsvarande för att öka uthyrning 
till såväl föreningar som privatpersoner.  

Beslutsunderlag
 Alliansens förslag till beslut gällande taxor- och avgifter registrerad 2019-10-

31
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 145
 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
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
 Utbildningsförvaltningens skrivelse ”Barnomsorgsavgifter Älmhults 

kommun” daterad 2019-05-15
 Utbildningsförvaltningens bilaga ”Barnomsorgstaxa” daterad 2019-05-15
 Socialnämndens beslut 2019-06-05, § 142
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
 Socialförvaltningens skrivelse ”Jämförelse taxor och avgifter 190227”
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter trygghetslarm” daterad 

2019-02-28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter hemsjukvård” daterad 

2019-02-28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter hemtjänst” daterad 2019-

02-28
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, § 47
 Tekniska nämndens beslut 2019-06-26, § 80
 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 91 med bilagor

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet

Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag till beslut 
gällande taxor och avgifter.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Socialdemokraterna föreslår att:

 Matabonnemanget för personer på särskilt boende höjs till 95 kronor per 
dygn.

 Förvaltningen får i uppdrag att till nästa år tydliggöra möjligheten att göra ett 
tillägg för kostnaden för heldygnskost för att skydda pensionärerna mot höga 
kostnader för mat på särskilt boende. 

 Avgifterna för hemtjänst fortsätter tas ut som tidigare och regleras av 
konsumentprisindex enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 2017-07-27, 
§ 111.

 Taxor och avgifter i övrigt beslutas enligt Alliansens förslag.

Beslutsgång – punkt 1 och 4
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag i 
punkt nr 1 och 4 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsgång – punkt 2
Ordföranden ställer Alliansens förslag i punkt 2 gällande hemtjänst mot 
Socialdemokraternas förslag gällande hemtjänst och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Alliansens förslag. 
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Alliansens förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat – punkt 2
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Alliansens 
förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår

Selin Hult (C) X
Sonja Emilsson (M) X
Soili Lång-Söderberg (M) X
Bo Bergsjö (L) X
Gun-Britt Cedergren (KD) X
Eva Ballovarre (S) X
Ann Johansson (S) X
Lars Ingvert (S) X
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2019-10-29 Sidnummer, beslut 5(5)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Stefan Jönsson (S) X
Börje Tranvik (SD) X
Elizabeth Peltola (C) X

6 5

Beslutsgång – punkt 3
Ordföranden ställer Alliansens förslag i punkt 3 gällande matabonnemang i 
särskilt boende mot Socialdemokraternas förslag gällande matabonnemang i 
särskilt boende och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens 
förslag. 
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Alliansens förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat – punkt 3
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Alliansens 
förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår

Selin Hult (C) X
Sonja Emilsson (M) X
Soili Lång-Söderberg (M) X
Bo Bergsjö (L) X
Gun-Britt Cedergren (KD) X
Eva Ballovarre (S) X
Ann Johansson (S) X
Lars Ingvert (S) X
Stefan Jönsson (S) X
Börje Tranvik (SD) X
Elizabeth Peltola (C) X

6 5

Beslutsgång – punkt 5

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas 
tilläggsförslag om utredning av möjligheten att göra ett tillägg för kostnaden för 
heldygnskost och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____ 
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2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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 2019-

02-28
 Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter hemsjukvård” daterad 2019-

02-28
 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
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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 2019-

02-28
 Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter hemsjukvård” daterad 2019-

02-28
 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

_____
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From:                                 Jenny Smedberg
Sent:                                  Tue, 8 Oct 2019 14:31:25 +0000
To:                                      Elisabeth Steen Ekstedt;Daniel Akilisson;Maria Johansson;Gunilla Johansson
Subject:                             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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Tjänsteskrivelse

2019-08-27 1(5)

Kommunledningsförvaltning
Ann-Sofie Gangesson
ann-sofie.gangesson@almhult.se

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 2019-

05-23
 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
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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 kultur- 
och 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.
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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 2017-07-
27 § 111. 

Jämförelse av Älmhults och närliggande kommuners hemtjänsttaxa 2019.

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 

Kommun Osby Markaryd Alvesta Ljungby Tingsryd
Taxa 2019 Självkostnad Taxa 2019 Taxa 2019 Taxa 2019 Taxa 2019 Taxa 2019

Hemtjänsttaxa 2019 225/h 387/h 231/284/h* 346/h 2089/mån 358/h 350/h

Max avgift per månad 2 089/mån 2 089/mån 2 089/mån 2 089/mån 1 820/mån

Nivå 1 262 kr
Nivå 2 524 kr

* Olika timpris på personlig omvårdnad och städ- och servcietjänster 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

Älmhult Olofström

Fast pris  per månad 
uti från ol ika  nivåer 
beroende på  behov. 

Taxa 2019

2 089/mån2 089/mån
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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, råvaru-
kostnad 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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Teknisk förvaltning
Emelie Lindholm 
emelie.lindholm@almhult.se

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.

TN 2019/25
2019.340

2019-09-11
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Tjänsteskrivelse

2019-06-25 2(2)

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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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.

TN 2019/25
2019.341

2019-09-11
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-03 Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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

TN 2019/25
2019.344

2019-09-11
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Sammanträdesprotokoll

2019-06-26 Sidnummer, beslut 1(3)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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.
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Sammanträdesprotokoll

2019-06-26 Sidnummer, beslut 2(3)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-06-26 Sidnummer, beslut 3(3)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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
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Taxor och avgifter 2019-02-28

Taxa/avgift: Hälso och sjukvård och rehab

Index: Ja

Upprättad den/uppdaterad den

Upprättad av

2016 2017 2018 2019 2020

per månad per månad per månad per månad per timme

150 220 220 225 470

Kostnader:

Kapitaltjänstkostnad

Personalkostnad 400 400 448 459 470

Administration

……..

……..

Övriga kostnader 

Summa driftskostnader: 400 400 448 459 470

Intäkter:

intäkt per timme 7 7 7 7 470

……..

……..

……..

Summa intäkter (- tecken) 7 7 7 7 470

Summa nettokostnader 393 393 441 453 0

Täckningsgrad 2% 2% 2% 1% 100%

2016-03-03/2019-02-28

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. 

Gunilla Johansson
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-23 Sidnummer, beslut 1(3)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 47 Budget 2020
Ärendenummer KFN 2019/11

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 2019-

05-23, till resultatmål för 2020. 
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 2019-

05-23, till drift- och investeringsbudget för 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 2019-

04-15, 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

KFN 2019/11
2019.190

2019-06-04
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-23 Sidnummer, beslut 2(3)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-23 Sidnummer, beslut 3(3)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg
Kommunstyrelsen
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Taxor och avgifter 2019-02-28

Taxa/avgift: Hemtjänst

Index: Ja

Upprättad den/ uppdaterad den 

Upprättad av

2016 2017 2018 2019 2020

Per timme 220 220 220 225 396

Kostnader:

Kapitaltjänstkostnad

Personalkostnad 373 373 378 387 396

Administration

……..

……..

Övriga kostnader 

Summa driftskostnader: 373 373 378 387 396

Intäkter:

…….. 220 220 220 225 396

……..

……..

……..

Summa intäkter 220 220 220 225 396

Summa nettokostnader 153 153 158 162 0

Täckningsgrad 59% 59% 58% 58% 100%

2016-03-03/2019-02-28

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.

Gunilla Johansson
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2019 2019 2018
Älmhult Osby Klippan

Trygghetslarm 225 kr/mån 366 kr/mån (installation
233kr)

250 kr/mån

Hemtjänsttaxa

225 kr/tim 231 kr/ tim personlig omv 290 kr/tim

Max 2089 kr/mån 284 kr/ tim städ- och
serivce

max  2044kr/mån

Hemsjukvård
225 kr/mån 209 kr/besök 256 kr/mån

max 627 kr/mån
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2018 2019 2019 2019
Stenungssund Alvesta Lessebo Uppvidinge
240 kr/mån 303 kr/mån 225 kr/mån 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

1132 kr 1-2 dagar/vecka

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

1362 kr 3-7 dagar/vecka

1514 kr under hela dygnet

250 kr/mån
100 kr/besök, max
100 kr/dygn 200 kr/mån 348 kr/tim

max 2089 kr/mån
Gratis för personer över 85
år max 2089 kr/mån

200



2019 2019 2019 2019
Tingsryd Växjö Ljungby Markaryd
350 kr/mån 300 kr/mån 322 kr/mån 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

max 1820 kr/mån Max 2089 kr/mån Timavgift service/
omvårdnad
346kr/timmen
Max 2089 kr/mån

100 kr/ tillfälle 381 kr/mån 358 kr/mån 150 kr/besök

max 358 kr/mån Max 2089 kr/mån
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Besökta 20190102
Osby kommun https://www.osby.se/stod--omsorg/seniorer/avgifter-inom-vard-och-omsorg.html
Klippan kommun http://www.klippan.se/omsorgstod/funktionsstod/hjalpihemmet/avgifter.106.25d3d9fb16147cc691f1c1da.html
Stenungssund https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/avgiftersektorsocialtjanstvardomsorg/aktuellaavgifter.4.4c35160163e59b88af23f73.html
Alvesta kommun http://www.alvesta.se/omsorg--stod/Aldre/Avgifter2/
Lessebo kommun https://www.lessebo.se/sidor/stod-och-omsorg/ovrig-service/avgifter-och-taxor.html
Uppvidinge kommun https://www.uppvidinge.se/stod-och-omsorg/vad-kostar-det.html
Tingsryds kommun https://tingsryd.se/service-tjanster/avgiftertaxor/vard-och-omsorg/
Växjö kommun https://vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/funktionsnedsattning/avgifter-i-omsorgen.html
Ljungby kommun https://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-innehall/stod-hjalp-och-omsorg/aldreomsorg/avgifter-inom-vard-och-omsorg-2019.pdf
Markaryds kommun https://www.markaryd.se/sidor/stod-och-omsorg/avgifter-i-omsorgen.html
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Tjänsteskrivelse

2019-05-23 1(4)

Socialförvaltning
Ingrid Göransson 
ingrid.goransson@almhult.se

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 2017-
07-27 § 111

Ingrid Göransson Charlotte Nygren-Bonnier
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Områdeschef Myndighet/Hälso-och sjukvård Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Taxor och avgifter 2019-02-28

Taxa/avgift: Trygghetslarm

Index: Ja

Upprättad den/uppdaterad den

Upprättad av

2016 2017 2018 2019 2020
Per månad Per månad Per månad Per månad Per månad

200 220 220 225 232

Kostnader:

Kapitaltjänstkostnad

Personalkostnad 187 187 567 580

Administration 66 66 66 66 66

……..

……..

Hyra 166 166 166 166 166

Summa driftskostnader: 419 419 799 812 232

Intäkter:

…….. 200 220 220 225 232

……..

……..

Summa intäkter (- tecken) 200 220 220 225 232

Summa nettokostnader 219 199 579 1 037 0

Täckningsgrad 48% 53% 28% 28% 100%

2016-03-03/2019-02-28

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.

Gunilla Johansson
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Utbildningsförvaltningen
Jenni Karlsson

Konsekvens vid taxeförändring för olika 
exempelfamiljer

Förskola

                

Hushållets inkomst: 13 000 kr

kr/mån
Nuvarande 

avgift
Förslag ny 

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 1, någon av föräldrarna arbetslös 
eller föräldraledig- får lämna högst 15 timmar 
per vecka

Hushållets inkomst: 35 000 kr

kr/mån
Nuvarande 

avgift
Förslag ny 

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 2, någon av föräldrarna arbetslös 
eller föräldraledig- får lämna högst 15 timmar 
per vecka

             

Hushållets inkomst: 47 490 kr eller mer

kr/mån
Nuvarande 

avgift
Förslag ny 

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

Exempelfamilj 3, någon av föräldrarna arbetslös 
eller föräldraledig- får lämna högst 15 timmar 
per vecka

Fritidshem

           

Hushållets inkomst: 13 000 kr

kr/mån
Nuvarande 

avgift
Förslag ny 

avgift Förändring
Barn 3 65 130 65
Summa 65 130 65

Exempelfamilj 1, fritidshem
Hushållets inkomst: 35 000 kr

kr/mån
Nuvarande 

avgift
Förslag ny 

avgift Förändring
Barn 3 175 350 175
Summa 175 350 175

Exempelfamilj 2, fritidshem

Hushållets inkomst: 47  490 kr

kr/mån
Nuvarande 

avgift
Förslag ny 

avgift Förändring
Barn 3 237 475 238
Summa 237 475 238

Exempelfamilj 3, fritidshem

UN 2019/65
2019.1165

2019-05-15
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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.

Procentsats Högsta avgift
Barn 1 3 % 1425 kr (ändras årligen)
Barn 2 2 % 950 kr (ändras årligen)
Barn 3 1 % 475 kr (ändras årligen)
Barn 4 Ingen avgift

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
Procentsats Högsta avgift

Barn 1 2 % 950 kr (ändras årligen)
Barn 2 1 % 475 kr (ändras årligen)
Barn 3 1 % 475 kr (ändras årligen)
Barn 4 Ingen avgift

UN 2019/65
2019.1166

2019-05-15
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Utbildningsförvaltning
Jenni Karlsson 
Jenni.Karlsson@almhult.se

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. 

UN 2019/65
2019.1164

2019-05-21
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Nuvarande taxa Förslag ny taxa Avgiftsförändring 
för berörda familjer

Beräknad 
intäktsökning

Förskola
Högst 15 
timmar/vecka , 1-3 
år

Avser föräldralediga 
och arbetssökande 
som har rätt att 
lämna 15 timmar 
per vecka. 

 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

72 familjer får 
dubblerad avgift när 
full maxtaxa tas.

34 familjer får ökad 
avgift med ca 1 320 
kr per år.

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.

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

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.

35 familjer får ökad 
avgift med ca 1 392 
kr per år.

I bilaga redovisas 
utfallet för olika 
exempelfamiljer.

 

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

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 2020-01-

01 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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2019-06-12 Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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 en-
ligt utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Petra Karlssons (S) förslag och 
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag 
Omröstning begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:

UN 2019/65
2019.1222

2019-06-19
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2019-06-12 Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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 utbildnings-
förvaltningens 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
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2019-06-12 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 106 Förslag barnomsorgsavgift
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar införa maxtaxa fullt ut från och med 2020-01-

01 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

UN 2019/65
2019.1215
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 221 Budget 2020, plan 2021–2022
Ärendenummer KS 2019/82

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Fastställande av budget för 2020 och plan för åren 2021–2022
1. Kommunfullmäktige fastställer exploateringsbudgeten för år 2020, plan 

2021–2031 enligt förslag från tekniska nämnden 2019-06-26, § 80, vad gäller 
skattekollektivet respektive taxekollektivet (VA).

2. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2020, plan 2021–
2031 enligt förslag från:
o Tekniska nämnden (skattekollektivet respektive taxekollektivet) 2019-06-

26, § 80 
o Kommunstyrelsen 2019-06-04, § 129
o Utbildningsnämnden 2019-06-12, § 109
o Socialnämnden 2019-06-19, § 67
o Kultur- och fritidsnämnden, 2019-05-23, § 47 
o Miljö- och byggnämnden, 2019-06-17, § 55

3. Kommunfullmäktige utökar låneramen från 1 205 miljoner kronor till 1 332 
miljoner kronor.

4. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och verksamhetsplan för år 2020, 
plan för år 2021–2022 enligt förslag från Alliansen 2019-10-29. 

5. Kommunfullmäktige fastställer kommunens internränta, enligt Sveriges 
kommuner och landsting, till 1,5 % för år 2020.

Resultatmål
6. Kommunfullmäktige fastställer resultatmål till nämnderna för år 2020 enligt 

förslag från Alliansen 2019-10-29.
Skattesats
7. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,96 kronor för år 2020.
Mål om god ekonomisk hushållning
8. Kommunfullmäktige beslutar om följande finansiella mål för ekonomin som 

är av god ekonomisk hushållning, budget 2020–2022:
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

o Resultatet ska uppgå till minst 0,4 % av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning

o Nettoinvesteringar ska vara högst 13,8 % i förhållande till skatter och 
statsbidrag

o Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 50 %
o Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst 17,5 % inklusive 

pensionsåtagandet.

Tilläggsuppdrag
9. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att:

o Återkomma med förslag på hur administrativt samarbete med andra 
kommuner kan genomföras.

o Utreda möjligheter för konkurrensutsättning av kommunal 
verksamhet. Förslag för utredning till exempel fastighetsskötsel, 
park/gata och lämplig administration.

o Utreda möjligheter att samordna verksamhet för ökat fokus på 
näringslivsarbete, internt och med externa parter.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. § 5 kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en 
budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i kap. 
11 § 6 att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det 
vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för 
en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 146

 Alliansens (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) 
förslag till budget 2020, plan 2021–2022 samt förslag till resultatmål 
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 3(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Socialdemokraternas budget 2020, plan 2021–2022 samt förslag till 
resultatmål

 Kommunledningsförvaltningens rapport ”Budgetberedning 2020–2022” 
daterad 2019-09-03

 Tekniska nämndens beslut 2019-06-26, § 80 

 Tekniska förvaltningens budgetförslag daterat 2019-09-19 med bilagor

 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 129

 Kommunledningsförvaltningens budgetförslag för kommunstyrelsen daterat 
2019-05-13

 Utbildningsnämndens beslut 2019-06-12, § 109

 Utbildningsförvaltningens budgetförslag daterat 2019-06-04, kompletterat 
2019-06-11, med bilaga

 Socialnämndens beslut 2019-06-19, § 67

 Socialförvaltningens budgetförslag daterat 2019-05-28 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, § 47 

 Kommunledningsförvaltningens budgetförslag för kultur- och fritidsnämnden 
daterat 2019-05-24

 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-17, § 55

 Miljö- och byggförvaltningens budgetförslag daterat 2019-06-05

 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 130

 Kommunledningsförvaltningens budgetförslag för politisk verksamhet daterat 
2019-05-09 

 Gemensamma nämndens beslut 2019-06-18, § 41

 Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 2019-05-24, § 26

Kommunstyrelsens behandling
Elizabeth Peltola (C) presenterar Alliansens förslag till budget för 2020, plan för 
2021–2022 samt förslag på resultatmål.
Eva Ballovarre (S) presenterar Socialdemokraternas förslag till budget för 2020, 
plan för 2021–2022 samt förslag på resultatmål.
Börje Tranvik (SD) meddelar att Sverigedemokraterna eventuellt kommer att 
lämna in budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde i november.
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 4(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Michael Öberg (MP) meddelar att Miljöpartiet eventuellt kommer att lämna in 
budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Förslag på sammanträdet
Alliansen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2020, plan för 
2021–2022 enligt Alliansens förslag.
Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2020, 
plan för 2021–2022 enligt Socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Alliansens budgetförslag mot Socialdemokraternas 
budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag. 
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Alliansens förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och en som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Alliansens förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår

Selin Hult (C) X
Sonja Emilsson (M) X
Soili Lång-Söderberg (M) X
Bo Bergsjö (L) X
Gun-Britt Cedergren (KD) X
Eva Ballovarre (S) X
Ann Johansson (S) X
Lars Ingvert (S) X
Stefan Jönsson (S) X
Börje Tranvik (SD) X
Elizabeth Peltola (C) X

6 4 1
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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.
_____
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Alliansen Älmhult
Budget 2020
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Budget 2020 Alliansen

Framtids-och utvecklingssatsning
Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss själva och använda 
ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje förvaltning in två procent av sin 
budget för framtida utveckling. Pengarna kan gå till nya arbetssätt, exempelvis mer 
personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, processinriktat arbetssätt, 
digitalisering eller ny teknik. 

Ekonomiska läget
Ekonomin i vår omvärld är osäker. Allt tyder på dämpad konjunktur med högre arbetslöshet 
och kärvare tider för företag. Det betyder också att det bli svårare för kommunerna. 
Inkomsterna från skatter minskar. Men behoven kommer inte att minska, speciellt inte i 
Älmhult som växt mycket de senaste åren. Vi blir äldre och behovet av vård och omsorg 
ökar. Samtidigt ökar antalet barn som skall ha platser med god kvalitet i förskolor och skolor. 
Dessutom ökar våra kostnader varje år med ca 11 %, medan intäkterna bara ökar med 5%. 
Det är innebär att det inte är snabba åtgärder som kan lösa utmaningarna utan det krävs nya 
sätt att arbeta, i våra olika verksamheter, samarbete mellan förvaltningarna och samarbete 
med andra kommuner och civilsamhället/föreningslivet/näringslivet.

Långsiktighet
Framtida generationer skall inte behöva betala för dagens generationer. Vi måste hitta 
balans och hållbarhet i allt vi gör. Eftersom våra inkomster inte räcker till för alla önskemål 
måste vi förändra. Det finns många olika sätt. Bättre teknik kan ge både högre kvalitet och 
minska arbetet. Idag är 85 procent av våra kostnader löner till personal. Nya arbetsmetoder 
kan också underlätta. All personal vill göra ett bra jobb och vet ofta hur det ska ske. Ökat 
personalinflytande och mer personalstyrd verksamhet kan öka både kvalitet och effektivitet. 
Vi måste också samarbeta mer med andra. Tillsammans med exempelvis grannkommuner 
och andra parter kan vi jämna ut arbetstoppar eller öka vår kompetens. Vi behöver också se 
över många delar av vår organisation. Jobbar mer tillsammans. Den privata sektorn har alltid 
varit ett komplement till den offentliga. Genom att pröva privata alternativ hittar vi ibland 
bättre lösningar och ibland lär vi oss att bli bättre själva. Konkurrens kan sporra och utveckla.
Vi måste hitta hållbarhet, inte bara för miljön. På sikt måste det också gälla att våra 
medarbetare, chefer, ekonomi och hela Älmhults kommun.

Investeringar
Vår tillväxt kräver investeringar. Nytt vattenverk, förbättrat reningsverk, fler gator och 
tomter, mer skolor, förskolor och äldreomsorg. Men även bättre simhall, kultur och de sidor 
av livet som gör Älmhult trevligare att bo i. Vi har lånat mer än en miljard på kort tid. De 
närmaste åren behöver vi låna ännu mer. Vi måste pröva, granska och prioritera. Det innebär 
att vi prövar om någon annan kan äga exempelvis lokaler som vi sedan hyr. Vi måste också 
granska varje ny investering så att vi prioriterar rätt saker.

Budgetbeslut

Nämnderna tillförs, utöver lönerevision, följande summa inför budget 2020:
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Politisk verksamhet 0 kr
Kommunstyrelsen 500 tkr
Tekniska nämnden 4 000 tkr
Överförmyndarnämnden 125 tkr
Miljö-och byggnämnd 800 tkr
Kultur-och fritidsnämnden 3 100 tkr
Utbildningsnämnden 35 000 tkr (+ 10.000 tkr som tillförts redan från -19)
Socialnämnden 16 000 tkr (+ 4 000 tkr som tillförts redan från -19)
Gemensamma nämnden 60 tkr
Summa tillskott till nämnderna: 59 585 tkr

Under KS:
Strategiska satsningar 1 500 tkr
Framtids-och utvecklingssatsning 9 000 tkr

Resultat: + 4.340 tkr

Framtids-och utvecklingssatsning

Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss själva och använda 
ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje förvaltning in två procent av sin 
budget för framtida utveckling. Pengarna kan gå till nya arbetssätt och ökat processinriktat 
arbetssätt, exempelvis mer personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, samarbete 
över förvaltningsgränser, digitalisering eller ny teknik. Redovisa hur tanken är med 
framtidssatsningen och kostnaden. Pengarna som behövs tas ur det låsta framtids-och 
utvecklingskontot.

Varje förvaltning avsätter 2 procent på sitt framtids-och utvecklingskonto.

Om någon förvaltning får pengar över eller behöver mer pengar så regleras det via 
kommunstyrelsens konto.

Beslut om att tillåta användning av framtids-och utvecklingsmedel för respektive nämnd tas 
av Kommunstyrelsen. 

Under Kommunstyrelsen finns ytterligare 9.000 tkr för ändamålet avsatta. 
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Uppdrag

Kommunchefen får i uppdrag:

- Att återkomma med förslag på hur administrativt samarbete med andra kommuner 
kan genomföras.

- Att utreda möjligheter för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Förslag 
för utredning t ex fastighetsskötsel, park/gata och lämplig administration. 

- Att utreda möjligheter att samordna verksamhet för ökat fokus på näringslivsarbete, 
internt och med externa parter. 

Investeringsbudget

Samtliga s k investeringspotter i skattefinansierade investeringar ska redovisas i särskild 
ordning. Potter är de investeringar där det finns avsatta potter årligen utan tydlig definition 
kring objekt. 

Det gäller samtliga potter, allt från t ex förädlingsprojekt (30 mkr/år) till vägmärkesbyte (500 
tkr/år). Användning av tidigare 3 års förbrukning redovisas samt en mer detaljerad 
beskrivning av förväntade investeringar 2020-2022 redovisas. Tills dessa redovisningar är 
gjorda tas ev beslut per objekt av tekniska nämnden. Redovisningen sker till Tekniska 
nämnden samt Kommunstyrelsen.

Total investeringsram:  148 736 800 tkr

Utökad låneram 2020

I enlighet med plan: 1 332 mkr

Förutsättningar

Budgeten beräknad på en befolkningsökning med 1,5%. 

Beslutspunkter

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudgeten för år 2020, plan 
2021 - 2031 enligt framlagt förslag från Tekniska nämnden vad gäller skattekollektivet 
respektive taxekollektivet (VA).

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 2020, plan 
2021 - 2031 enligt framlagt förslag från Tekniska nämnden (skattekollektivet respektive 
taxekollektivet), Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur-och 
fritidsnämnden och Miljö-och byggnämnden.
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3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 205 miljoner kronor till 
1 332 miljoner kronor.

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftsbudget och verksamhetsplan för år 
2020, plan 2021 - 2022 enligt framlagt förslag från Alliansen.

5. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål till nämnderna för år 2020 
enligt framlagt förslag från Alliansen.

6. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 20,96 kronor för år 
2020.

7. Att föreslå Kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges 
kommuner och landsting, till 1,5% för år 2020.

8. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är av god 
ekonomisk hushållning, budget 2020 - 2022:

 Resultatet ska uppgå till minst 0,4 procent av skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning

 Nettoinvesteringar skall vara högst 13,8 procent i förhållande till skatter och 
statsbidrag 

 Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 50 procent
 Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst 17,5 procent inklusive pensionsåtagandet 

Bilaga: Resultatmål
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Huvudprocess Förslag till resultatmål Nämnd/Bolag Agenda 2030
Utbildning och arbetsmarknadsprocess
Syftet är att varje invånare ska bli
självförsörjande.

Alla barn och elever i Älmhults kommun har en
positiv kunskapsutveckling samt att alla är
behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

UN 4

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

UN 10

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande
hushåll för varje år

SN, KS, UN 1,8,10

Välfärdsprocess
Syftet är att varje invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt och hållbart stöd för
att utveckla, bibehålla eller återvinna sin
förmåga.

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat
utifrån dina förutsättningar och där effekterna av
insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla
din förmåga.

SN, UN 10,3

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och
förebyggande vilket innebär ett minskat
stödbehov

SN, UN, KoF, TN 3,10,11

Samhällsutvecklingssprocess
Syftet är att skapa en attraktiv kommun
genom effektiv och hållbar planering,
utveckling och förvaltning av infrastruktur.

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

KFN, KS 2,3,5,11

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1%
årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens
olika delar.

KS, UN, SN, TN,
MBN, KFN, ÄBO

9,11,12,13,14,
15,17

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

KS, MoB, TN 9

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

MBN, TN, KS 6,7,11,12,14,1
5

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och
rättssäker service dygnets alla timmar

KS, UN, SN, TN,
MBN, KFN, ÖF, GN

10,16
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Budgetanv
isning

Nämnd Nämndens förslag till
resultatmål

Nämndens förslag till indikator Huvudprocess Ledningsgruppens
förslag till resultatmål

Förslag på hantering
av de resultatmål som
inte går vidare vid
beredning

Tillväxt Kommunstyrelsen I Älmhult är det lätt att
få arbete och driva
företag

* Fler personer i egenförsörjning * Öka
andelen arbetsgivare som anställer födda
utanför EU * Öka andelen nyanlända i
arbete i hela kommunen (både män och
kvinnor) * Näringslivet ska ha tillgång till den
kompetens de efterfrågar * Antalet
nystartade företag per tusen invånare ska
öka * Besöksnäringen ska öka volymmässigt
varje år (företagande och omsättningen*
Älmhults kommuns index i svenska
näringslivsundersökning ska öka

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun får
du snabb, effektiv och
rättssäker service
dygnets alla timmar

Utifrån näringslivets
perspektiv
(företagarna) är det
viktigaste: minskad
regelbörda, låga
avgifter, korta
handläggningstider
samt insatser för
kompetensförsörjning
och matchning
(Källa:Gunther Mårder
vd företagarna)

Tillväxt Kommunstyrelsen I Älmhult är det lätt att
få bostad

* Detaljplaner som matchar efterfrågan
*Erbjuden tomt inom 3 månader *Erbjuden
hyresrätt inom en månad

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun kan
du påbörja bygget av
ditt drömhus inom 6
månader

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Hållbarhet Kommunstyrelsen I Älmhult har vi en
funktionell och hållbar
infrastruktur

* Högre funktionalitet i alla allmänna
kommunikationer * Andelen förseningar och
inställda tåg ska minska varje år * Andelar av
vägarna i kommunen som har separat
cykelväg

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun är vi
22 000 invånare år 2030

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Kvalitet Kommunstyrelsen I Älmhult är det lätt att
mötas

* Antal evenemang ökar * Kontinuerlig
medborgardialog (fysiskt och digitalt

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun
arrangeras evenemang
och aktiviteter varje
vecka

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Hållbarhet Utbildningsnämnd
en

Barn och unga ska ges
goda förutsättningar
inför vuxen- och
yrkeslivet. Tidiga och
samordnade insatser ska
förebygga fysisk, psykisk
och social ohälsa

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess

I Älmhults kommun är
alla barn behöriga till
gymnasiet efter åk 9

Nämndens förslag till
resultatmål kan vara
en aktivitet för att nå
målet.

Tillväxt Utbildningsnämnd
en

Alla barn i förskolan och
grundskolan kan få sina
val av skolor

Inom förskolan får 90% den förskola man
valt och inom grundskolan får 100% den
skola man valt

Samhällsbyggnadsprocess Det kräver förmodligen
omfattande
finansiering som
behöver utredas först -
annars helt ok som
resultatmål!
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Kvalitet Utbildningsnämnd
en

Alla barn och elever har
en positiv
kunskapsutveckling

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess

I Älmhults kommun är
alla barn behöriga till
gymnasiet efter åk 9

Hållbarhet Socialnämnden Minska behovet av
bistånd genom att
utveckla det
förebyggande och
hälsofrämjande arbetet

* Antal ansökningar/anmälningar/beslut *
Antal serviceärenden inom stödenenheten *
Antal självförsörjande

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess

I Älmhults kommun
ökar andelen
självförsörjande hushåll
för varje år

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Kvalitet Socialnämnden Öka brukarinflytande
genom tjänstedesign

Antal brukarråd/bomöte * Antal utbildade
(tjänstedesign) * Resultat från SKL:s
brukarundersökning inom OF och IFO samt
resultat från SoS brukarundersökning för
äldre

Välfärdsprocess I Älmhults kommun får
du ett bistånd anpassat
utifrån dina
förutsättningar och
effekterna av insatserna
ska öka

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Hållbarhet Socialnämnden Säkerställa
kostnadseffektiva och
ändamålsenliga
verksamhetslokaler

Beslutat dokument i socialnämnden Intern process Ett medel för att nå
målet, eller en intern
process? Men kanske
inte det resultatmål
som man vill uppnå
genom
huvudprocesserna.

Hållbarhet Socialnämnden Införa teknologi som
främjar hållbar
produktion och
konsumtion

Andel genomförda skypemöten Välfärdsprocess I Älmhults kommun får
du snabb, effektiv och
rättssäker service
dygnets alla timmar

Skulle det kunna vara
en aktivitet för att nå
målet istället?

Hållbarhet Socialnämnden Socialnämnden ska ha en
ekonomi i balans

* Andelen enheter i ekonomisk balans *
Totalt ekonomiskt utfall relaterat till budget
i hela verksamheten

Intern process Följs upp i
ledningsprocess samt
regleras i reglemente
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Hållbarhet Tekniska nämnden Älmhults
kommun/tekniska
nämnden ska med
minskande
miljöpåverkan leverera
en ändamålsenlig service
till kommunens
kärnverksamhet

Intern process I Älmhults kommun är vi
22 000 invånare år 2030

intern process som
styrs/följs upp med
intern kontroll utifrån
miljödokument.
Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.Tillväxt Tekniska nämnden * Älmhults

kommun/tekniska
nämnden ska bidra till
attraktiva och
funktionella livsmiljöer i
hela kommunen *
Älmhults
kommun/tekniska
nämnden ska säkerställa
ändamålsenliga och
attraktiva
exploateringsmiljöer för
såväl boende som
verksamhet

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun är vi
22 000 invånare år 2030

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Kvalitet Tekniska nämnden * Älmhults
kommun/tekniska
nämnden ska säkerställa
en fungerande och
driftssäker infrastruktur
* Älmhults
kommun/tekniska
nämnden ska ha en
ändamålsenlig service till
så väl interna som
externa aktörer

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun får
du snabb, effektiv och
rättssäker service
dygnets alla timmar

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Hållbarhet Kultur- och
fritidsnämnden

* Skapa bästa möjliga
förutsättningar för ett
rikt och varierat fritids-
och kulturutbud *
Verksamheten ska rikta
sig till alla, oberoende av
prestation, kön,
bakgrund, ålder,
härkomst eller livsstil

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun
arrangeras evenemang
och aktiviteter varje
vecka

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Tillväxt Kultur- och
fritidsnämnden

* Verksamheten ska
särskilt uppmärksamma
och utgå från barns- och
ungas rätt till kultur
*Arbeta för att bredda
kommunens
arrangemangskultur

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun
arrangeras evenemang
och aktiviteter varje
vecka

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.
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Kvalitet Kultur- och
fritidsnämnden

* Förutsättningen för
kommunens kultur- och
fritidsutbud är ett aktivt
föreningsliv * Publika
arrangemang som
kommunen driver och
stödjer ska utvärderas
kontinuerligt

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun är vi
22 000 invånare år 2030

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Kvalitet Miljö- och
byggnämnden

Minst medelbetyg 3 i
gott bemötande

Mäts via enkät efter bygglov,
förhandsbesked, bygganmälan,
strandskyddsdispenser, avloppstillstånd,
tobakstillstånd, värmepumpsbeslut samt
efter utförd inspektion inom miljö- och
hälsoskydd (inklusive tobak, folköl och
läkemedel) eller livsmedel. Enkäten har en
fyrgradig skala där betyd 4 innebär högst
betyg

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun får
du snabb, effektiv och
rättssäker service
dygnets alla timmar

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Kvalitet Miljö- och
byggnämnden

Minst medelbetyg 3 i
tydlig information

Mäts via enkät efter bygglov,
förhandsbesked, bygganmälan,
strandskyddsdispenser, avloppstillstånd,
tobakstillstånd, värmepumpsbeslut samt
efter utförd inspektion inom miljö- och
hälsoskydd (inklusive tobak, folköl och
läkemedel) eller livsmedel. Enkäten har en
fyrgradig skala där betyd 4 innebär högst
betyg

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun får
du snabb, effektiv och
rättssäker service
dygnets alla timmar

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.

Kvalitet Miljö- och
byggnämnden

Minst medelbetyg 3 i att
ärendet upplevs ha
hanterats snabbt

Mäts via enkät efter bygglov,
förhandsbesked, bygganmälan,
strandskyddsdispenser, avloppstillstånd,
tobakstillstånd, värmepumpsbeslut samt
efter utförd inspektion inom miljö- och
hälsoskydd (inklusive tobak, folköl och
läkemedel) eller livsmedel. Enkäten har en
fyrgradig skala där betyd 4 innebär högst
betyg

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun får
du snabb, effektiv och
rättssäker service
dygnets alla timmar

Nämndens förslag till
resultatmål/Indikator
kan vara inspiration till
aktivitet för att nå
målet.
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ETT HÅLLBART ÄLMHULT UTVECKLAR VI 

TILLSAMMANS 

 

Budget för Älmhults kommun 2020  

– plan 2021-2022 

 

 

 

• Bästa möjliga start i livet - barnen är de viktigaste människorna i 

världen och där ska vi inte spara – vi tillför 44 miljoner för att 

kunna fortsätta med tidiga insatser, tvåledarsystem och fler vuxna 

i skolan.  

• Trygghet genom hela livet – vi tillför 23 miljoner för att möta de 

ökade behoven inom omsorg och äldreomsorg och möter det 

ökade behovet av försörjningsstöd genom att tillföra 2 miljoner 

kronor till en arbetsmarknadsenhet.  

 

• Ett samhälle med möjligheter – vi vill arbeta strategiskt med att 

skapa ett samhälle där människor vill bo och mår bra av att bo.  

 

• Personalen är kommunens viktigaste resurs och vi vill se 

fortsättning på de projekt som syftar till att personalen ska må 

bättre, samt möta önskemål kring arbetskläder.  

 

• Vi tar ansvar för framtiden och planerar för att öka kommunens 

resultat kopplat till de investeringar vi står inför.  

 

• Vi föreslår en höjd skattesats med 75 öre nära kopplat flera 

uppdrag kring en långsiktigt hållbar ekonomi. 
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ETT HÅLLBART ÄLMHULT UTVECKLAR VI TILLSAMMANS 

Älmhult är en plats dit människor flyttar, vi har sedan många år en positiv befolkningsutveckling. 

Älmhult är också en plats där människor vill och kan arbeta – inpendlingen är stor, vi är alltså en 

av arbetsmarknadsregionens jobbmotorer. Vi vill att fler människor ska flytta till vår kommun 

och för att det ska lyckas så ställs kraven att man inte bara ska kunna bo här – man ska även vilja 

bo här.  

Vi som redan bor i kommunen är de bästa ambassadörerna för att få människor att vilja flytta hit. 

För att vi ska vara bra ambassadörer krävs en god kommunal service, en fungerande 

infrastruktur, livsmiljöer och rekreationsområden som ökar vår hälsa och ett starkt föreningsliv.  

Vi har flera sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar som är avgörande för Älmhults, 

Kronobergs och Sveriges utveckling.  

Vi ser idag en segregerad skola där resultaten skiljer sig beroende på socioekonomisk bakgrund 

och kön. Det tar längre tid för fler elever att ta sig igenom skolan. Vi ser en psykisk ohälsa bland 

både unga och äldre. Vi ser ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. Vi ser långa köer till särskilt 

boende och en efterfrågan av andra boendeformer. Vi ser en lång bostadskö och kan ana en viss 

trångboddhet. Vi ser generation Greta engagera sig för att få oss politiker att ansvarsfulla beslut 

gällande klimat och miljö. 

Kommunen har antagit en miljöplan knuten till Agenda 2030 vilken vi är stolta över. Arbetet för 

att genomföra den är igång. Men, vi behöver se bredare och även arbeta för en social hållbarhet 

och en ekonomisk hållbarhet. Färre ska försörja och ta hand om fler, resurserna är begränsade – 

vi måste agera. 

Varje Älmhultsbo ska vara självförsörjande. Varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas möjlighet till 

effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga. Vi ska vara en 

attraktiv kommun med effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.  

Vi har höga förväntningar på den nya styrmodell som innebär ett processbaserat arbete och 

ställer oss bakom detta. Vi vill att detta arbetssätt leder till ett utökat samarbete mellan 

förvaltningarna, men också mellan kommun och region och även med andra kommuner. Ska vi 

knäcka framtidens utmaningar så krävs samarbete. Tillsammans blir vi starka.  
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BÄSTA MÖJLIGA START PÅ LIVET 

Barnen är de viktigaste människorna i världen. De är vår framtid. De ska därför ges bästa möjliga 

förutsättningar att utvecklas till starka, kreativa och positiva vuxna med stor tilltro till sig själva 

och till samhället. Skolan ska vara en plats där alla barn och ungdomar får plats, kan utvecklas 

och förberedas för framtidens utmaningar. Älmhults kommun ska ha en väl fungerande skola och 

förskola, med hög kvalitet i alla delar av verksamheten. En verksamhet som skapar en bra grund 

för ett friskt och hållbart liv. 

Vi ser med oro på det ökande antal barn som lever i familjer som erhåller försörjningsstöd. Vi vet 

att sannolikheten att själv bli i behov av försörjningsstöd när du växt upp med det är stor – en 

dålig spiral som måste vändas. Lösningen är att fler personer ska vara i sysselsättning.  

Skolorna i Älmhult har ökat sina resultat något – men skillnaden mellan pojkar och flickor är stor. 

Vi vill se en fortsatt analys och konkreta insatser för att höja pojkarnas resultat. Kvaliteten på 

kommunens skolor ska inte skilja, alla barn har rätt till en bra utbildning oavsett vilken skola de 

väljer att gå på.  

Vi tror att det är viktigt med vuxna i skolan, både lärare, men också annan kringpersonal. 

Projektet med heltidsmentorer har varit lyckat på Linnéskolan både utifrån elevernas och lärarnas 

perspektiv, men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi vill behålla denna satsning, men också 

titta på om det finns möjligheter att utöka den.  

Vi tror också att de tidiga insatserna i skolan är viktiga. Upptäcks utmaningar i tidig ålder så är det 

viktigt på både individ- och ekonomisk nivå att sätta in tidiga och förebyggande insatser. Vi tror 

att ”Barnens bästa gäller i Kronoberg” är en bra satsning som utgår från barnens behov – en 

kontaktperson som företräder barnet i möte med fler myndigheter. Här behöver Älmhults 

kommun ta initiativ för att det ska bli så bra som möjligt för alla barn som är i en utsatt situation.  

För oss socialdemokrater är det viktigt att bibehålla satsningen med heltidsmentorer på 

Linnéskolan och även utveckla modellen på fler skolan. Den centrala elevhälsan och de tidiga, 

förebyggande insatserna är en förutsättning för en bra start på ett hållbart liv och därför värnar vi 

även detta.  

 

TRYGGHET GENOM HELA LIVET 

I Älmhults kommun ska alla mötas med respekt i alla våra verksamheter. Här tar vi hand om 

varandra och det spelar ingen roll varifrån man kommer, vilken sexuell läggning man har, om 

man är ung, gammal, frisk eller sjuk. Vi har en hög ambitionsnivå för vår gemensamma välfärd 

och den ska bedrivas med högsta möjliga kvalitet med fokus på människors olika behov och 

situation. Vi vill att Älmhult ska vara en plats där alla känner sig hemma och trygga - genom hela 

livet. 

Vi ser idag ett ökat behov av särskilt boende – kön har varit lång länge och vi saknar en analys av 

orsaken till detta. Det är oacceptabelt att behöva vänta längre än tre månader när ett 

biståndsbeslut kring särskilt boende är taget.  

Under förra mandatperioden återinfördes demensavdelningar på våra särskilda boenden och 

återställandet har varit lyckat. Vi ser att behoven för personer med demenssjukdom ökar och fler 

yngre personer drabbas. Här behöver vi göra mer och ha beredskap för ökade behov. Regeringen 
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har skjutit till pengar för utökad demensvård i kommunerna och vi lägger stor vikt vid att 

pengarna används här. 

Vi ser också att behovet av LSS-boenden ökar, vilket är positivt. Tidigare har personer med dessa 

behov varit valt att flytta då de ofta under sin skolgång rotat sig i andra kommuner. Nu ser vi att 

starten av särskolan i Älmhult för cirka 10-15 år sedan avspeglar sig i ett ökat behov av LSS 

bostäder.  

Vi tror att bra mat i de verksamheter som kommunen ansvarar för är en förutsättning för såväl 

bra skolresultat såsom förebyggande av ohälsa hos våra äldre. Vi vet att maten idag håller en bra 

kvalitet, men det finns utmaningar när det gäller ekonomi, kompetens och kök. Det behövs 

politiska beslut kring vad vi vill med vår kostverksamhet innan arbetet med en förändrad 

kostorganisation kan fortsätta.  

 

ETT SAMHÄLLE MED MÖJLIGHETER  

Vi tror på hela Älmhults fortsatta utvecklingspotential. Älmhult är ett samhälle som utmärks av 

entreprenörskap, uppfinningsrikedom och företagsamhet. 2017 utsågs vi till årets 

tillväxtkommun. Det är fint kvitto på den fantastiska utveckling kommunen har haft de senaste 

åren. Här finns en stark tillväxt av arbetstillfällen och skattekraften är hög. Denna positiva trend 

vill vi bygga vidare på både i centralorten och på landsbygden.  

För att lyckas hålla i den positiva trend som vi befinner oss i så måste vi arbeta hårt med att hela 

Älmhult ska vara attraktivt att bo, arbeta och leva i. Det räcker inte att vi bygger hus att bo i, vi 

måste bygga livsmiljöer där människor mår bra av att bo. En av nycklarna till att minska 

segregationen, ensamheten och den psykiska ohälsan är att planera smart när vi bygger vårt 

samhälle. Mötesplatser och hälsofrämjande miljöer måste finnas nära.  

Vi vill att Älmhult ska fortsätta att öka i befolkning av tre anledningar. 1. Företagen måste ha 

tillgång till personal med rätt kompetens. 2. Vi blir fler som kan dela på kostnaden av de 

investeringar vi måste göra vare sig vi växer eller inte. 3. Utbudet av till exempel handel och 

kulturevenemang blir större för oss som redan bor här om vi blir fler.  Vi tror att en av nycklarna 

till att fortsätta växa är en skola av hög kvalitet - för alla. Vi tror också att en välfärd vi kan lita på 

genom hela livet bidrar till att människor flyttar hit. Ett starkt föreningsliv som känner stödet av 

kommunen bidrar till attraktiviteten.  

För att våra företag ska kunna verka och expandera samt att nya företag vill etablera sig här så är 

en god infrastruktur en förutsättning. Kommunen äger vissa frågor, medan region och stat 

beslutar över annat. Vi som kommun måste vara progressiva gällande infrastruktursatsningar 

inom kommunen och regionerna vi verkar i. 

 

PERSONAL 

Kommunens anställda är den viktigaste resursen i verksamheten. Att ha möjligheten till 

kompetensutveckling, att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och att ha en bra arbetsmiljö 

är förutsättningar för att personalen ska utföra ett bra arbete och känna stolthet över kommunen 

som arbetsgivare.  
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Den senaste personalenkäten genomfördes 2017 och visar att kommunens värdegrundsarbete 

behöver förankras djupare, att arbetsbelastningen är hög och att många inte är insatta i 

enhetens/kommunens ekonomi. Arbetet pågår för att förbättra detta och vi ser att för att skapa 

en hållbar utveckling av kommunen så måste arbetet med detta fortsätta.  

Ett ledarskap som baseras på förtroende och öppenhet är en förutsättning för att alla 

medarbetare ska känna sig delaktiga i att göra det bästa för alla Älmhultsbor som har kontakt med 

kommunen. Kommunens chefer behöver stöd för att skapa förutsättningar för detta på alla 

arbetsplatser.  

Vi är stolta över de projekt som gjorts och som pågår för att öka hälsan hos våra anställda och på 

så vis förebygga sjukskrivningar och få fler personer att arbeta. Vi ser att extra utsatta grupper är 

personer som arbetar på förskolan och inom äldreomsorgen. Vi tror att fler arbetskamrater är 

den viktigaste lösningen för att förbättra dessa arbetsmiljöer. Vi tror också att arbetsuppgifter 

behöver tas bort för att mer tid ska kunna läggas på barnen och de äldre. 

I samtal med personal har kommit önskemål kring cirkulationstvätt inom äldreomsorgen för att 

avsätta mer tid till de boende samt bidrag till bra ytterkläder för personalen på förskolan – detta 

är något som vi vill införa och ger kommunchefen i uppdrag att titta på.  

 

EKONOMI 

Under de senaste fyra åren har Älmhults kommun och kommunkoncern genererat positiva 

resultat vilket är en förutsättning för att fortsätta kunna investera och utvecklas. Att inte fortsätta 

investera i vår gemensamma välfärd är att sakna framtidstro. Vi är positiva till att titta på 

alternativ när större investeringar ska genomföras, men vi ska välja det som är mest fördelaktigt 

för Älmhultsbon och även för vår driftsbudget.  

Vi tror att 1 % är vad vi kan räkna med i befolkningsökning till den 1 november 2019 och det är 

utgångspunkten i vår budget. Blir vi fler är det bra.  

Vi vill följa planen som tidigare satts genom att öka resultatet. Fullmäktigebeslutet innebär att 

2020 ska kommunen göra ett resultat på 2 % och ha som mål att kunna öka 0,5 % årligen. Vi 

lägger oss på ett resultat på 1.74 %. Genom att öka resultatet tar vi ansvar för vår ekonomi och 

för de investeringar vi planerar att göra. Resultatet på sista raden är direkt kopplat till hur mycket 

lån vi behöver ta och på sikt är det utrymmet vi har för att göra amorteringar.  

Sveriges kommuner och landsting varnar för en avmattning av konjunkturen vilket innebär 

minskade skatteintäkter och en eventuell ökande arbetslöshet. Regeringen har i sin budget tillfört 

pengar till kommunerna och Älmhult får 6 miljoner av välfärdsmiljarderna och även cirka 8 

miljoner från förändringen av kostnadsutjämningssystemet. Samtidigt ser vi att det inte räcker 

och ställer kommunen inför stora utmaningar. Redan förra året varslade vi om behovet av en 

skattehöjning och med tanke på att 2019 års resultat pekar mot stora underskott inom 

utbildningsnämnden och socialnämnden så visar det att vi hade rätt.  

Vi socialdemokrater tar ansvar och vill satsa på våra barn – inte spara, vi vill också ha en välfärd 

som skapar trygghet genom hela livet och det kostar pengar.  
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För att inte behöva sänka kvaliteten på verksamheten inom skolan så föreslår vi en skattehöjning 

på 75 öre vilket genererar 30 750 000 kronor som oavkortat går till socialnämnden och 

utbildningsnämndens verksamheter.    

Samtidigt ger vi kommunchefen flera uppdrag som syftar till att skapa en långsiktigt hållbar 

ekonomi och skapar en socialt hållbar kommun.  

 

UPPDRAG 

Följande uppdrar tilldelas kommunchefen:  

• Att skapa en arbetsmarknadsenhet som ska arbeta med samverkan, integration och 

kontakt med företag. Målet är att fler ska bli självförsörjande. Samarbetet mellan 

vuxenutbildningen och socialsekreterarna är viktig. 

 

• Att effektivisera kommunens fastighetsbestånd samt avyttra lokaler som inte används 

effektivt. I samband med detta ska även systemet för internhyra ses över.  

 

• Att i alla de verksamheter där nettokostnadsavvikelsen är hög (ex. försörjningsstöd) göra 

en analys och komma med förslag till långsiktigt hållbara åtgärder.  

 

• Att presentera en långsiktig ekonomisk planering för kommunens växande pensionsskuld 

vilken spås öka relaterat till tex. Lärarlönelyftet.  

 

• Att säkerställa att barnkonventionen efterföljs i hela kommunkoncernen då den blir lag 

den 1 januari 2020. 

 

• Att ta fram effektiviseringsförslag kopplat till samordning som innefattar hela 

kommunkoncernen med syfte till att spara pengar.  

 

• Att ta fram en långsiktig planering för kommande behov av LSS-bostäder.  

 

• Att säkerställa att kommunen är progressiva gällande digitala lösningar med syfte att både 

underlätta för kommuninvånarna samt frigöra tid för vår personal.  

 

• Att ta fram ett förslag på ett nytt särskilt boende samt bostäder anpassade för äldre på 

tomten där Hagapark hotell står idag.  

 

• Att genomlysa kostorganisationen och komma med förslag till hur organisationen blir 

bäst för Älmhultsbon samt mest effektiv och ändamålsenligt utifrån lokaler, logistik och 

personal.   

 

• Att fortsätta driva infrastrukturfrågor mot trafikverket gällande framförallt Sydostlänken 

och dess tidsperspektiv/dragning samt vara aktiva i planeringen av höghastighetståg. 
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• Att utreda möjligheten till cirkulationstvätt inom äldreomsorgen samt ge förslag på hur ett 

bidrag till arbetskläder i förskolan kan se ut.  

 

• Att i planeringen av befintliga och nya bostadsområden säkerställa att det tas hänsyn till 

en social, ekonomisk och ekologisk hållbar planering. Utgångspunkten ska vara att 

människor ska vilja bo här och må bra av att bo här.  

 

• Att ta fram en strategi för att säkerställa en hållbar rekrytering av personal med rätt 

kompetens inom kommunens ansvarsområden.  

 

 

 

BUDGETBESLUT 

 

Politisk verksamhet   0 kr 

Kommunstyrelsen   3 500 tkr 

Tekniska nämnden   3 000 tkr 

Överförmyndarnämnden  125 tkr 

Miljö-och byggnämnd  800 tkr 

Kultur-och fritidsnämnden  2 000 tkr 

Utbildningsnämnden  44 000 tkr  

Socialnämnden  23 000 

Gemensamma nämnden  60 tkr 

 

Under KS: 

Strategiska satsningar  1 286 tkr 

Arbetsmarknadsenhet  2 000 

 

Resultat:   17.4 miljoner 

 

 

INVESTERINGAR 

 
Älmhults kommun ska vara en plats där människor trivs och mår bra. Kommunens 

investeringsbudget ska innehålla projekt som gör det möjligt att bo och flytta till 

kommunen, men det räcker inte. Den måste också innehålla satsningar som gör att 

människor vill bo här och som gynnar såväl oss som redan bor här och de som vill flytta 

hit.  

 

Vi vill fortsätta se en positiv utveckling av Älmhults centrum och fortsätta de satsningar 

som är beslutade där. Med anledning av detta vill vi lägga till 3 miljoner på 

centrumutveckling.  
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Huvudprocess Socialdemokraternas förslag till 
resultatmål 

Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess  
 
Syftet är att varje invånare ska vara 
självförsörjande. 
 

I Älmhults kommun är alla barn 
behöriga till gymnasiet efter åk 9. 
 

I Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll varje år 

Välfärdsprocess                
 
                      
Syftet är att varje invånare ska erbjudas 
möjlighet till effektivt och hållbart stöd för 
att utveckla, bibehålla eller återvinna sin 
förmåga 

I Älmhults kommun får du ett stöd 
anpassat utifrån dina förutsättningar 
där effekterna av insatserna positivt 
ska bidra till att öka/bibehålla din 
förmåga.   
 

I Älmhults kommun arbetar vi 
hälsofrämjande och förebyggande 
vilket innebär ett minskat 
stödbehov.  

Vi utvecklar Älmhults kommun 
med utgångspunkt att människor 
ska må bra utifrån ett hållbart 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
perspektiv.  

Samhällsutvecklingsprocess 
 
                      
Syftet är att skapa en attraktiv kommun 
genom effektiv och hållbar planering, 
utveckling och förvaltning av 
infrastruktur.  
 
 

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

Älmhult växer hållbart över hela 
kommunen och är 22 000 invånare 
år 2030 

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

I Älmhults kommun får du snabb, 
effektiv och rättssäker service. 
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Skillnader mellan Alliansens och Socialdemokraternas 

Budgetförslag samt kommentarer 

 

Nämnd Progn
os 
2019 

Allians
ens 
förslag 

Allians
ens 
bespari
ng 

Socialdemokrat
ernas förslag 

Socialdemokrat
ernas Satsning 

Kommunstyrels
en 

52 459 51 90
4  

-555 53 704 +1245 

Tekniska 
nämnden 

80 605 77 79
8 

-2 807 77 698 -2 907 Sänkt 
ambitionsnivå park 
och gata 

Utbildningsnäm
nden 

473 995 473 995 0  482 932 + 8 937 – 
volymökning och 
lönekompensationer 

Socialnämnden 351 857 339 75
8 

-12 099 346 848 -5 009  
Besparing på 
försörjningsstöd 
kopplat till satsning 
på 
arbetsmarknadsenhet 

Kultur och 
fritidsnämnden 

35 686 38 911 + 3 225 37 911 +2 225 
Se över kostnaderna 
för lokaler 

Resultat  4 340 (0,4 
%) 

 17 400 (1,74 %) Viktigt att vi tar 
ansvar kopplat till 
kommunens 
investeringar 
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2019-10-23 Beslutat av KF
Nämndernas behov

Budget 2020, specifikation i driftsammandrag Budgetberedning
BUDGETBEREDNING

Belopp i tkr

KF-
budgetanvisning
2020

KS 2019/50 Förslag
omföring
nämnd-
sekreterare

E-handel Fordons-
flotta

Reglering
finans efter
uppräkning

Till
budgetberedningen

Budget-
beredningens
förslag 2020

Alliansens
förslag KSAU

Nämndernas
budgetbehov
2020

Prognos 2019
DR1

Politisk  verksamhet 9 182 9 182 9 182 9 202 9 682
Kommunstyrelsen 50 204 600 600 3 500 53 704 51 904 54 936 52 357
Teknisk nämnd 74 698 -500 -400 0 3 000 77 698 77 798 87 545 76 737
Gemensam överförmyndarnämnd 1 440 125 1 565 1 565 1 565 1 440
Miljö- och byggnämnd 9 195 -10 800 9 995 9 985 9 995 8 866
Kultur- och fritidsnämnd 35 911 -100 2 000 37 911 38 911 40 467 36 261
Utbildningsnämnd 428 932 10 000 -100 44 000 482 932 473 832 489 212 470 813
Socialnämnd 319 848 4 000 -90 23 000 346 848 339 758 347 596 332 368
Gemensam nämnd familjerätt  1 046 60 1 106 1 106 1 106 1 504

930 456 14 000 0 0 0 0 76 485 1 020 941 1 004 041 1 041 624 990 028
Under kommunstyrelsen ("finansen") 0 0 0
Pensionsåtaganden 28 916 -461 28 455 28 455 28 455 Skandia
KS strategiska satsn, ordinarie 786 -786 1 286 1 286 1 500 1 286
Intern skadereglering 100 -100 0 0 0
Strategiska lönesatningar 2 645 -2 645 0 0 1 638
Reserverad driftskostnad investeringar 17 000 -17 000 0 0 0
Återstående ej fördelad driftskostnad investeringar 8 864 -8 864 0 0 0
Löneökningar 2019 ( 12 månader) 23 545 -2 545 21 000 21 000 21 000 HR
Löneökningar 2020 (9 månader) 24 000 -2 000 22 000 22 000 22 000 HR
Löneökningar 2021
Löneökningar 2022
Framtidskonto, övergripande 9 000
Arbetsmarjnadsenhet 2 000 2 000
Reserv resursfördelning volym 10 000 -10 000 0 0 0
KS 2019/50 Utökning dagverksamhet demensvård 0 2 500 2 500 2 500 2 500
KS 2019/50 Ledarskapsutveckling 0 1 000 1 000 1 000 1 000
Höjt Personalomkostnadspålägg (PO) 0 0 0 6 200
KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021 0 0 0 0
Avgår intern ränta -23 000 354 -22 646 -22 646 -22 646
Verksamhetens nettokostnad 1 023 312 17 500 0 0 0 -44 047 79 771 1 076 536 1 066 850 1 103 057

Skatteintäkter -872 655 -883 052 -852 448 -852 460 Cirkulär per okt 19:40
Generella statsbidrag, utjämning -178 309 -219 150 -227 007 -219 150 Cirkulär per okt 19:41
finansiella intäkter -3 735 -3 735 -3 735 -3 735
finansiella kostnader 18 000 12 000 12 000 12 000

-13 387 -17 401 -4 340 39 712
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Sammanställning 

Investeringbehov 2020-2030, tkr
Ack budget

2019
Budget

2020
Budget

2021
Budget

2022
Budget

2023
Budget

2024
Budget

2025
Budget

2026
Budget

2027
Budget

2028
Budget

2029
Budget

2030 Totalt
Politisk organisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltning 6 085 7 280 3 680 2 500 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000 35 460
Teknisk nämnd, skattekollektivet 194 763 73 450 61 200 105 200 93 960 24 000 37 900 32 500 25 900 21 800 22 100 30 065 528 075
Utbildningsnämnd 7 663 6 931 4 904 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 15 781
Socialnämnd 10 286 7 281 4 370 4 245 8 010 8 060 7 983 4 595 5 155 5 139 8 533 9 301 72 671
Gemensam nämnd för familjerätt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnd 1 685 2 695 43 000 2 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 59 945
Miljö- och byggnämnd 1 710 1 100 100 600 100 100 100 100 100 100 100 100 2 600 Snittinvestering/år (2019-2030)
summa skattekollektivet 222 192 98 737 117 254 118 741 105 570 35 660 52 483 40 695 34 655 30 539 37 233 42 966 714 532 78 060
Teknisk nämnd, taxekollektivet 176 742 53 000 43 000 60 000 88 000 39 500 21 500 21 500 21 000 21 000 21 000 26 000 415 500
summa taxekollektivet 176 742 53 000 43 000 60 000 88 000 39 500 21 500 21 500 21 000 21 000 21 000 26 000 415 500 49 354

Summa investeringar totalt 398 934 151 737 160 254 178 741 193 570 75 160 73 983 62 195 55 655 51 539 58 233 68 966 1 130 032 127 414

tkr
Lånetak KF budget 2019 1 205
Befintliga lån per 31/8-2019 1 010
Återstående låneutrymme 195
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Kommunstyrelsen Tkr

Ack
budget

2019

Ack
prognos

2019 År 2020 År 2021
Busskurer Inkomst

Utgift 180 180
Netto 0 0 180 180

Digitalisering Inkomst
Utgift 2 000 2 000
Netto 0 0 2 000 2 000

IT-inventarier Inkomst
Utgift 1 000 1 000
Netto 0 0 1 000 1 000

Nätverksutrustning Inkomst
Utgift 700 500
Netto 0 0 700 500

Utbyte datacenter Inkomst
Utgift 3 000
Netto 0 0 3 000 0

E-handel Inkomst
Utgift 400
Netto 0 0 400 0

Summa 0 0 7 280 3 680
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År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

500
500 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000
0 0 0 3 000 0 0 0 3 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 500 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000
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Summa
2020-
2030

0
360
360
0

13 000
13 000

0
11 000
11 000

0
1 700
1 700

0
9 000
9 000

0
400
400

35 460
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Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

20500 Inkomst
Räddningsutrustning Utgift 931 931 300 300 300

netto
20510 Inkomst
Fordon FIP Liatorp Utgift 500 500

netto
20551 Inkomst
Liatorp ledningscentral Utgift 800 800

netto
20542 Inkomst
Andningsluftkompressor Utgift 400 400

netto
20543 Inkomst
Övningsfält Utgift 1 500 1 500

netto
20544 Inkomst
Rökskydd Utgift 800

netto
20545 Inkomst
Rökdykarradiosystem Utgift 200

netto
20550 Inkomst
RAKEL Radiosystem Utgift 1 400

netto
20511 Inkomst
Räddningsfordon Älmhult Utgift 4 200 4 200

netto
20512 Inkomst
Räddningsfordon Liatorp, PjätterydUtgift 0 5 200

netto
20513 Inkomst
Tankenhet Utgift 0 3 200 3 200

netto
20514 Inkomst
FIP, besiktningsbil, båt mm Utgift 0 150 400

netto
Summa räddningstjänsten 450 3 500 2 200

Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

17000 - Inkomst

Ombyggnad av lokaler
Utgift 12 000 14 000
Netto

17020 - Inkomst

Linnéskolan anpassning
Utgift 3 500 3 500
Netto

17400 - Inkomst

Förädlingsprojekt
Utgift 25 790 136 000 30 000 30 000 30 000
Netto
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17013 - Inkomst -7 300

Utemiljöer skola med bidrag
Utgift 14 600
Netto 7 300

17121 - Inkomst

Ny transformator Haganäs
Utgift 950 980
Netto

17150 - Inkomst

Kommunhuset anpassning
Utgift 3 500 2 700
Netto

17230 - Inkomst

Renovering Bäckgatan
Utgift 1 000 1 000
Netto

17262 - Inkomst

Stationshuset Älmhult
Utgift 10 000 10 000
Netto

17290 -  Inkomst

Brandstation Liatorp
Utgift 6 500 6 500
Netto

17320 - Inkomst

Fastighetsmiljöer
Utgift 3 500 3 500
Netto

17330 - Inkomst

Haga Park rivning
Utgift 1 200
Netto

17331 - Inkomst

Häradsbäck skola rivning
Utgift 800
Netto

17350 - Inkomst

Simhallen
Utgift 70 000 70 000
Netto

17470 - Inkomst

Övervakningskamera, larm
Utgift 1 000 1 000
Netto

17420 - Inkomst

Pelletspannor byte
Utgift 6 500 2 000
Netto

17471 - Inkomst

IT-nät äldreboende
Utgift 1 650 1 650
Netto

17474 - Inkomst

Passagesystem Haganäs
Utgift 1 500 1 500
Netto

17475 - Inkomst

Föbättring av IT skolor
Utgift 500 500
Netto

17476 - Inkomst
Uppgradering av mjukvara
styr och regler

Utgift 1 000 1 000
Netto

17477 - Inkomst

Komponentbyte lokaler K3
Utgift 1 500
Netto
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17478 - Inkomst

Städmaskiner/utrustning
Utgift 300 1 500 800
Netto

17479 - Inkomst

Miljöhus
Utgift 500 500
Netto

17480 - Inkomst

Stinsahuset
Utgift 2 500 2 500
Netto

17481 - Inkomst

Ny skola Paradiset
Utgift 0 0 0
Netto

17482 - Inkomst
Nytt högstadie vid
Linnéskolan

Utgift 50 000
Netto

17860 - Inkomst

Bygghall, tält Haganäs
Utgift 3 600 3 600
Netto

17910 - Inkomst

Klöxhult kök renovering
Utgift 11 500 11 500
Netto

17920 - Inkomst

Ombyggnad avdelningskök
Utgift 4 500 9 000 1 500 1 500 1 500
Netto

20410 Inkomst
Kosten inventarier Utgift 700 700 500 500 500

netto
Summa fastighet 37 800 35 500 82 800

Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

10341 Inkomst
Centrumutveckling Utgift 3 000 0 0

netto
10830 Inkomst
Norra ringvägen Utgift 10 000

netto
10370 Inkomst
Trafiksäkerhetsåtgärder Utgift 2 000 2 000 2 000

netto
14100 Inkomst
GC-vägar samtliga områden Utgift 2 000 2 000 2 000

netto
14621 Inkomst
Byte vägmärken Utgift 500 500 500

netto
14622 Inkomst
Dagvattenpumpstationer Utgift 2 000 2 000 2 000

netto
14660 Inkomst
Lekplatser förnyelse Utgift 400 400 400
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netto
Nytt Inkomst
Bussuppställningsplats Utgift

netto
14200 Inkomst
Asfaltprogram - toppbeläggningUtgift 9 000 9 000 9 000

netto
14800 Inkomst
Gatuutrustning/gatubelysning Utgift 1 000 1 000 1 000

netto
18300 Inkomst
Transportbilar och maskiner Utgift 5 000 5 000 3 000

netto
14930 Inkomst
Industristamspår Utgift 300 300 300

netto
Nytt Inkomst
Österleden Utgift

netto
Nytt Inkomst
"Ekvägen" Utgift

netto
Summa gator o park 35 200 22 200 20 200

SUMMA TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 126 450 104 200 165 200
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År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

300 300 300 300 300 300 300 300 3 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 500
0
0

800 800
0
0

200 200
0
0

1 400 1 400
0
0

4 200 4 200 8 400
0
0

1 000 4 200 5 200
0
0

3 200 6 400
0
0

1 060 700 500 700 300 65 3 875
0

5 560 1 300 5 200 3 000 5 400 300 600 3 565 31 075

År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

0

20 000 110 000
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0

1 200

800

1 000

2 000

1 500
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300 2 900

1 000

0

50 000 100 000

4 500

0
500 500 500 300 300 300 300 300 4 500

0
70 800 500 500 300 300 300 300 300 229 400

År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

0 3 000
0
0

10 000
0
0

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 000 24 000
0
0

2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 29 000
0
0

500 500 500 500 500 500 500 500 5 500
0
0

6 000
0
0

400 400 400 400 400 400 400 400 4 400
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0
0

5 000 5 000
0
0

9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 99 000
0
0

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000
0
0

2 000 2 000 3 000 5 000 4 000 5 000 5 000 7 000 46 000
0
0

700 300 300 300 300 300 300 300 3 700
0
0

8 000 8 000 16 000
0
0

5 000 5 000
0

17 600 22 200 32 200 29 200 20 200 21 200 21 200 26 200 267 600

181 960 63 500 59 400 54 000 46 900 42 800 43 100 56 065 943 575

254



255



256



Tekniska nämnden föreslår budgetberedningen att ta bort detta projekt i sin helhelhet

Tekniska nämnden föreslår budgetberedningen att ta bort detta projekt i sin helhelhet
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Tekniska nämndens VA Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

14500 Inkomst
VA-sanering befintligt Utgift 8 000 8 000 8 000 8 000

netto
Nytt Inkomst
VA-investering detaljplaner Utgift 0 50 000 5 000 5 000

netto
15600 Inkomst
VA-anläggningar reinv Utgift 8 000 8 000 8 000 8 000

netto
15500 Inkomst
Fiberanslutning VA Utgift 4 000 10 000 1 500 1 500 1 500

netto
Nytt Inkomst 0
Överföringsledning Diö Utgift 50 000 2 000

netto
15520 Inkomst
Vattenskydd och tillstånd Utgift 500 4 000 500 500 500

netto
Nytt Inkomst
Reningsverk Älmhult Utgift 80 000 5 000 5 000 30 000

netto
15850 Inkomst
Vattenverk Älmhult Utgift 165 000 215 000 30 000 15 000 5 000

netto
Summa VA 53 000 43 000 60 000
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År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 88 000
0

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000
0

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 88 000
0
0

1 500 6 000
0
0

30 000 18 000 50 000
0
0

500 500 500 500 3 500
0

35 000 5 000 80 000
0
0

50 000
0

88 000 39 500 21 500 21 500 21 000 21 000 21 000 26 000 415 500
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Kommentarer/anmärkning
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Utbildningsnämnden TKR
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

Projekt Inkomst
26000 Utgift 0 1 030 1 350 1 350

netto 0 0 1 030 1 350 1 350
Projekt Inkomst
26001 Utgift 840 1 675 835

netto 840 0 1 675 835 0
Projekt Inkomst
26011 Utgift 100 150

netto 0 0 100 150 0
Projekt Inkomst
26111 Utgift 500 200 200

netto 0 0 500 200 200
Projekt Inkomst
26121 Utgift 200

netto 0 0 0 0 200
Projekt Inkomst
26131 Utgift 0 0 0

netto 0 0 0 0 0
Projekt Inkomst
26411 Utgift 1 701 1 114 986

netto 0 0 1 701 1 114 986
Projekt Inkomst
26421 Utgift 475 305 310

netto 0 0 475 305 310
Projekt Inkomst
26431 Utgift 300 200 200

netto 0 0 300 200 200
Projekt Inkomst
26511 Utgift 1 150 750 700

netto 0 0 1 150 750 700
Projekt Inkomst
26521 Utgift 0 0 0

netto 0 0 0 0 0
Projekt Inkomst
26531 Utgift 0 0 0

netto 0 0 0 0 0
Summa 840 0 6 931 4 904 3 946
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År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

3 730
0 0 0 0 0 0 0 0 3 730

0
2 510

0 0 0 0 0 0 0 0 2 510
0

250
0 0 0 0 0 0 0 0 250

900
900

0 0 0 0 0 0 0 0 900
0

200
0 0 0 0 0 0 0 0 200

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

3 801
0 0 0 0 0 0 0 0 3 801

0
1 090

0 0 0 0 0 0 0 0 1 090
0

700
0 0 0 0 0 0 0 0 700

0
2 600

0 0 0 0 0 0 0 0 2 600
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 15 781
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Socialnämnden Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024

Inventarier Inkomst
ny gruppbostad Utgift 208 331

netto
Nytt vht-system Inkomst

Utgift 3 312
netto

Ny teknik ÄO/OF/IFO Inkomst
Utgift 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208
netto

Nytt larm i ÄO Inkomst
Utgift 1000 1000 2 040
netto

Ersättningsinv- Inkomst
esteringar (mobiler mm) Utgift 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208

netto
Omställning till  Inkomst
fler demensplatser Utgift 510

netto
Sängar Inkomst

Utgift 433
netto

Inventarier mm på  Inkomst
nytt särskilt boende Utgift 3 247

netto

Inv nya platser  Inkomst
10-12 platser Utgift 551

netto
Inventarier  Inkomst
Daglig verksamhet Utgift 100

netto
Summa 1000 1000 7281 4370 4245 8010 8060
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År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

359 898
0
0

3 657 6969
0
0

2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487 24824
0
0

3 378 3 730 9149
0
0

2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487 24824
0
0

510
0
0

469 497 1399
0
0

3247
0

0
551
0
0

100 100 300
0

7983 4595 5155 5139 8533 9301 72671
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Kultur och
fritidsnämnden Tkr

Ack
budget

2019

Ack
prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023
Självbetjäningsautomat,
larmbågar, läsplattor Inkomst

Utgift 450
Netto 0 0 0 0 450 0

Digital resursverkstad,
(teknik och inredning) Inkomst

Utgift 300
Netto 0 0 0 0 300 0

Inventarier Freja Inkomst
Utgift 75
Netto 0 0 75 0 0 0

Bevattning Älmekulla Inkomst
A-plan, 7-spelsplan* Utgift 1 000

Netto 0 0 1 000 0 0 0
Gräsklippare till
Idrottsplatser** Inkomst

Utgift 60
Netto 0 0 60 0 0 0

Nytt ridunderlag, stora
ridhuset Inkomst

Utgift 140
Netto 0 0 140 0 0 0

Matchklocka, Diö ishall Inkomst
Utgift 100
Netto 0 0 100 0 0 0

Utegym Inkomst
Utgift 400
Netto 0 0 400 0 0 0

Motionsspår Inkomst
västra Bökhult Utgift 500

Netto 0 0 500 0 0 0
Miljöarbete Inkomst
Konstgräsplanen Utgift 300

Netto 0 0 300 0 0 0
Konstgräsplan matta Inkomst
Budgetpris Utgift 3 000

Netto 0 0 0 3 000 0 0
Ny idrottsplats Inkomst
Vena Utgift 40 000

Netto 0 0 0 40 000 0 0
Mobilhörslinga Inkomst

Utgift 120
Netto 0 0 120 0 0 0

Nämnden ofördelat Inkomst
Utgift 1 500 1 500
Netto 0 0 0 0 1 500 1 500

Summa 0 0 2 695 43 000 2 250 1 500

265



År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030
Summa

2020-2030

0
450

0 0 0 0 0 0 0 450

0
300

0 0 0 0 0 0 0 300
0

75
0 0 0 0 0 0 0 75

0
1 000

0 0 0 0 0 0 0 1 000

0
60

0 0 0 0 0 0 0 60

0
140

0 0 0 0 0 0 0 140
0

100
0 0 0 0 0 0 0 100

0
400

0 0 0 0 0 0 0 400
0

500
0 0 0 0 0 0 0 500

0
300

0 0 0 0 0 0 0 300
0

3 000
0 0 0 0 0 0 0 3 000

0
40 000

0 0 0 0 0 0 0 40 000
0

120
0 0 0 0 0 0 0 120

0
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 13 500
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 13 500
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 59 945
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Miljö- och
byggnämnden Tkr

Ack
budget

2019

Ack
prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Övrigt Inkomst

Utgift 100 100 100 100 100
Netto 0 0 100 100 100 100 100

Drönare Inkomst
Utgift 300
Netto 0 0 300 0 0 0 0

Primärkarta Inkomst
Utgift 700
Netto 0 0 700 0 0 0 0

Mätbil Inkomst
Utgift 500
Netto 0 0 0 0 500 0 0

Summa 0 0 1 100 100 600 100 100
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År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030

Summa
2020-
2030

0
100 100 100 100 100 100 1 100
100 100 100 100 100 100 1 100

0
300

0 0 0 0 0 0 300
0

700
0 0 0 0 0 0 700

0
500

0 0 0 0 0 0 500
100 100 100 100 100 100 2 600
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Teknisk nämnd

Skattekollektiv
Ack Budget

2019
Ack Prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Exploateringsbehov, Tkr
Inkomst -34 479 -28 266 -15 820 -18 687 -18 624
Utgift 31 800 15 510 11 745 30 748 5 150
Netto 54 291 41 897 -2 679 -12 756 -4 075 12 061 -13 474

Taxekollektiv (VA)
Ack Budget

2019
Ack Prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Exploateringsbehov, Tkr
Inkomst -1 995 -8 207 -5 587 -4 838 -3 355
Utgift 20 844 17 985 15 625 18 300 0
Netto 18 849 9 778 10 038 13 462 -3 355
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År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Summa

-28 590 -26 189 -26 544 -27 400 -31 700 -30 820 -36 550 -346 670
29 037 24 000 28 200 7 000 0 18 000 0 221 128

447 -2 189 1 656 -20 400 -31 700 -12 820 -36 550 -125 542

År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Summa

-5 181 -3 503 -2 666 -5 620 -4 600 -7 000 -52 552
24 654 22 250 15 750 10 950 4700 7 500 158 558
19 473 18 747 13 084 5 330 100 500 106 006
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
0476-551 55
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Budgetberedningen 3 september 2019

Budgetberedning 2020 - 2022
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Bakgrund
Föreliggande rapport är budgetberedningens arbetsmaterial i det fortsatta arbetet 
med att bereda ett budgetförslag till kommunstyrelsen. Rapporten sammanställer 
Älmhults kommuns ekonomiska möjligheter samt nämndernas samlade 
ekonomiska behov för att möta befolkningsökningen och det uppdrag som 
tilldelats av kommunfullmäktige. Nämnderna har även lämnat förslag på 
resultatmål för att bidra till kommunfullmäktiges vision.

Av kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av 
kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för 
revisorernas verksamhet ska upprättas av kommunfullmäktiges presidium senast 
vid samma tidpunkt. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november 
månads utgång. 

 Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
 I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. 
 Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska 

anges. 
 Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur 

den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 
 Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I 

planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 

 Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Förslag till attsatser som ska finnas i det slutliga budgetförslag som överlämnas 
från budgetberedningen till kommunstyrelsen är:

Kommunstyrelsen beslutar
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudgeten för 

år 2020, plan 2021 - 2031 enligt framlagt förslag från x.
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 

2020, plan 2021 - 2031 enligt framlagt förslag från x.
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 205 

miljoner kronor till p miljoner kronor/alternativt fastställa låneramen till 
1 205 mkr.

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftsbudget och 
verksamhetsplan för år 2020, plan 2021 - 2022 enligt framlagt förslag från x.

5. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål till nämnderna 
för år 2020 enligt framlagt förslag från x.

6. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till x kronor 
för år 2020.

7. Att föreslå Kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och landsting, till 1,5% för år 2020.

8. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och 
avgifter enligt framlagt förslag från x.
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9. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är 
av god ekonomisk hushållning, budget 2020 - 2022:
- Resultatet ska uppgå till minst x % av skatteintäkter, generella bidrag och 

utjämning
- Nettoinvesteringar skall vara högst x procent i förhållande till skatter och 

statsbidrag 
- Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara x %
- Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst x procent inklusive 

pensionsåtagandet 

Omvärld
Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i kommunerna. Den 
ekonomiskt starka perioden för kommunsektorn går mot sitt slut, samtidigt som 
utmaningarna ökar till följd av den demografiska utvecklingen. Kommunerna 
står inför stora krav på omställning de kommande åren, inte minst till följd av att 
det kommer råda brist på arbetskraft.

SKL1 räknar med att BNP-tillväxten i Sverige faller till 1,4 procent både
2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Svaghetstecknen är många för den 
globala handeln med dämpade tillväxtutsikter, inte minst i Tyskland i år,
vilket har stor betydelse för den europeiska ekonomin. I SKL:s prognos är det
dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska
BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Det är
framförallt sjunkande bostadsinvesteringar och en svag utveckling för övriga
investeringar inom näringslivet som bidrar till dämpningen.
Den viktigaste intäktskällan för kommunerna är skatt på arbetsinkomster, som i 
hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. Utvecklingen på arbets-
marknaden har varit stark under ett antal år, men nu ses många tecken på att 
Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. 

Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra i år (2019) och högkonjunkturen 
går mot sitt slut nästa år, med en svagare arbetsmarknad och en minskning av 
antalet arbetade timmar som följd. Det påverkar skatteunderlaget, som under ett 
antal år ökat med 4–5 procent per år, trots låga pris- och löneökningar. De 
närmaste åren beräknas skatteunderlaget i stället öka med 3–3,5 procent per år. 
Nettokostnadsutvecklingen i prognos 2019, delårsrapport 1, jämfört med bokslut 
2018 motsvarar 11,3%, medan skatteutvecklingen i prognos 2019 jämfört med 
bokslut 2018 motsvarar 5,3%. Kommunens nettokostnadsutveckling bör inte 
överstiga kommunens skatteutveckling eftersom det på sikt innebär ett ”gap” 
och detta bör särskilt beaktas med tanke på att SKL flaggar för sviktande 
skatteunderlag för åren som kommer.

1 SKL:s ekonomirapporten, maj 2019
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Ekonomiska förutsättningar i Älmhults kommun

Befolkningsprognos
Kommunens befolkningsprognos2 togs fram i november 2018 och användes i 
budgetanvisning 2020 - 2022 som gick ut till nämnderna. Befolkningsprognosen 
användes som underlag till planering av verksamhet men inte till underlag för 
beräkning av skatter och generella statsbidrag eftersom SCBs novemberprognos 
användes till det istället. Framgent behöver det beslutas vilken av prognoserna 
som ska användas i vilka sammanhang.

Älmhults kommuns övergripande mål år 2019 är att öka befolkningen med minst 
1 % i förhållande till befolkningsprognosen3 per december 2018, vilket innebär 
att Älmhults kommun ska minst ha en befolkning om 17 744 personer per 2019-
12-31. Befolkningsstatistiken4 efter april månad visar på en ökning med 43 
personer sedan årsskiftet, folkmängd 17 611 personer. För att uppnå en 
befolkningsökning om 1% år 2019 krävs en ytterligare befolkningsökning 
innevarande år om 133 personer. Det innebär även att vi utifrån samma mål år 
2020 ska ha en befolkning om minst 17 921 personer.

Nedan prognos från Statisticons visar på en befolkning om 17 853 personer per 
2019-12-31. Befolkningsstatistiken efter april månad visar på en ökning med 43 
personer sedan årsskiftet, folkmängd 17 611 personer. För att uppnå en 
befolkningsökning i enlighet med Statisticons prognos krävs en ytterligare 
befolkningsökning innevarande år om 242 personer5. Statisticons prognos visar 
på att Älmhults kommun under 2019 kommer att öka med 285 personer6 eller 
1,6%. Samma prognos visar även på att Älmhults kommun år 2020 ska ha en 
befolkning om 18 242 personer. 

Källa: Statisticons prognos per november 2018

2 Statisticon, november 2018.
3 Baserat på SCB befolkningsprognos per december
4 Baserat på SCB befolkningsprognos per april 
5 Baserat på SCB befolkningsprognos per april
6 Baserat på statisticons prognos 17 853 subtraherat med befolkning per 181231 (SCB) 17 568
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Störst ökning enligt Statisticons prognos sker inom åldersintervallet 6–15 år 
under perioden. 

Skatteprognos7

Skatteprognosen (skatter och generella statsbidrag) i budgetanvisningen utgår 
ifrån en 2% ökning utifrån SCB:s faktiska befolkningsprognos per november 
20188. 
Skattesatsen i budgetanvisningen är oförändrat 20,96 procent. Skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning är beräknade utifrån olika alternativ i nedan 
tabell. Skatteprognosen som ska användas i budget 2020 är den som kommer per 
augusti 2019 i kombination med befolkningsprognos för Älmhults kommun per 
december 2019. 

Kriterier för att få ett bidrag (eftersläpningseffekten) är en genomsnittlig 
befolkningsökning senaste fem åren på minst 1,2 procent samt en ökning mellan 
de senaste två åren på 1,2 procent.

”Välfärdsmiljarderna” i budgetpropositionen från SKL 2017 som fördelas 
utifrån flyktingvariabler ingår inte i skatteprognosen utan särredovisas på 
särskild rad i tabell nedan. 2020 är sista bidragsåret därefter läggs detta bidrag in 
i generella statsbidrag och utjämning till kommunerna.

Slutredovisning av den s.k. kostnadsutjämningsutredningen ska ske senast den 1 
oktober 2019. Förändringarna föreslås genomföras år 2020. Detta kräver snabb 
beredning i regeringskansliet. Älmhult har tillsammans med övriga kommuner 
varit remissinstans. Av nedan skattesimulering framgår att det skiljer drygt 18,3 
mkr beroende på om befolkningen ökar med 0,9% eller 2,0%.

7 SKL:s skatteprognos cirkulär 2019:21.
8 Den 1/11 - 2018 uppgick invånarantalet i Älmhult till 17 502 invånare enligt SCB. Med 2% 
ökning blir befolkningen 17 852, dvs 1 invånare mindre än enligt statisticons prognos.

276



Budgetförslag

2019-06-27 7(16)

Finansiering
Lån
Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår till 1 010 mkr och ser 2019-08-16 ut 
enligt nedan tabell.  

Lån Lånebelopp Bundet till 
datum

Räntesats

KI_82473 100 000 000,00 2019-09-17 0,15%
KI_104582 140 000 000,00 2020-02-17 0,02%
KI_85580 50 000 000,00 2020-02-17 0,44%
KI_90685 45 000 000,00 2020-08-24 0,35%
KI_108548 150 000 000,00 2020-10-22 0,19%
KI_79797 70 000 000,00 2021-03-01 0,92%
KI_99071 50 000 000,00 2021-03-01 0,24%
KI_85582 50 000 000,00 2022-02-28 1,04%
KI_102335 55 000 000,00 2022-06-01 0,41%
KI_113396 100 000 000,00 2022-09-15 0,08%
KI_100127 50 000 000,00 2023-06-19 0,78%
KI_108550 100 000 000,00 2025-05-12 0,96%
KI_110563 50 000 000,00 2028-05-12 1,17%

Om räntan skulle gå upp med 1% motsvarar det ca 12,1 mkr/år i räntor. 
Älmhults kommun har en ny finanspolicy som innebär att räntebindningstiderna 
behöver bli längre efterhand som lånen omsätts. Om kommunens investeringar 
uppgår till max 100 mkr under år 2020 krävs ett resultat om ca 30 mkr annars 
krävs ytterligare upplåning under året.
SKL:s rekommendation gällande internräntan för år 2020 beräknas till 1,5 
procent. Den är oförändrad jämfört med internräntan år 2019. Den föreslagna 
internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. Internräntan 
2019 i Älmhults kommun var 1,6 procent. Älmhults kommuns beslutade lånetak 
är för tillfället 1 205 mkr.
Försäljning av tillgångar
Ett sätt att finansiera investeringar, om kommunen inte vill ta lån, är att sälja av 
tillgångar som inte bidrar till kommunnytta. Kommunen äger både bolag och 
fastigheter.
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner ska senast i samband med budgetbeslutet9 ange finansiella mål för 
ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas 
upp i årsredovisning och i delårsbokslut. Kommunfullmäktige har beslutat om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning10. Ekonomin ska visa på ett positivt 
resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av 
för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på 
exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas och 
utgöra ett strategiskt underlag i budgetdialogen. Balanskravet innebär att 
intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det 
regleras inom tre år. Kommunledningsförvaltningen föreslår nedan finansiella 
nyckeltal för god ekonomisk hushållning år 2020 - 2022. Ambitionsnivån i 
målen anpassas utifrån den politiska viljan.

- Resultatet ska uppgå till minst x % av skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning

- Nettoinvesteringar skall vara högst x procent i förhållande till skatter och 
statsbidrag 

- Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara x %
- Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst x procent inklusive 

pensionsåtagandet 

Resultatutjämningsreserv - RUR
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras 
måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Enligt 
SKL:s nuvarande prognos och Älmhults kommuns finansiella riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning skulle det vara möjligt åren 2020–2021 (nedan tabell). 
Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i 
samband med kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov 
revideras i samband med bokslut.

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. 
Förändring i procent per år

2018 2019 2020 2021 2022

Snitt 10 år 3,9 3,8 4,0 4,1 3,9

Årlig ökning 4,2 3,7 3,1 3,1 3,7

Differens 0,3 –0,1 –0,9 –1,0 0,2
Källa: Skatteverket och SKL.

Älmhults kommun har avsatt 36,2 mkr i resultatutjämningsreserv år 2018. 

9 Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 §
10 KF Beslut 2018-12-17 § 270, KS 2018/125
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RUR ska täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att 
balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som 
i årsredovisningen. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda för att få använda 
RUR: 
1) Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det 
genomsnittliga utfallet för de senaste 10 åren, vilket inträffar 2020 och 2021.
2) Balanskravsresultatet ska vara negativt om RUR ska användas för att nå upp 
till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker).
Klarar kommunen balanskravet, ska RUR inte användas. 

Känslighetsanalys
1 kronas förändring i skattesats11 +/- 41,0 mkr
Förändrat invånarantal med 10 personer12 +/- 0,6 mkr
Löneförändring med 1 %13 +/- 7,7 mkr 
Ränteförändring med 1 %-enhet14 +/- 12,1 mkr
PO-pålägget för 2020 uppgår till 40,15 procent totalt för kommuner enligt SKL:s 
prognos. PO-pålägget för 2019 uppgick till 39,15 procent. Bakgrunden är att allt 
fler av de anställda har lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och därför har 
rätt till förmånsbestämd pension. Det genomsnittliga PO-pålägget för 
avtalspensioner var oförändrat för 2019. För 2020 föreslår SKL en höjning av 
det kalkylerade pålägget för kommunerna. Det innebär en kostnadsökning om ca 
6,2 mkr för Älmhults kommun. 

Då pensionsfrågan och ökade kostnader för pensioner för kommunen i snar 
framtid är väsentlig så borde det tas fram en strategi för att minska framtida 
pensionskostnader. Detta kan förslagsvis göras genom att budgetera för att lösa 
in framtida utbetalningar. Kommunen försäkrar då bort risken för lång levnad. 
Om man avsatte till exempel en procent av skatter och generella bidrag och 
utjämning så skulle det motsvara cirka tio miljoner kronor. Dessa medel skulle 
man då använda till inlösen för att minska framtida kostnader. Detta får man i 
sin tur ställa mot övriga prioriteringar i den löpande verksamheten. En 
avsättning kan hanteras på olika vis, antingen genom ett höjt PO-pålägg 
motsvarande politisk ambitionsnivå, eller genom ett anslag på finansen.
Semesterlöneskulden år 2018 var 51,8 mkr vilket är en ökning om 4,9 mkr 
jämfört mot 2017. Bättre planering av semester möjliggör minskad 
semesterlöneskuld, eftersom förändringen påverkar resultatet.

Medel avsatt för lönerevision bör motsvara den kompensation som ska gå ut till 
nämnderna inklusive PO-pålägg. De poster som hanteras i förslaget är beräknade 

11 SKL:s skatteprognos cirkulär 2019:21. 
12 SKL:s skatteprognos cirkulär 2019:21.
13 Kommunens budget- och verksamhetsplan 2019 plan 2020–2021.
14 1% ökning på totala lånetaket om 1,2 mdkr
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utifrån SKL:s prognos15 prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 
3,2% för 2020 för månadslön, ob-tillägg, jour och beredskap.

Nämndernas förslag till resultatmål
Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål som ska vara av 
god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns 
vision. I separata ärenden16 till kommunstyrelsen finns underlag till vision och 
huvudprocesser. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade 
uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå 
resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och ska framgå av 
verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att styra 
huvudprocesserna mot resultatmålet. Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 
1, delårsrapport 2 och årsredovisningen. Vid delårsrapport 1 och delårsrapport 2 
följs resultatmålen upp genom ”Resultatmålet är uppfyllt”, ”Resultatmålet 
bedöms uppfyllas under året”, eller ”Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under 
året”. Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar att 
inte uppnås ska nämnd eller styrelse omgående ta fram en åtgärdsplan för 
resultatmåluppfyllnad och rapportera till kommunstyrelsen. Det kan innebära att 
nämnd eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter, det vill säga ett nytt sätt att 
styra huvudprocesserna, för att nå resultatmålet. Vid årsredovisningen följs 
resultatmålen upp genom att ”Resultatmålet är uppfyllt” eller ”Resultatmålet är 
inte uppfyllt”. 

Ett resultatmål måste vara tydligt definierbart för att det ska gå att följa upp – 
exempelvis ”95% av alla ska uppnå godkänt betyg efter avslutade kurser på 
gymnasiet år 2020” eller ”Älmhults kommun ska hamna på topp 30 i 
företagsranking år 2020”. Resultatmålet ska sätta den standard och 
ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå genom sina huvudprocesser. 
Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och vision. Resultatmålen 
ska vara ettåriga och måste vara mätbara i samband med årsbokslutet. Tänk på 
medborgarperspektivet! 

Av budgetanvisningen framgick att nämnderna skulle ta fram förslag till 
resultatmål som skulle vara baserade på nyckelorden ”Tillväxt”, ”Kvalitet” och 
”Hållbarhet”. Dessa framgår av respektive nämnds budgetförslag som ligger 
under rubriken ”Bilagor”. Ledningsgruppen har därefter tillsammans berett 
resultatmålen i en önskan om att få till förslag till riktigt bra resultatmål som 
samverkar med varandra. Resultatmålen bör spegla ett medborgarperspektiv. 
Respektive nämnd ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade resultatmål i 
verksamhetsplan tar fram aktiviteter som bidrar till att uppfylla resultatmålet 
inom den ram som kommunfullmäktige tilldelar. I förslag till resultatmål nedan 
är samtliga av nämndernas budgetförslag värderade, vilket framgår av bilagan 
”Beredning av resultatmål”. Resultatmålen nedan går att koppla till samtliga mål 
inom agenda 203017.

15 SKL:s löpande prisindex
16 Vision: KS 2019/xx Huvudprocesser KS 2019/76
17 KS 2018/78
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Huvudprocess Förslag till resultatmål Nämnd/Bolag
Utbildning och arbetsmarknadsprocess 
Syftet är att varje Älmhultsbo ska bli 
självförsörjande.

I Älmhults kommun är alla barn behöriga till 
gymnasiet efter åk 9

UN

I Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år

SN, KS, UN

Välfärdsprocess                                        
Syftet är att varje Älmhultsbo i behov 
ska erbjudas effektivt stöd för att 
bibehålla eller återvinna sin förmåga. 

I Älmhults kommun får du ett bistånd 
anpassat utifrån dina förutsättningar och 
effekterna av insatserna ska öka

SN

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande 
vilket innebär ett minskat biståndsbehov

SN

Samhällsbyggnadsprocess                     
Syftet är effektiv planering, utveckling 
och förvaltning av infrastruktur

I Älmhults kommun arrangeras evenemang 
och aktiviteter varje vecka

KFN, KS

I Älmhults kommun är vi 22 000 invånare år 
2030

KS, UN, SN, TN, MBN, 
KFN, ÄBO

I Älmhults kommun kan du påbörja bygget av 
ditt drömhus inom 6 månader

MBN, TN, KS

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar

KS, UN, SN, TN, MBN, 
KFN, ÖF, GN

Nämndernas förslag till investeringar
Investeringsramen fastställs årligen i samband med budgetprocessen. I samband 
med detta ska också kommunfullmäktige besluta hur investeringarna ska 
finansieras, självfinansieringsgrad. Vid den årliga budgetberedningen 
presenteras en sammanställning av kommunens pågående projekt tillsammans 
med nämndernas nya äskanden. Detta eftersom det är vanligt att större 
investeringsprojekt blir försenade av olika anledningar, vilket då spiller över på 
nästa år. På detta vis får beredningen en mer sammanhängande och tydligare bild 
av det totala investeringsbehovet. 

Äskanden avseende investeringsbudget för lokaler kan endast ske av tekniska 
nämnden efter att lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjnings-
process. Kommunstyrelsen har ansvar för lokalförsörjningsprocessen. 
Samhällsbyggnadsplan 12:3 är ett viktigt strategiskt dokument i lokalförsörj-
ningsprocessen. I samhällsbyggnadsplan 12:3 finns de samlade lokalbehoven 
och planen innehåller olika lösningar för behoven, som kan vara genom 
befintliga lokaler, förhyrningar, externa lösningar och ibland förslag till 
investeringar.

Driftskostnaderna, med anledning av investeringsäskanden ska hanteras i 
budgetförslaget. Om till exempel utbildningsnämnden vet att en ny skola 
färdigställs 2020, så skall nämnden i budgetförslaget äska investeringsmedel för 
inventarier till lokalen, samt göra ett driftsäskande med anledning av eventuellt 
utökad lokalkostnad, verksamhetskostnad och så vidare.

Tekniska nämnden ansvarar för all extern förhyrning. Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder har därför inte befogenhet att teckna hyresavtal för lokaler. 
Respektive nämnd ansvarar för att eventuell hyresökning täcks inom nämndens 
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driftsbudget. I det fall beslut fattas om att handla upp större hyreskontrakt ska 
respektive nämnd behandla tillkommande driftskostnader på samma sätt som när 
ny- till- eller ombyggnad ska beslutas avseende kommunala fastigheter. Nya 
externa hyresavtal med en hyra där det diskonterade nuvärdet under 
hyresperioden beräknas uppgå till fem miljoner kronor eller mer, ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Fullmäktige beslutade om plan 2020–2021 i investerings- och exploaterings-
budget i november 2018. Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 266,5 mkr. 
Överföring av investeringsbudget 2019 mellan utbildningsnämnden och tekniska 
nämnden genomfördes motsvarande 8,6 mkr. Detta avser matsal och 
rektorsexpedition Linnéskolan 3,5 mkr, bygghall Haganäs 3,6 mkr samt 
passagesystem Haganäs 1,5 mkr. 

Fullmäktige beslutade i april 2019 om tilläggsbudget av investering från bokslut 
2018 motsvarande 132,4 mkr. Därmed uppgår 2019 års totala investeringsbudget 
till 398,9 mkr.

Tkr
Budget 

2019 Omföring TB -18 Summa
Politisk organisation 0 0 0 0
Gemensam överförmyndarnämnd 0 0 0 0
Utbildningsnämnden 17 250 -8 600 -987 7 663
Kommunstyrelsen 4 525 0 1 560 6 085
Tekniska nämnden 235 815 8 600 127 091 371 506
Socialnämnden 7 200 3 086 10 286
Miljö- och byggnämnden 1 060 0 650 1 710
Kultur- och fritidsnämnden 650 0 1 035 1 685
Gemensam nämnd familjerätt 0 0 0 0
Summa 266 500 0 132 435 398 935

I fullmäktiges beslut i november 2019 om investeringsbudget och plan 2020–
2021 avsattes 134 mkr för år 2020. Nedanstående förslag till investeringsbudget 
för 2020 från nämnderna uppgår till 148,7 mkr. 

Ackumulerad prognos utgår från uppföljningen i delårsrapport 1. Nedan plan för 
investeringar innebär ett totalt investeringsbehov fram till år 2030 om 1 527,6 
mkr18. Det innebär även ett kortsiktigt finansieringsbehov under 2020 om 240 
mkr19 som bör kopplas till finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Om 
självfinansiering av investeringar ska ske till 100% krävs ett resultat för 
kommunen om ca 170 mkr år 202020.

18 1 127 033 tkr (budgetbehov 2020 - 2030) adderat med 398 935 tkr (budget 2019) 
19 148,7 mkr (budget 2020) adderat med budgetavvikelsen för innevarande år (2019) 91,3 mkr
20 Enligt nämndernas budgetförslag beräknas avskrivningar uppgå till drygt 70 mkr år 2019
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Ack 
Budget 

2019

Ack 
Prognos 

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Summa

Exploateringsbehov, Tkr

Inkomst -34 479 -28 266 -15 820 -18 687 -18 624 -28 590 -26 189 -26 544 -27 400 -31 700 -30 820 -36 550 -346 670

Utgi ft 31 800 15 510 11 745 30 748 5 150 29 037 24 000 28 200 7 000 0 18 000 0 221 128

Netto 54 291 41 897 -2 679 -12 756 -4 075 12 061 -13 474 447 -2 189 1 656 -20 400 -31 700 -12 820 -36 550 -125 542

Skattekollektiv

Tkr

Ack 
budget 

2019

Ack 
prognos 

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030

Summa 
2020-
2030

Politisk organisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemensam överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbildningsnämnden 7 663 7 663 6 931 4 904 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 15 781
Kommunstyrelsen 6 085 6 085 7 280 3 680 2 500 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000 35 460
Tekniska nämnden 371 506 280 137 123 450 104 200 165 200 181 960 63 500 59 400 54 000 46 900 42 800 43 100 56 065 940 575
Socialnämnden 10 286 10 286 7 281 4 370 4 245 8 010 8 060 7 983 4 595 5 155 5 139 8 533 9 301 72 672
Miljö- och byggnämnden 1 710 1 710 1 100 100 600 100 100 100 100 100 100 100 100 2 600
Kultur- och fritidsnämnden 1 685 1 685 2 695 43 000 2 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 59 945
Gemensam nämnd familjerätt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 398 935 307 566 148 737 160 254 178 741 193 570 78 160 70 983 62 195 55 655 51 539 58 233 68 966 1 127 033

Taxekollektiv
Till budgetberedningen 3/9 kommer taxekollektivets del vara utbruten från ovan 
investeringsbehov som ligger under ”skattekollektiv”.

Nämndernas förslag till exploateringsbudget
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 
industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga 
kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och 
elanläggningar mm. Fullmäktige beslutade om plan 2020–2021 för 
exploateringsbudget i november 2018. Exploateringsbudgeten för 2019 uppgick 
till 27,5 mkr. Fullmäktige beslutade i april 2019 om tilläggsbudget av 
exploatering från bokslut 2018 motsvarande 26,8 mkr och därmed uppgår den 
totala exploateringsbudgeten för 2019 till 54,3 mkr. 

I nedan tabeller framgår utgifter och inkomster med anledning av exploateringar 
fördelat mellan skattekollektiv och avgiftskollektiv. De delar som avser 
skattekollektiv ska finansieras av skattekollektivet till den del de inte täcks av 
exploateringsinkomster, medan delarna som avser avgiftskollektiv ska 
finansieras genom anslutningsavgifter och taxor. Det innebär att 
exploateringarna netto (i nedanstående tabell 2) inom VA-verksamheten för 
perioden 2020 – 2030 ska finansieras genom taxor, motsvarande 106 006 tkr. 
Nettobeloppet ska skrivas av och kommer att påverka driftskostnaden för VA-
verksamheten. I samtal med VA-chef framgår att det kan bli aktuellt att höja 
taxan framgent. 

I den budget för exploateringsverksamhet som framgår i tabell 1 nedan och som 
finansieras genom exploateringsinkomster ingår även de investeringar som 
skattekollektivet ska äga kvar efter markförsäljning (kompletterande 
gemensamma anordningar som gator, grönområden mm). Anledningen till att de 
presenteras i samma tabell är för att tydliggöra att inkomsterna även ska täcka de 
investeringar som uppstår med anledning av exploateringsverksamheten. 
Reavinsterna som uppstår genom exploateringarna användes bäst till att 
finansiera kommunens investeringsbehov.

Tabell 1. Sammanställd exploateringsbudget, skattekollektiv
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Tabell 2. Sammanställda investeringsbehov med anledning av exploateringsverksamhet, 
avgiftskollektiv (VA)

VA

Ack 
Budget 

2019

Ack 
Prognos 

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Summa

Exploateringsbehov, Tkr

Inkomst -1 995 -8 207 -5 587 -4 838 -3 355 -5 181 -3 503 -2 666 -5 620 -4 600 -7 000 -52 552

Utgi ft 20 844 17 985 15 625 18 300 0 24 654 22 250 15 750 10 950 4700 7 500 158 558

Netto 18 849 9 778 10 038 13 462 -3 355 19 473 18 747 13 084 5 330 100 500 106 006

Nämndernas förslag till driftsbudget

Driftbudget, tkr
Bokslut 

2018
Budget 

2019

DR1 
prognos 

2019

Budget-
anvisning 

2020
Nämndernas 

budgetbehov
Budget-

beredning
Politisk organisation 8 143 9 682 9 682 9 182 9 202
Kommunstyrelsen 47 423 50 204 52 357 50 204 54 936
Teknisk nämnd 73 001 74 698 76 737 74 698 87 545
Miljö- och byggnämnd 5 690 9 195 8 866 9 195 9 995
Kultur- och fritidsnämnd 33 436 35 911 36 261 35 911 40 467
Utbildningsnämnd 382 694 428 932 470 813 428 932 489 212 10 mkr KS 2019/50
Socialnämnd 315 638 319 848 332 368 319 848 347 596 4 mkr KS 2019/50
Gemensam nämnd för familjerätt 1 246 1 046 1 504 1 046 1 106
Gemensam överförmyndarnämnd 1 471 1 440 1 440 1 440 1 565
Summa 868 742 930 956 990 028 930 456 1 041 624

Pensionsåtaganden 19 588 27 957 25 000 28 916 28 455 Skandia
KS strategiska satsningar 811 786 436 786 1 286
Strategiska lönesatsningar 0 1 488 1 638 2 645 1 638
Höjt PO-pålägg 0 0 0 6 200
Utvecklingspott 0 0 0 0
Ökad driftskostnad investering 0 2 333 2 333 17 000 0
Ökad kapitalkostnad investering 16 333 8 864 5 000 8 864 0
Intern skadereglering -215 100 100 100 0
Löneökningar 2019 0 23 545 20 000 23 545 23 800 HR-avdelningen
Löneökningar 2020 0 0 24 000 24 100 HR-avdelningen
Förändring semesterlöneskuld 4 928 0 0 0
Övriga kostnader 594 0 0 0
Reserv resursfördelning, volym 25 441 10 000 0 10 000 0
Buffert 2019 0 5 181 0 0 0
Entreprenad 0 -2 500 0 0 0
Samordningsvinst 0 -5 500 0 0 0
Buffert SN 0 5 000 0 0 0
Utökning dagvht demensvård 0 2 500 0 0 2 500 KS 2019/50 §116
Ledarskapsutveckling 0 1 000 1 000 0 1 000 KS2019/50 §116
Summa 936 222 1 011 710 1 045 535 1 046 312 1 130 603 0

Avgår internränta -19 502 -25 849 -25 320 -23 000 -22 646
Verksamhetens nettokostnader 916 719 985 861 1 020 215 1 023 312 1 107 957 0

Skatteintäkter -803 453 -849 749 -847 548 -872 655 -873 502
Generella statsbidrag, utjämning -170 046 -164 338 -177 483 -178 309 -210 245
Finansiella intäkter -5 922 -3 734 -3 734 -3 735 -3 735
Finansiella kostnader 5 349 16 800 7 000 18 000 12 000

Årets resultat -57 352 -15 161 -1 550 -13 387 32 475

2% befolknings-
ökning

Under respektive nämnds budgetförslag framgår bakgrund till nämndernas 
budgetbehov. Driftsbudget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
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Nämndernas totala önskan om volymkompensation jämfört mot prognosen DR1 
innebär en nettokostnadsutveckling om 8,6 %, medan skatteutvecklingen i ovan 
budgetförslag (baserad på 2% befolkningsökning) ger en ökning om 5,7 %. 

Nämndernas förslag till taxor och avgifter
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. Under respektive nämnds 
budgetförslag framgår nämndernas förslag till taxor och avgifter. 

Kommunfullmäktige gav socialnämnden och utbildningsnämnden ett särskilt 
uppdrag21 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 maxtaxa och återkomma med 
förslag senast 2019-06-15 i samband med budgetförslag. Bakgrunden till 
uppdraget baserades på att maxtaxan inom barnomsorgen innebär att det finns en 
övre gräns för vad barnomsorgen kan kosta för ett hushåll. Kommunen 
debiterade inte full maxtaxa för deltidsbarn eller fritidshem år 2018 eller 2019. 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och föreslog därför år 2018 
att nämnden skulle erhålla ett utredningsuppdrag med konsekvensbeskrivning av 
att debitera enligt maxtaxa. För att säkerställa att kommunkoncernen 
kontinuerligt arbetar aktivt med taxor och avgifter föreslogs även avslag till 
utbildningsnämndens önskan om delegering med hänvisning till att avgifter och 
taxor anses vara av principiell betydelse och därför ska hanteras i 
kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden har i sitt svar till fullmäktige 
föreslagit en anpassning till maxtaxa vad gäller barnomsorgsavgift. 
Socialnämnden beslutade inte föreslå kommunfullmäktige utöka sina avgifter till 
att följa maxtaxa, utan fortsätta subventioneringen.

Av underlagen som inkommit så framgår att miljö- och byggnämnden, tekniska 
nämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden inte tar ut full självkostnad. 
Endast utbildningsnämnden föreslår uttag av full maxtaxa eller självkostnad där 
det går. 

Bilagor
Budgetanvisningar Älmhults kommun 2019

21 KS 2018/67
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Nyckeltal Kolada avseende år 2018
Statisticons befolkningsprognos 
Nämndernas budgetförslag
Frågor och svar
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1 Nämndens uppdrag
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.

Nämnden ansvarar för:
- förvaltning av kommunens fastigheter, anläggningar, gator, skog, 

grönområden och vatten, 
- uthyrning och upplåtelse av kommunen tillhörig fast egendom 
- köp, försäljning och byte av fast egendom
- exploateringsverksamhet i syfte att tillhandahålla mark för kommunala 

och privata verksamheter samt för bostadsändamål
Nämnden är räddningsnämnd och fullgör kommunens uppgifter inom 
räddningstjänsten inklusive uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, i båda fallen 
med undantag av tillsyn på kommunens egna byggnader och anläggningar.
Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom 
nedanstående områden enligt EU- förordning (98/2013) och lagen (2014:799) 
och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
Nämnden är trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, samt ansvarar för en god 
trafikmiljö och trafiksäkerhet inom kommunen. 
Nämnden är huvudman för kommunens VA-verksamhet
Nämnden ansvarar även för:

- kommunens kris- och säkerhetsverksamhet inklusive 
informationssäkerhet och försäkringsfrågor

- bidrag till enskilda vägar och företräder kommunen gentemot 
vägföreningar och vägsamfälligheter

- tillståndsgivning för grävande verksamhet
- att upprätta trafikförordningsplan, kontroll av efterlevnad samt utfärda 

sanktionsavgifter vid överträdelse
- måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom 

äldreomsorgen
- sotningsverksamhet
- kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)
- rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa (RBF).
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Vid bildande av tekniska nämnden genomfördes också en revidering av 
nämndernas reglemente varpå det övergripande uppdraget för nedanstående 
områden tillfördes tekniska nämnden från och med 2019:

- Trygghetsskapande arbete
- Arbete mot våldsbejakande extremism och radikalisering
- Brottsförebyggande arbete
- Arbete med folkhälsa
- Kommunens försäkringsfrågor

För dessa uppdrag har ingen budget tilldelats tekniska nämnden för 2019.
Från och med 2019 sker kommunens renhållningsverksamhet inom ramen för ett 
renhållningsbolag, Södra Smålands avfall och miljö (SSAM). Ansvaret för 
kommunens renhållningsfrågor är ej reglerat i reglementet mellan 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Tekniska nämnden tar uppdraget och 
ansvaret för kommunens renhållningsverksamhet. Dialog angående ekonomiskt 
ansvar och förutsättningar mellan kommunen och SSAM är under beredning.

2 Resultatmål
Med utgångspunkt från Hållbarhet och Tillväxt, Kvalité har följande resultatmål 
utformats för tekniska nämndens uppdrag. Resultatmål skall kopplas till 
områden där nämnden vill se och kunna följa en utveckling. Övriga 
verksamheter skall följas genom nyckeltal.
Tekniska nämnden slår fast att kvalité är en viktig utgångspunkt i förvaltningens 
verksamhet och att detta skall följas upp och redovisas för att säkerställa att den 
ekonomiska ramen följs och beslutad effekt uppnås.
Hållbarhet

- Älmhults kommun/tekniska nämnden ska med en minskande 
miljöpåverkan leverera en ändamålsenlig service till kommunens 
kärnverksamhet.

Tillväxt
- Älmhults kommun/tekniska nämnden ska bidra till attraktiva och 

funktionella livsmiljöer i hela kommunen.
- Älmhult kommun/tekniska nämnden ska säkerställa ändamålsenliga och 

attraktiva exploateringsmiljöer för såväl boende som för verksamhet.
Kvalitét

- Älmhults kommun/tekniska nämnden ska säkerställa en fungerande och 
driftsäker infrastruktur.

- Älmhults kommun/tekniska nämnden ska ha en ändamålsenlig service 
till så väl interna som externa aktörer.
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3 Ekonomi

3.1 Driftbudget 2020

Sammanfattning
För budget 2020 äskar tekniska nämnden en utökad ram med 12 541 000kr för 
att få budgeten i balans i enlighet med tilldelade uppdrag. 

Analys
Förvaltningsövergripande äskande utöver budgetanvisningarna
Förvaltningens ekonomiska förutsättningar 2019 ger inga möjlighet att arbeta 
långsiktigt med utvecklingsarbete. Bakgrunden är att kommunens expansion och 
utveckling inneburit att förvaltningens kompetens och resurser prioriterats mot 
operativa behov i syfte att leverera enligt beslutade uppdrag och 
ambitionsnivåer. Detta innebär att förvaltningen har ett behov av att rekrytera en 
controller och utvecklingskompetens. Syfte med rekryteringen är att svar upp 
mot förvaltningens identifierade utvecklingsbehov:

- Kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling
- Ekonomi, mål- och kvalitetsuppföljning samt analys och utveckling.
- Digitalisering
- Organisationsutveckling och effektiviseringsarbete
- Omarbetning och revidering av styrdokument för tekniskt stöd och 

infrastruktur. 

Sammantaget äskar förvaltningen 600 000kr för prioriterade kvalité och 
utvecklingsarbete inom hela förvaltningen från 2020.

Kris- och säkerhetsverksamhet
Älmhults kommun erhåller enligt avtal mellan SKL och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap årligen statlig ersättning som en delfinansiering av 
arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Under år 2018/2019 uppgick denna 
ersättning till 768 000kr. Av avtalet framgår tydligt vad ersättningen skall och 
får användas till.
Under 2019 finansierar denna ersättning 50% av kostnaden för kris- & 
beredskapsstrategen. Resterande del av ersättningen, 336 000kr, används för 
projektstöd inom krisberedskap och civilt försvar.
Analys av äskande utöver budgetanvisning för kris och säkerhet
Under de senaste åren har det säkerhetspolitiska läget avsevärt förändrats. I sin 
årliga rapport skriver säkerhetspolisen att hoten i form av till exempel olaglig 
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informationsinhämtning, otillbörlig påverkan och påverkan på tekniska system 
ökat. Vidare skriver man att gapet mellan hot och säkerhet är stort och ökar.
Riksdagens beslut om ett återtagande av ett nationellt totalförsvar har inneburit 
ett starkt ökat fokus och utökade åtaganden inom såväl krisberedskap som civilt 
försvar och säkerhetsskydd. Kommunens ansvar regleras i överenskommelse 
mellan SKL och MSB för såväl krisberedskap som civilt försvar. 
Som ett resultat av detta konstateras att en omfördelning av kris- och 
beredskapssamordnarens arbetsuppgifter måste ske och resurser tillföras för att 
tillgodose behoven inom krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, fysisk 
säkerhet och informationssäkerhet.
Förslaget för en utökad driftbudget bygger på att kris- och beredskapsstrategens 
roll som samordnare renodlas och att uppdrag definieras och resurssätts inom 
krisberedskap, civilt försvar, fysisk säkerhet samt informationssäkerhet. 
Teknisk chef disponerar 40% av Kris- & beredskapsstrategens tid medan 60% 
avsätts för samordning inom krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, fysisk 
säkerhet och informationssäkerhet.
Krisberedskap och civilt försvar inkl. säkerhetsskydd finansieras genom statliga 
ersättningar. Ekonomiska medel behöver tillföras för utförandet av uppdragen 
fysisk säkerhet och informationssäkerhet.
I samband med antagande av informationssäkerhetspolicy för Älmhults kommun 
aviserades behovet av resurs för att hantera rollen som informationssäkerhets-
samordnare. Någon sådan resurs har inte tillförts verksamheten vilket nu 
behöver ske genom uppdraget informationssäkerhet.
Uppdragen realiseras genom:

- Uppdraget fördelas i sin helhet till lämplig kommunal förvaltning och 
samordnas med tillgänglig personalresurs med erforderlig kompetens.

- Uppdraget fördelas i sin helhet till lämplig kommunal förvaltning och en 
utökning av personal sker genom nyanställning för uppdragets utförande.

- Uppdraget utförs genom samordning med annan kommun.

Sammantaget äskar förvaltningen 650 000kr för att för kommunövergripande 
arbete med fysisksäkerhet och informationssäkerhet samt ytterligare 325 000kr 
för tillförda uppdrag så som Trygghetsskapande arbete, Arbete mot 
våldsbejakande extremism och radikalisering, Brottsförebyggande arbete och 
Arbete med folkhälsa. Totalt 975 000kr för kommunövergripande arbete inom 
trygghet och säkerhet.

Kosten
Kommunens kostverksamhet har under flera år påverkats negativt av att 
uppdraget inte varit i balans med budget. Faktorer som bidragit är bland annat:
- tillförsel av nya kök för tillagning och servering utan kompensation för 

ökade personalkostnader, 
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- utebliven justering av taxa och avgifter inom äldreomsorgen samt 
- kompensation för generella kostnadsökningar på livsmedel, förbruknings-

produkter, transporter och kapitaltjänster. 
Detta har medfört att kostverksamheten under flera år försökt hantera 
underskottet genom besparande åtgärder inom verksamheten utan att kvalitén på 
serverad maten ska påverkas. Verkligheten är ett faktum då effekten av interna 
åtstramningar och besparingar inneburit att organisationen inte är ändamålsenlig 
med uppdraget, utebliven verksamhetsutveckling, brister i kontroll och 
verksamhetsuppföljning samt eftersatt kompetens och fortbildning på flera 
nivåer i organisationen. Därtill tillkommer kökens behov av underhåll och 
renovering och i vissa fall både omfattande och angeläget. 
Detta innebär att ny kostchef kommer att rekryteras under 2019 och att 
verksamheten inför verksamhetsåret 2020 kommer att genomföra ett antal 
angelägna åtgärder internt för att få verksamheten i balans med sitt uppdrag.
Rekrytering och verksamhetsöversyn är en förutsättning för att verksamheten 
skall kunna återta arbete med uppföljning, utveckling och kvalité som under en 
längre tid varit eftersatt. 
En annan grundförutsättning för att lyckas med åtgärderna är att tidigare äskad 
kompensation för personalkostnader vid Elmskolans kök samt att förslag om 
justerad taxa/avgift från och med 2020 för måltider inom äldreomsorgen 
beslutas.
Förvaltningen äskar medel för kvalité och utvecklingsarbeten inom hela 
förvaltningens verksamhetsområden, ett angeläget område inom 
kostverksamheten är:
- Måltidspolicy. Kommunens kostpolicy gjordes 2013 och det finns ett beslut 

som är beslutat i KS att en ny måltidspolicy ska utformas. Behovet är 
kunskapsmässig uppdatering om vad som är bra miljöval och vägvisning av 
val av produkter och kvalitetsnivå av mat som ska köpas i kommunen. En ny 
måltidspolicy behöver framtas i projektform och samarbetas med 
kostenheten, politiker med flera. Det är flera viktiga delar som ska behandlas 
med en ny policy och det krävs utbildningsinsats för att få ny kunskap om 
mat och miljö, dessutom en policy som kan hålla några år framåt också. 
Detta arbete kommer att påbörjas när kostchef är rekryterad.

Sammantaget äskar kostverksamheten 2 525 000kr för personalkostnader för 
utökade tillagnings och serveringsställen inom kost verksamheten.

Gata och park
Förvaltningens gata och parkverksamhet har påverkats i stor omfattning av 
kommunens positive utveckling och expansion. Detta har resulterat i ökade drift- 
och skötselkostnader samt ökade kostnader för kapitaltjänster. Det är en viktig 
förutsättning är att gata/parks driftbudget tydligt är kopplad till de förändringar 
som sker i den offentliga miljön, både gällande utökning av områden men även 
gällande förändring av ambitionsnivå i befintliga och nya miljöer. Historiskt sett 
har driftbudgeten inte ökat, däremot har Älmhult växt och ytor har tillkommit. 
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Även ytor där ambitionsnivån höjs ska påverka driftbudgeten (till exempel 
övertagandet/ ombyggnationen av Norra- och delar av Södra Esplanaden). 
En jämförelse mellan gata/parks driftbudget 2008 och 2018 visar att budgeten 
för parker och lekplatser 2018 är 1miljon mindre än 2008 och för gator och 
vägar är budgeten densamma. Detta är en ekvation som inte stämmer överens 
med verkligheten då Älmhult sedan 2008 har ökat sitt invånarantal med 2157 
invånare. Det ökade antalet invånare innebär att gata/park har större ytor och 
mer utrustning att sköta vilket måste generera mer pengar i driftbudgeten. Under 
samma period har även satsningar på utsmyckning och försköningar av 
framförallt Älmhults tätort skett vilket även detta genererar högre driftskostnader 
och borde då återspeglas i budgeten, ambitionsnivån måste vara i paritet med 
budgeten. Om kostnaden per invånare skulle vara densamma 2018 som den var 
2008 borde driftbudgeten för gator och vägar 2018 varit 11 068 000kr istället för 
faktiska 10 000 000kr. För parker och lekplatser skulle driftbudgeten för 2018 
varit 2 951 000kr istället för faktiska 1 760 000kr samt att driftbudgeten för 
enskilda vägar borde enligt ovan resonemang för 2018 varit 1 117 000kr.
Därtill skall läggas att utformningen på de nya områden som byggts 2014 – 2018 
innebär högre kostnader vid utförande av drift- och underhållsarbete med 
anledning av den ambitionsnivå som beslutats då attraktiv boendemiljö är något 
som prioriterats för att locka nya invånare till Älmhult. 
Älmhults kommuns övergripande mål är att kommunens invånarantal ska växa 
med 1% per år (de senaste två åren har ökningen varit 3% respektive 2,5%). I 
förslag till driftbudget 2020 har hänsyn till ovanstående resonemang gjorts.

Årligen genomför kommunen ett antal uppskattade evenemang som idag innebär 
en merkostnad för gatu- och parkverksamheten. Evenemang är viktigt för 
kommunens attraktivitet men det är också viktigt att förutsättningar för personal, 
planering och genomförande av evenemangen ges i form av ekonomiska 
förutsättningar. Gata/parkverksamheten äskar 300 000kr för stöd vid planerade 
stadsevenemang. 
Sammantaget äskar gata- och parkverksamheten en utökad ram på 7 169 000kr 
från och med budget 2020 för att få budget i balans med uppdrag och 
ambitionsnivå.

Räddningstjänsten
Utbilda deltidsbrandmän kommer att vara kostsamt 2019–2022 då det finns ett 
uppdämt behov att grundutbilda brandmän både i Grundläggande 
räddningsinsatsutbildning och C-kort. Behovet är 15 befintliga anställda och 
prognos på 16st nyrekryteringar fram tills 2022.
Detta kommer att innebära en kostnadsökning på ca 170 000kr/person mot 
tidigare år där man utbildat ca 1 per år vilket man har budget för. Detta kommer 
att generera en kostnadsökning på ca 1 275 000kr/år om man utbildar 30st på 
fyra år.
Oavsett har rekryteringsproblematiken ökat från att anställa någon med några års 
mellan rum till att anställa 4 till 8 per år i dagens läge, och det ser likadant ut i 
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hela landet med en ca 12–14% årlig rekrytering på RIB (avtal för 
räddningspersonal i beredskap).
Sammantaget äskar räddningstjänsten en utökad ram med 1 272 000kr för att 
klar nuvarande och kommande rekryterings- och kompetensbehov inom 
verksamheten.

Förvaltningens förslag på driftbudget för verksamhetsåret 2020 redovisas enligt 
bilaga 1.

3.1.1 Specificering av kapitalkostnader
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 54 108 48 815 52 303
Ränta 18 802 21 410 21 627
Summa 72 910 70 225 73 930

3.2 Investeringsbudget 2020–2030
Tekniska förvaltningens investeringsbudget redovisas enligt bilaga 2. Att notera 
är två projekt som behöver beaktas i särskild ordning dels projektet 
centrumutveckling, dels ny skola paradiset. 
Centrumutveckling 10341. Projektet omfattar ett förslag om ombyggnation av 
torget i centrala Älmhult. Projektet har diskuterats under längre tid i olika 
grupper. Tekniska förvaltningen har utformat en projektplan med ombyggnation 
i olika steg och därtill gjort en grov bedömning över kostnader för detta kopplat 
till respektive år. Projektet är sammantaget bedömt till en kostnad av 
40 000 000kr över åren 2020–2023. Kostnader för VA arbeten tillkommer. 
Projektet kan genomföras i delar enligt utformad projektplan. Förvaltningen 
föreslår att investeringsmedel avsätts etapp 2 vilket omfattar stationsplan och 
lekplats på torget. Övriga etapper förordas att skjutas på framtiden.
F-6 skola i paradiset 17481. Investeringsprojektet är upptagit i planen om 
byggnation av planerad skola byggs i kommunens egen regi. Om skollan uppförs 
genom extern part utgår investeringsprojektet. Projektet är bedömt till en 
kostnad av 250 000 000kr över åren 2020-2022.

Tkr
Ack 
budget

Ack 
prognos

År 
2020

År 
2021

År 
2022

År 
2023

År 
2024

År 
2025

År 
2026

År 
2027

År 
2028

År 
2029

År 
2030 Summa

Projekt Inkomst 0
befintligt Utgift 0

netto 0
Projekt Inkomst 0
nytt Utgift 0

netto 0
Projekt Inkomst 0
Nytt Utgift 0

netto 0

Förslag investeringsbudget enligt bilaga 2
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3.3 Exploateringsbudget 2020–2030
Tekniska förvaltningens förslag till exploateringsbudgeten redovisas enligt 
bilaga 3. som kalkyl samt bilaga 4. som beskrivning av exploateringsprojekt. 
Sammantaget belastar kommunens exploateringsverksamheten med kostnader 
för:
- 2020 - 31 800 145kr, 
- 2021 - 15 510 000kr, 
- 2022 - 11 745 211kr.

Tkr
Ack 
budget

Ack 
prognos

År 
2020

År 
2021

År 
2022

År 
2023

År 
2024

År 
2025

År 
2026

År 
2027

År 
2028

År 
2029

År 
2030 Summa

Projekt Inkomst 0
befintligt Utgift 0

netto 0
Projekt Inkomst 0
nytt Utgift 0

netto 0
Projekt Inkomst 0
Nytt Utgift 0

netto 0

Investering av VA verksamhet kopplat till exploatering redovisas enligt bilaga. 5.

Tkr
Ack 
budget

Ack 
prognos

År 
2020

År 
2021

År 
2022

År 
2023

År 
2024

År 
2025

År 
2026

År 
2027

År 
2028

År 
2029

År 
2030 Summa

Projekt Inkomst 0
befintligt Utgift 0

netto 0
Projekt Inkomst 0
nytt Utgift 0

netto 0
Projekt Inkomst 0
Nytt Utgift 0

netto 0

4 Taxor och avgifter
Kosten – måltidsabonnemang särskilt boende
Avgiften för matabonnemang för den som bor på ett av kommunens vård- och 
omsorgsboende är 2700 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 förvaltningen justera avgiften 3600 kronor för 
matabonnemang på vård- och omsorgsboende, motsvarar 120 kronor/dygn från 
årsskiftet.
Kosten – måltidsabonnemang hemtjänsten

Förslag VA budget för exploatering enligt 
bilaga 5

Förslag exploateringsbudget enligt bilaga 3
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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 förvaltningen att avgiften justeras från 65 kronor till 70 kronor 
per portion.
Kosten – Lunchpris Nicklagården
Vid Nicklagården erbjuds lunchservering måndag till söndag där privatpersoner 
har möjlighet att äta till en kostnad av 75kr. Denna prisnivå har varit oförändrad 
sedan 2015. Medhänsyn till kostnadsutveckling både avseende råvaror och 
tillagning föreslås en prisjustering från 75kr 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.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten taxor och avgifter föreslås justeras enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 
Sotningstaxan justeras i särskild ordning i enlighet med SKL 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. 
VA verksamhet
Nuvarande VA taxan föreslås gälla för 2020. Behov av justering kommer att 
tidigast ske 2021 efter genomförd analys av verksamhetens kostnadsutveckling.

Redovisning av taxor och avgifter budget 
2020    

 
Taxa 
2019  Taxa 2020  

Taxa KF 
beslut Självkostnad Förslag Självkostnad

Matabonnemang SÄBO (dygn) 90 kr 148 120 kr 148
Matabonnemang hemtjänsten (lunch) 65 kr 70 kr  
Lunch Nicklagården 65 kr 85 kr  
    
Tillsyn LSO (grund) 897 kr 920 kr  
Tillsyn LBE (grund) 897 kr 920 kr  
Sotning (grund) 479 kr 493 kr  
Brandskyddskontroll 880 kr 906 kr  
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Fast saluplats, högst 12m2  (kalender år) 1 100 kr 2 500 kr  
Fast saluplats, 12-40m2 (kalenderår) 2 000 kr 5 000 kr  
Tillfällig saluplats, högst 12m2 (per dag) 60 kr 150 kr  
Tillfällig saluplats, högst 12-40m2 (per dag) 100 kr 300 kr  
Matvagn helår (kalenderår) 0 kr 18 000 kr  
Matvagn sommar 1 apr-30 sep 0 kr 12 000 kr  
Matvagn vinter, 1 okt-31mar 0 kr 8 000 kr  
Saluplatsmarknadsdagar, lösplats 9m2 170 kr 300 kr  
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 220v 50 kr 50 kr  
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 380v 75 kr 75 kr  
Saluplats julgransförsäljning/säsong 400 kr 400 kr  
Uteservering 1 apr-30 sep (säsong/m2) 40 kr 80 kr  
Uteservering - upplag 1 okt-31 mars, 
(säsong/m3)

0 kr 50 kr  

Plats för tillfällig reklam (vecka/plats) 0 kr 100 kr  
Plats för cirkus, tivoli, marknad (per dag):    
Älmhult 500 kr 500 kr  
Övriga orter 300 kr 300 kr  
    
Taxa/avgift för felparkering (överskriden P-
tid)

400 kr 400 kr  

Taxa/avgift för felparkering (Överträdelse P-
förbud) 600 kr 600 kr  

Taxa/avgift för felparkering (Överträdelse 
handikap-P) 800 kr  800 kr  

5 Framtid
Generellt inom förvaltningen

Teknisk infrastruktur kommer även framgent var en viktig grundförutsättning för 
ett fungerande samhälle. Förvaltningen spänner över en intressant bredd av 
funktioner vars syfte är att skap bästa förutsättningarna för den kommunala 
kärnverksamheten men är även en viktig förutsättning och faktor för både 
näringsliv, samhällsexpansion, inflyttning, upplevelse, trygghet och attraktivitet. 
Förvaltningen måste ha en tydlig roll i samhällsplaneringen och i utformningen 
av nya områden så att drift och skötselperspektivet finns med tidigt i processen.

Förvaltningen måste på ett bättre och tydligare sätt värna om den tekniska 
utvecklingen inom teknik, maskin och digitala området för att var i framkant 
avseende effektiv drift och miljöhänsyn.

Förvaltningen ska också aktivt driva frågor om samverkan och gemensama 
resursutnyttjande mellan verksamheter inom koncernen och med andra 
kommuner.

Detta innebär att förvaltningens förutsättningar måste rimma med till delade 
resurser och beslutade ambitionsnivåer.
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Mark och exploatering

Intresset för att verka och bo i Älmhults kommun bedöms även framgent att 
ligga på dagens nivå och efterfrågan. Detta kommer att medföra att kravet och 
förväntningarna på kommunens förmåga till samordning och handläggning ökar. 
Funktionen för mark och exploatering är ytters viktig för att uppnå samordning 
och effektivitet så väl internt som externt för kommunens expansion och 
utveckling.

Kris och säkerhet

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar kommer att fortgå och intensifieras 
under 2019 för att uppfylla den överenskommelse som träffats mellan Sveriges 
kommuner och landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Kommunens roll utifrån ett totalförsvarsperspektiv kommer att förtydligas och 
fördjupas under perioden 2020 – 2022.
Det övergripande samordningen för brottsförebyggande, folkhälsa och arbete 
mot våldsbejakande extremism kommer att både kräva resurser och långsiktighet 
för att nå resultat inom alla tre områden.
Detta kommer att innebära att kommunens i sin helhet kommer att behöva 
avsätta resurser för att leva upp till de krav och förväntningar som medborgarna, 
samhället i stort och lagstiftningen ställer på kommunen.
Kosten

Kostverksamheten står inför flera utmaningar för att även framgent leverera bra 
mat av hög kvalité till sina kunder. Fokus kommer att ligga på att få ekonomin i 
balans med uppdraget. En annan utmaning är att säkerställa drift och 
ändamålsenliga verksamhetslokaler för uppdraget vilket kommer att medföra 
både investeringsbeslut och prioriteringar för att göra kostnadseffektiva 
satsningar inom kostverksamheten. 
Fastighetsavdelning

Fastighetsavdelningen ser ljust på framtiden med en fortsatt stor efterfrågan på 
lokaler både inom skola och socialverksamhet. Utmaningar som ligger framför 
oss är stigande energipriser, framtida lagkrav, jobba närmare verksamheterna, 
utveckla en långsiktig planering hos verksamheterna, bättre nyttjande av vissa 
lokaler, rekrytering av personal, framtida teknik.

Gata och park
I och med Älmhults expansion krävs att vi i samma takt ger förutsättningar för 
gata/park avdelningen att drift och underhålla de ytor som tillkommer. 
Förutsättningar måste ges i förhållande till den ambitionsnivå som beslutas och 
en tydlig koppling mellan utformning vid exploatering och framtida drift och 
underhåll måste finnas.
Samhället utvecklas till att bli alltmer ansvarstagande gentemot medborgarna 
vilket ställer större krav på kommunen i arbetet kring bland annat trafiksäkerhet. 
Högre krav ställs på kommunen gällande ansvar för upplevd trygghet, säkerhet 
och trivsel. Gata/park måste därför ges möjlighet och förutsättningar att jobba 
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proaktivt och ligga i framkant gällande samhällets utveckling och 
beteendeförändring hos medborgarna.
Räddningstjänsten

Älmhult växer och svårigheten att rekrytera och utbilda deltidsbrandmän har 
blivit påtagligare och kostsammare de senaste åren. Då tätorten växer norrut 
innebär det att nya bostadsområden som växer fram inte kan försörja kommunen 
med deltidsbrandmän. På sikt kommer man att vara tvungen att hitta alternativa 
lösningar för att lyckas att uppnå kraven som ställs på räddningstjänsten.
Lösningen på personal och kompetens kommer att komma och olika steg 
kommer att måste tas. Till att börja med kommer man att inom kommunen vara 
tvungen att hitta kombinationstjänster där man arbetar inom kommunen och 
tillika är deltidsbrandman där man senare blir tvungen att inrätta en 
heltidsstyrka. Då man inrättar en heltidsstyrka kommer även möjligheterna för 
logement att behövas att lösas då man i dagsläget inte har det.
En generationsväxling på de som jobbar dagtid med underhåll, personal, 
myndighetsutövning mm. Kommer att behövas startas upp då 2st av de 6 som 
jobbar så är 61 år och har flaggat för att de börjar bli slitsamt att ligga i 
beredskap och samtidigt arbeta med den dagliga driften. Att lyckas rekrytera 2 
stycken med rätt utbildning och boende plats kan vara svårt att utbilda en internt 
och försöka en externt blir nog troligt. Dock tar det ca 1,5-2år att utbilda någon 
internt behöver komma igång snabbt.
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2019-06-11 Förslag driftbudget 2020 Tekniska förvaltningen bilag 1.

Verksamhet Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019
Budget

anvisning 2020
Budget förslag

2020

Behov utöver
budget

anvisning 2020
10150 Teknisk nämnd 0 850 850 850 850 0
88000 Teknisk administration 2 821 4 008 2 920 4 008 4 608 600
Summa 2 821 4 858 3 770 4 858 5 458 600
20600 Markreserv -1 905 -1 274 -1 974 -1 274 -1 150
201700 Kapitaltjänster markreserv 1 443 1 850 1 550 1 850 1 650
20800 Exploatering 0 443 443 443 519
Summa -462 1 019 19 1 019 1 019 0
20900 Skogsförvaltning -104 0 0 0 0
20910 Tätortsnära skog 47 410 410 410 410
Summa -56 410 410 410 410 0
22300 Industristamspår  -33 620 620 620 620
26320 Vattenkontroll Helgeå 60 60 60 60 60
Summa 27 680 680 680 680 0
88100 Gatuavdelning ledning och adm 506 556 556 556 556 0
24100 Gator och vägar 9 450 6 418 9 450 6 418 11 614 5 196
24110 Kap.tjänst gator och vägar 5 361 5 326 5 326 5 326 5 782 456
24300 Enskilda vägar 742 1 040 850 1 040 1 170 130
Summa 16 058 13 340 16 182 13 340 19 122 5 782
25100 Parker 1 259 878 1 281 878 1 820 942
25200 Lekplatser 522 582 582 582 952 370
Summa 1 782 1 460 1 863 1 460 2 772 1 312
27100 Stödverksamhet ledning och adm 3 597 1 773 1 773 1 773 1 773
27130 Adm och drift stationer 3 002 0 0 0 0
27200 Skadeförebyggande 3 927 762 762 762 762
27300 Skadeavhjälpande 7 901 15 531 15 531 15 531 16 803 1 272
27310 Extern utbildning/verksamhet 563 563 563 563
Summa 18 427 18 629 18 629 18 629 19 901 1 272
27530 Kris- & Beredskapsstrateg 34 325 325
27530 Uppdrag Krisberedskap 0 0 0 0 0
27540 Uppdrag Civilt försvar 0 0 0 0 0
27550 Uppdrag Fysisk säkerhet 0 0 0 325 325
27550 Uppdrag Informationssäkerhet 180 180 180 505 325
Summa 34 180 180 180 1 155 975
76510 VA-administration   1 635 -36 900 -36 900 -38 900 -38 900
76520 VA-verk  -1 841 12 700 12 700 14 700 14 700
76530 VA-ledningar   -1 101 9 100 9 100 9 100 9 100
76540 Kapitaltjänst VA  1 307 15 100 15 100 15 100 15 100
Summa 0 0 0 0 0 0
77010 Fastighetsrenhållning taxe -5 116 0 0 0 0
77020 Avsättning återställning tippen 3 350 0 0 0 0
77030 Lakvatten, nya deponiceller 1 326 100 100 100 100
77040 Årets kostnad återställning tippen 439 0 0 0 0
Summa 0 100 100 100 100 0
88200 Fastighetsavdelning ledning och adm 800 0 0 0 0
85100 Drift verksamhetslokaler -54 178 -46 330 -50 757 -46 330 -51 757
85120 Löpande underhåll 7 789 2 800 4 800 2 800 4 800
85140 Kapitaltjänster 43 895 42 000 44 000 42 000 45 427
85500 Förvaltningsfastigheter 1 721 1 957 1 957 1 957 1 957
85700 Lokalvård -1 000 0 0 0 0
Summa -974 427 0 427 427 0
86200 Maskiner och transportmedel 150 200 200 200 200
86400 Beredskapscentral 0 0 0 0 0
86800 Diesellager -75 0 0 0 0
87200 Gatuavdelning yttre arbete -13 75 150 75 150 75
Summa 62 275 350 275 350 75
41034 Kost förskolor 8 838 11 297 9 103 11 297 9 320
42054 Kost fritids 85 221 85 221 86
44070 Kost skolor 13 720 12 490 14 132 12 490 14 555 2 065
45140 GY skolmåltid Haganäs 3 194 3 382 3 290 3 382 3 290
51004 Kök äldreomsorg 5 004 3 052 4 800 3 052 4 800
89200 Gem kost- och måltidsservice 4 441 3 184 4 100 3 184 4 100 460
Summa 35 283 33 626 35 510 33 626 36 151 2 525

Summa tekniska förvaltningen 73 001 75 004 77 693 75 004 87 545 12 541
Kontroll 12 541
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Markreserv
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 164 0 0
Ränta 1 290 1 850 1 650 1650
Summa 1 454 1 850 1 650
VA
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 10 818 11 000 11 000
Ränta 3 388 4 100 4 100
Summa 14 206 15 100 15 100 15100
Renhållning
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 1 751 340 280
Ränta 482 256 220
Summa 2 233 596 500
Fastighet inkl förvaltningsfastigheter och lokalvård
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 33 876 30 187 33 000
Ränta 10 290 12 082 12 427
Summa 44 166 42 269 45 427 45427
Räddningstjänsten
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 829 867 1 200
Ränta 91 91 110
Summa 919 958 1 310
Kosten
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 98 153 180
Ränta 11 26 34
Summa 109 179 214
Gator och parker
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 4 909 5 000 5 375
Ränta 3 061 2 865 2 946
Summa 7 969 7 865 8 321 5782
Enskilda vägar
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 81 81 81
Ränta 25 25 25
Summa 106 106 106
Lekplatser
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 189 195 195
Ränta 30 28 28
Summa 219 223 223
Gator och parker fordon och maskiner
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 1 395 992 992

304



Ränta 136 87 87
Summa 1 530 1 079 1 079

Summa avskrivning + ränta 73 930
Avskrivningar 52 303
Ränta 21 627
Tkr År 2018 Budget 2019 Budget 2020
Avskrivning 54 108 48 815 52 303
Ränta 18 802 21 410 21 627
Summa 72 910 70 225 73 930 67959

54 108 48 815 51 095
18 803 21 410 21 969
72 910 70 225 73 064
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Redovisning av taxor och avgifter budget 2020
Taxa 2019 Taxa 2020

Taxa KF beslut Självkostnad Förslag Självkostnad
Matabonnemang SÄBO (dygn) 90 kr 148 120 kr 148
Matabonnemang hemtjänsten (lunch) 65 kr 70 kr
Lunch Nicklagården  65 kr 85 kr

Tillsyn LSO (grund) 897 kr 920 kr
Tillsyn LBE (grund) 897 kr 920 kr
Sotning (grund) 479 kr 493 kr
Brandskyddskontroll 880 kr 906 kr

Fast saluplats, högst 12m2  (kalender år) 1 100 kr 2 500 kr
Fast saluplats, 12-40m2 (kalenderår) 2 000 kr 5 000 kr
Tillfällig saluplats, högst 12m2 (per dag) 60 kr 150 kr
Tillfällig saluplats, högst 12-40m2 (per dag) 100 kr 300 kr
Matvagn helår (kalenderår) 0 kr 18 000 kr
Matvagn sommar 1 apr-30 sep 0 kr 12 000 kr
Matvagn vinter, 1 okt-31mar 0 kr 8 000 kr
Saluplatsmarknadsdagar, lösplats 9m2 170 kr 300 kr
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 220v 50 kr 50 kr
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 380v 75 kr 75 kr
Saluplats julgransförsäljning/säsong 400 kr 400 kr
Uteservering 1 apr-30 sep (säsong/m2) 40 kr 80 kr
Uteservering - upplag 1 okt-31 mars, (säsong/m3) 0 kr 50 kr
Plats för tillfällig reklam (vecka/plats) 0 kr 100 kr
Plats för cirkus, tivoli, marknad (per dag):
Älmhult 500 kr 500 kr
Övriga orter 300 kr 300 kr

Taxa/avgift för felparkering (överskriden P-tid) 400 kr 400 kr
Taxa/avgift för felparkering (Överträdelse P-förbud) 600 kr 600 kr
Taxa/avgift för felparkering (Överträdelse handikap-P) 800 kr 800 kr
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Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa Kommentarer/anmärkning

14500 Inkomst
VA-sanering befintligt Utgift 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 88 000

netto 0
Nytt Inkomst
VA-investering detaljplaner Utgift 0 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000

netto 0
15600 Inkomst
VA-anläggningar reinv Utgift 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 88 000

netto 0
15500 Inkomst 0
Fiberanslutning VA Utgift 4 000 10 000 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000

netto 0
Nytt Inkomst 0 0
Överföringsledning Diö Utgift 50 000 2 000 30 000 18 000 50 000

netto 0
15520 Inkomst 0
Vattenskydd och tillstånd Utgift 500 4 000 500 500 500 500 500 500 500 3 500

netto 0
Nytt Inkomst
Reningsverk Älmhult Utgift 80 000 5 000 5 000 30 000 35 000 5 000 80 000

netto 0
15850 Inkomst 0
Vattenverk Älmhult Utgift 165 000 215 000 30 000 15 000 5 000 50 000

netto 0
Summa VA 53 000 43 000 60 000 88 000 39 500 21 500 21 500 21 000 21 000 21 000 26 000 415 500

Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa

20500 Inkomst 0
Räddningsutrustning Utgift 931 931 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 300

netto 0
20510 Inkomst 0
Fordon FIP Liatorp Utgift 500 500 0

netto 0
20551 Inkomst 0
Liatorp ledningscentral Utgift 800 800 0

netto 0
20542 Inkomst 0
Andningsluftkompressor Utgift 400 400 0

netto 0
20543 Inkomst 0
Övningsfält Utgift 1 500 1 500 1 500

netto 0
20544 Inkomst 0
Rökskydd Utgift 800 800 800

netto 0
20545 Inkomst 0
Rökdykarradiosystem Utgift 200 200 200

netto 0
20550 Inkomst 0
RAKEL Radiosystem Utgift 1 400 1 400 1 400

netto 0
20511 Inkomst 0
Räddningsfordon Älmhult Utgift 4 200 4 200 4 200 4 200 8 400

netto 0
20512 Inkomst 0
Räddningsfordon Liatorp, PjätterydUtgift 0 5 200 1 000 4 200 5 200

netto 0
20513 Inkomst 0
Tankenhet Utgift 0 3 200 3 200 3 200 6 400

netto 0
20514 Inkomst 0
FIP, besiktningsbil, båt mm Utgift 0 150 400 1 060 700 500 700 300 65 3 875

netto 0
Summa räddningstjänsten 450 3 500 2 200 5 560 1 300 5 200 3 000 5 400 300 600 3 565 31 075

Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa

17000 - Inkomst 0

Ombyggnad av lokaler
Utgift 12 000 14 000
Netto

17020 - Inkomst 0

Linnéskolan anpassning
Utgift 3 500 3 500
Netto

17400 - Inkomst

Förädlingsprojekt
Utgift 25 790 136 000 30 000 30 000 30 000 20 000 110 000
Netto

17013 - Inkomst -7 300 0

Utemiljöer skola med bidrag
Utgift 14 600
Netto 7 300

17121 - Inkomst

Ny transformator Haganäs
Utgift 950 980
Netto

17150 - Inkomst

Kommunhuset anpassning
Utgift 3 500 2 700
Netto

17230 - Inkomst

Renovering Bäckgatan
Utgift 1 000 1 000
Netto

17262 - Inkomst

Stationshuset Älmhult
Utgift 10 000 10 000
Netto

17290 - Inkomst

Brandstation Liatorp
Utgift 6 500 6 500
Netto

17320 - Inkomst

Fastighetsmiljöer
Utgift 3 500 3 500
Netto

17330 - Inkomst

Haga Park rivning
Utgift 1 200 1 200
Netto

17331 - Inkomst

Häradsbäck skola rivning
Utgift 800 800
Netto

17350 - Inkomst
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Simhallen
Utgift 70 000 70 000
Netto

17470 - Inkomst

Övervakningskamera, larm
Utgift 1 000 1 000
Netto

17420 - Inkomst

Pelletspannor byte
Utgift 6 500 2 000
Netto

17471 - Inkomst

IT-nät äldreboende
Utgift 1 650 1 650
Netto

17474 - Inkomst

Passagesystem Haganäs
Utgift 1 500 1 500
Netto

17475 - Inkomst

Föbättring av IT skolor
Utgift 500 500 1 000
Netto

17476 - Inkomst
Uppgradering av mjukvara
styr och regler

Utgift 1 000 1 000 2 000
Netto

17477 - Inkomst

Komponentbyte lokaler K3
Utgift 1 500 1 500
Netto

17478 - Inkomst

Städmaskiner/utrustning
Utgift 300 1 500 800 300 2 900
Netto

17479 - Inkomst

Miljöhus
Utgift 500 500 1 000
Netto

17480 - Inkomst

Stinsahuset
Utgift 2 500 2 500
Netto

17481 - Inkomst

Ny skola Paradiset
Utgift 150 000 80 000 20 000 250 000
Netto

17482 - Inkomst

Nytt högstadie vid Linnéskolan
Utgift 50 000 50 000 100 000
Netto

17860 - Inkomst

Bygghall, tält Haganäs
Utgift 3 600 3 600
Netto

17910 - Inkomst

Klöxhult kök renovering
Utgift 11 500 11 500
Netto

17920 - Inkomst

Ombyggnad avdelningskök
Utgift 4 500 9 000 1 500 1 500 1 500 4 500
Netto

20410 Inkomst 0
Kosten inventarier Utgift 700 700 500 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 4 500

netto 0
Summa fastighet 187 800 115 500 102 800 70 800 500 500 300 300 300 300 300 479 400

Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa

10341 Inkomst 0
Centrumutveckling Utgift 15 000 15 000 5 000 5 000 40 000

netto 0
10830 Inkomst 0
Norra ringvägen Utgift 10 000 10 000

netto 0
10370 Inkomst 0
Trafiksäkerhetsåtgärder Utgift 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 000 24 000

netto 0
14100 Inkomst 0
GC-vägar samtliga områden Utgift 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 29 000

netto 0
14621 Inkomst 0
Byte vägmärken Utgift 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 500

netto 0
14622 Inkomst 0
Dagvattenpumpstationer Utgift 2 000 2 000 2 000 6 000

netto 0
14660 Inkomst 0
Lekplatser förnyelse Utgift 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 400

netto 0
Nytt Inkomst 0
Bussuppställningsplats Utgift 5 000 5 000

netto 0
14200 Inkomst 0
Asfaltprogram - toppbeläggningUtgift 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 99 000

netto 0
14800 Inkomst 0
Gatuutrustning/gatubelysning Utgift 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000

netto 0
18300 Inkomst 0
Transportbilar och maskiner Utgift 5 000 5 000 3 000 2 000 2 000 3 000 5 000 4 000 5 000 5 000 7 000 46 000

netto 0
14930 Inkomst 0
Industristamspår Utgift 300 300 300 700 300 300 300 300 300 300 300 3 700

netto 0
Nytt Inkomst 0
Österleden Utgift 8 000 8 000 16 000

netto 0
Nytt Inkomst 0
"Ekvägen" Utgift 5 000 5 000

netto 0
Summa gator o park 47 200 37 200 25 200 22 600 22 200 32 200 29 200 20 200 21 200 21 200 26 200 304 600

SUMMA TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 288 450 199 200 190 200 186 960 63 500 59 400 54 000 46 900 42 800 43 100 56 065 1 230 575

Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa Kommentarer/anmärkning
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2019-06-11 Mark och exploateringsbudget

Ack  Ack
Tkr m2 Expl.grad. kr/m2  Budget Prognos 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 Summa
Projekt Proj Benämning

10101 Bostadsområde+fsk Vena 1 100000 0,6 550 Inkomst 11 000 000  11 000 000  11 000 000  33 000 000 
300 Utgift 18 000 000  18 000 000 

Netto
10102 Bostadsområde+fsk Vena 2 100000 0,6 550 Inkomst 11 000 000  11 000 000  33 000 000 

300 Utgift 18 000 000  18 000 000 
Netto

10103 Bostadsområde+skola Vena 3 100000 0,6 550 Inkomst 33 000 000 
300 Utgift 18 000 000 

Netto
10104 Gladan 5 1234 0,95 650 Inkomst 761 995  761 995 

100 Utgift 117 230  117 230 
Netto

10105 Älmekulla förtätning 18400 0,95 900 Inkomst 5 244 000  5 244 000  5 244 000  15 732 000 
100 Utgift 1 748 000  1 748 000 

Netto
10106 Vena handelsområde 82000 0,6 250 Inkomst 1 000 000  2 000 000  2 000 000  3 000 000  3 000 000  1 300 000  12 300 000 

10830 Norra R.V. Förlängning 250 Utgift x x 10 000 000  2 300 000  12 300 000 
Netto

10107 Pumpen 1 7057 0,95 550 Inkomst 3 687 283  3 687 283 
75 Utgift 502 811  502 811 

Netto
10108 Furulund 121000 0,5 550 Inkomst 6 000 000  7 000 000  7 000 000  7 000 000  5 275 000  33 275 000 

300 Utgift 1 000 000  2 000 000  10 000 000  5 150 000  18 150 000 
Netto

10109 Idrottsändamål Vena 34960 0,6 150 Inkomst 2 000 000  1 000 000  146 400  3 146 400 
150 Utgift 1 000 000  2 000 000  146 400  3 146 400 

Netto
10110 Norregårds fsk Vita Korset 14 3500 0,95 450 Inkomst 1 496 250  1 496 250 

75 Utgift x x 249 375  249 375 
Netto

10111 Stinsen 2 busstorget 4411 0,85 1500 Inkomst 5 624 025  5 624 025 
1200 Utgift x x 4 499 220  4 499 220 

Netto
10112 Sånnaböke 1:44 40000 0,6 550 Inkomst 3 000 000  3 000 000  3 000 000  13 200 000 

300 Utgift 4 000 000  3 200 000  7 200 000 
Netto

10113 Västra Bökhult etapp 2 57600 0,6 550 Inkomst 10 000 000  5 000 000  2 000 000  1 000 000  500 000  508 000  19 008 000 
300 Utgift 1 000 000  9 368 000  10 368 000 

Netto
10114 Paradiset 3 70921 1 315 Inkomst x 20 340 115  2 000 000  22 340 115 

280 Utgift x x 19 857 880 
Netto

10115 Kattesjön etapp 2 9000 0,85 350 Inkomst 677 500  2 000 000  2 677 500 
280 Utgift x 2 142 000  2 142 000 

Netto
10116 Dihult Diö 72000 0,6 350 Inkomst 2 000 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000  15 120 000 

280 Utgift 1 096 000  11 000 000  12 096 000 
Netto

10117 Stenbrohult 2:18 42000 0,5 350 Inkomst 1 400 000  1 400 000  1 400 000  1 400 000  700 000  7 350 000 
280 Utgift x 5 800 000  5 880 000 

Netto
10344 Gunnar Gröpe mfl 13274 0,95 800 Inkomst 1 000 000  9 088 240  -  10 088 240 

800 Utgift x x 10 088 240  10 088 240 
Netto

10345 Hagahem 1 6600 0,95 900 Inkomst 5 643 000  -  5 643 000 
900 Utgift x x 5 643 000  5 643 000 

Netto
10346 Hvita Korset 7 mfl 11516 0,85 850 Inkomst 5 000 000  2 500 000  820 310  -  8 320 310 

850 Utgift x x 8 320 310  8 320 310 
Netto

10351 N Froafälle Släggan 4 100000 0,7 200 Inkomst 5 000 000  14 000 000 
200 Utgift 7 000 000  7 000 000  14 000 000 

Netto
10352 S Froafälle Froafälle 12:1 308000 0,7 250 Inkomst 3 900 000  10 000 000  10 000 000  53 900 000 

200 Utgift 23 120 000  20 000 000  43 120 000 
Netto

Total
Inkomst 34 479 365  28 265 740  15 820 310  18 687 283  18 624 025  28 590 400  26 188 995  26 544 000  27 400 000  31 700 000  346 670 118 
Utgift 31 800 145  15 510 000  11 745 211  30 748 000  5 150 000  29 037 230  24 000 000  28 200 000  7 000 000  -  221 128 466 
Netto 2 679 220  12 755 740  4 075 099  - 12 060 718  13 474 025  - 446 830  2 188 995  - 1 656 000  20 400 000  31 700 000  125 541 651 
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Exploateringsprojekt Kvm Mark Entreprenad Summa
Allmän plats 1 000 200 3 000 3 200
Gata 2 000 20 4 000 4 020
Tomter  15 000 1 000 5 000 6 000
Försäljningsinkomst -12 000
summa 18 000 1 220 12 000 1 220

Prognos 1 (efter upphandling)
År År År År

tkr 2019 2020 2021 2022
Projekt Inkomst -7 000 -3 000

Utgift 1 220 7 000 3 000 860
netto 1 220 7 000 -4 000 -2 140

Underlag för budgetbeslut
* GE kommer först, , det blir en reaförlust
* Denna blir till efter KF beslut och upphandling
Fördelningen vid DR2 och årsredovisning (fördelning mellan anläggning och omsättningstillgång med schablon som utgår från kalkyl)
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kvmpris
667

År År År År År År År År Summa
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-2 000 -12 000
1 140 13 220
-860 0 0 0 0 0 0 0 1 220

Fördelningen vid DR2 och årsredovisning (fördelning mellan anläggning och omsättningstillgång med schablon som utgår från kalkyl)
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Budget Prognos Avvikelse
DR1

Ack. Ack Ack

tkr 2019 2019 2019 Utfall Budget Prognos
Projekt Inkomst 0 0 0 0 -12 000 -12 000

Utgift 1 220 1 220 0 1 220 10 720 13 220
netto 1 220 1 220 0 1 220 -1 280 1 220

Budget Prognos Avvikelse
DR2

Ack.
Utfall

Ack
Budget

Ack
Prognos

tkr 2018 2018 2018
Projekt Inkomst 0 0 0 0 -12 000 -12 000

Utgift 1 220 1 220 0 1 220 10 720 13 220
netto 1 220 1 220 0 1 220 -1 280 1 220
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Ack.
Avvikelse

0
2 500
2 500

Ack.
Avvikelse

0
2 500
2 500
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Kvm Mark Entreprenad Summa
Allmän plats 1 000 200 3 000 3 200
Gata 2 000 20 4 000 4 020
Tomter  15 000 1 000 4 000 5 000
Försäljningsinkomst -12 000
summa 18 000 1 220 11 000 220

Prognos
År År År År

tkr 2019 2020 2021 2022
Projekt Inkomst -7 000 -3 000

Utgift 1 220 7 000 2 000 860
netto 1 220 7 000 -5 000 -2 140

År 2019
Marken fördelas enligt ovan

År 2020
Utgifter  fördelas för att säkerställa att omsättningstillgångens utgiftsdel av 7 mkr procentuellt fördelas till omsättningstillgång. Dvs kostnad kvm
multiplicerat med kvm för de tomter som ska säljas. Denna bokföringsorder vänds i början på 2021 tillbaka

År 2021
Fsgpris Reavinst

 skolan som vi sålt överförs till bokför värde 1 000 1 000 blir ingen
Vid varje försäljning ska köpeskillingen fördelas mellan gatukostndsersättning (som en uppbokning investgeringsbidrag) och vad som ska bokföras som reavinst 
Investeringsbidraget (gatukostnadsersättningen) aktiveras när gata alternativt allmän plats aktiveras. Om innvesteringsbidraget kommer senare så aktiveras det då med samma sluttid som 
investeringen
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kvmpris inkomst Kostnad kvm tomt
667 333

År År År År År År År År
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-2 000
1 140
-860 0 0 0 0 0 0 0

ingen intäkt, detta bokförs som utgift på eget investeringsprojekt

Utgifter  fördelas för att säkerställa att omsättningstillgångens utgiftsdel av 7 mkr procentuellt fördelas till omsättningstillgång. Dvs kostnad kvm
multiplicerat med kvm för de tomter som ska säljas. Denna bokföringsorder vänds i början på 2021 tillbaka

Vid varje försäljning ska köpeskillingen fördelas mellan gatukostndsersättning (som en uppbokning investgeringsbidrag) och vad som ska bokföras som reavinst 
Investeringsbidraget (gatukostnadsersättningen) aktiveras när gata alternativt allmän plats aktiveras. Om innvesteringsbidraget kommer senare så aktiveras det då med samma sluttid som 
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Summa

-12 000
12 220

220
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Kvm Mark Entreprenad Summa
Allmän plats 1 000 200 3 000 3 200
Gata 2 000 20 4 000 4 020
Tomter  15 000 1 000 2 500 3 500
Försäljningsinkomst -12 000
summa 18 000 1 220 9 500 -1 280

Underlag för beslut/Budget
År År År År

tkr 2019 2020 2021 2022
Projekt Inkomst -7 000 -3 000

Utgift 1 220 7 000 2 000
netto 1 220 7 000 -5 000 -3 000

Denna används i beredning av ärendet - unerlag till fullmäktigebeslut
Komponentindelning och rutin för slutredovisning tittar vi på
Vi kör allt på ett exploateringsprojekt, finns möjlighet att använda aktivitet
Förundersäkningar mm ska läggas på tomter "entreprenad"
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kvmpris
667

666,6667

År År År År År År År År Summa
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-2 000 -12 000

500 10 720
-1 500 0 0 0 0 0 0 0 -1 280
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

1 (20)

Beskrivning av exploaterings projekt.

Översiktskarta över exploateringsområden i Älmhults kommun. Röd ring avser 
bostadsområden och blå ring avser områden för industri och handel.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

2 (20)

Projekt Bostad förskola, skola

Projekt som har beslut om genomförande och upphandlad entreprenad.

V Bökhult bostadsområde etapp 1

Området är färdigutbyggt med väg, vatten och avlopp samt övriga ytor. Kvarstår fastigheter 
att sälja. Ca 10% av säljbar yta är osåld månadsskiftet Mars 2019.

Bostadsområde Paradiset och skola

Området upphandlat under 2018 och färdigställs fram till försommaren 2019. 
Markanvisningsavtal finns för 87% av säljbar yta som beräknas säljas under 2019. 

V Bökhult bostadsområde etapp 2 

Fastighetsindelning är påbörjad hösten 2018 och fastigheter kan börja säljas med 
markanvisningsavtal under 2020. Tomtkön tilldelas fastigheter 2020.

Utbyggnaden av området sker 2021 Inflyttning när vatten finns från vattenverket 2021

Norregårds förskola (Vita korset 14)

Utökning av befintlig förskola med byggrätt för två avdelningar. Detaljplan färdig hösten 
2018. Fastighetsbildning ska påbörjas omgående.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

3 (20)

Stinsen 2 och 3 (Busstorget)

Detaljplan påbörjad 2018 och pågår under 2019. Markanvisningstävling planerad 2019 och 
försäljning av marken 2020.
Förvärv av fastigheten Stinsen 3 påbörjas uder 2019 och beräknad vara i kommunens ägo 
2020.
Projektet har utmaningar i planarbete med läget nära stambanan, nedanför viadukten och 
att det ligger som förtätning i rutnätsstaden. Detta projektet, och förtätningsprojekt 
generellt, beräknas som plusminusnollprojekt.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

4 (20)

Sånnaböke 1:44 

Detaljplanen är framskjuten och planeras idag påbörjas 2028. Området är också beroende av 
vattenförsörjning av vattenverket. 
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

5 (20)

Diö Dihult (6:38) exploatering, gata och VA

14 planerade tomter ca 950 kvm snitt.

Befintlig detaljplan från 1977 som är till viss del är avstyckad men som inte är färdigutbyggd.
Idé finns att utöka planområdet med del av fastigheten Dihult 1:7 finns att utöka 
planområdet till större yta för att exploatera mer säljbar mark till mängd gata som finns i 
befintlig detaljplan.
Utbyggnad av gata sker efter eller i samband med ny detaljplan 2022/2023
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

6 (20)

Diö Kattesjön exploatering etapp 2

8 planerade tomter ca 900 kvm snitt

Nästa etapp finns färdigprojekterad och kan handlas upp när projektledningsresurs finns. 
Planen är att det genomföras 2020. Trolig försäljning till byggherre/ar via tilldelning.
Gata byggs ut vid försäljning av all mark runt den gatan
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

7 (20)

Verksamhets- och bostadsområde Furulund
Utmed Handelsvägen och Danska vägen finns kommunalägd mark där planläggning är 
påbörjad. Markanvisning kan påbörjas slutet av 2020. Bostäder tilldelas byggherrar och 
tomtkön. 
Planerad areor för verksamheter och sammanlagt ca 450 bostäder med blandad bebyggelse, 
Sammanlagt 250 000 m2 yta (för både bostäder och verksamheter).

En del av marken har Ikea option på till 2021-12-31.

I södra delen , väster om handelsvägen kan markreserv för förskoletomt planeras och snabbt 
kunna bli iordningställd

(röda punkter bostäder och blå punkter handel/lätt industri)
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

8 (20)

Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 (Ingvars kiosk och Evas gatukök)

 Ca 8369 m2 bruttoarea exklusive eventuell källare.

Beräknat antal lägenheter 90 st

Projektet med Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, planeras säljas som ett projekt med försäljning 
under 2020.

Markundersökningar angående föroreningar har utförts och kommer påverka utformning av 
fastighetens byggnadssätt och kostnader. Plusminusnollprojekt.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

9 (20)

Gladan 5

Fastighet där detaljplan är påbörjad. Tanken är att få till centrumnära LSS-boende.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

10 (20)

Hagahem 1

Fastighet med detaljplan påbörjad (ute på samråd nu) för bostäder och vård. Planeras säljas 
under 2019, eller senast 2020.

80 lägenheter men kan även inrymma vård och centrumverksamhet.

Fastigheten har ett skyddsrum som utreds om det kan rvas eller fås möjlighet att 
återuppbyggas.

Fastigheten är ett plusminusnollprojekt.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

11 (20)

Vita korset 7 (Hvita korset)

Fastighet där samverkan med byggherrar redan är initierade. 

100 bostäder fördelat på två byggherrar. Ny kvartersgata byggs ut in i området,  ny parkering 
som gemensamhetsanläggning och underjordiskt dagvattenmagasin i u-område.

Markanvisningsavtal ska tecknas.

Utredningskostnader och eventuell rivningskostnad kommer belasta projektet.

Detta projekt är också ett plusminusnollprojekt.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

12 (20)

Bostadsområde + förskola Vena 1

Bostadsområde Vena med flera etapper och fortsättningen västerut i Älmhults utveckling. 
Förskoletomt planeras i redan första etappen för att finnas färdig vartefter bostadsområde 
Vena byggs ut.

Bostadsområde + förskola Vena 2

Bostadsområde Vena med flera etapper och fortsättningen västerut i Älmhults utveckling. 
Eventuell förskoletomt ska finnas med i planläggningen.

Bostadsområde + skola Vena 3

Bostadsområde Vena med flera etapper och fortsättningen västerut i Älmhults utveckling. I 
tredje etappen beräknas skola behövas och mark avsättas till det.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

13 (20)

Bostadsområde Stenbrohult 2:18

Befintlig detaljplan som Älmhults kommun inte äger, men marken. Placering precis bredvid 
befintlig bebyggelse norr om Stenbrohults kyrka. Området behöver fastighetsbildas och 
planering av utbyggnad av gator och VA ligger planerat 2025

Planen medger 22 tomter för villor.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

14 (20)

Älmekulla VA och gata vid exploatering

46 000 m2 markyta med uppskattad 40% exploateringsgrad

Exploateringsområde som baseras på att Älmekulla i framtiden inte kommer fungera med 
bevattnade fotbollsplaner och placering inom primärt vattenskyddsområde.
Bostäder i väster och kontor i östra delen, knyter ihop utvecklingen av Vitakorset och förtätning mot 
centrum för att få en helhet i bostadsbebyggelse.

Utbyggnad kan ske i området den dagen samtliga planer har ny förläggning inom Vena IP.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

15 (20)

Projekt Bostad förskola, skola

Handelsområde Västra Älmhult

Detaljplan färdig 2019 och markanvisning under året. Projektering och utbyggnad planeras påbörjas 
2020.
Handel, hotell och kompletterande verksamheter i ett område utmed väg 120 vid utfarten av 
kommande Norra Ringvägen.

Ca 84 000 m2 exploaterbar mark.
I samband med detta byggs även Norra Rinvägen ut till 120, inom ett eget investeringsprojekt.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

16 (20)

Industriområde Froafälle 12:1

Exploateringsområde söder om södra Ringvägen/väster om skånevägen
Större område med stora ytor utmed väg 23 och västerut till Skånevägen. Förhandlingsytor där vi vill 
komma åt andra lägen i andra syften.
Planuppdrag är beslutat.
265 000 m2 industrimark. 

Efterfrågan av industrimark är näst intill obefintlig vilket innebär att detta område behöver inte 
byggas ut förrän befintlig planlagt industrimark är slut.

Planerad utbyggnad 2025 och framåt.

Östra sidan om Skånevägen (77 000 m2) är redan planlagd.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

17 (20)

Industriområde Släggan 4 

Befintlig detaljplan för minder småföretagare. Planerar ändra exploateringsgrad för att kunna nå fler 
verksamheter samt ändra hantering av dagvattenhanteringen.

Efterfrågan på mark för småindustri är för tillfället låg.

Planerad utbyggnad 2028 och innan dess behöver nytt planuppdrag beviljas.
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2019-06-11 Bilaga 4 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

18 (20)

Idrottsändamål

Kommunen saknar planerad och planlagd mark för efterfrågan av idrottsverksamhet. Idag finns inte 
mark för eventuella idrottshallar, fler fotbollsplaner eller friidrottsverksamhet. Efterfrågan finns idag 
men ingen mark att erbjuda.

Sedan Mex-budget 2018 så har frågan blivit än mer aktuell och utbyggnad planeras påbörjas i 
samband med utbyggnad av Västar Bökhult etapp 2.

Uppdrag för detaljplan planers beviljas under 2019.

Placeringen väster om Västra Bökhult, norr om Vena tillför bostadsområdet ett verksamhetsområde 
som ökar attraktiviteten och rörelse till området.
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2019-06-11 VA investering mark och exploatering

Ack  Ack
Tkr m2 Expl.grad. kr/m2  Budget Prognos 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 kontrollsumma Summa
Projekt Proj Benämning

Bostadsområde+fsk Vena 1 VA 60000 46 Inkomst 1 380 000  1 380 000 
125 Utgift 7 500 000 

Netto
Bostadsområde+fsk Vena 2 VA 60000 46 Inkomst 1 380 000  1 380 000 

125 Utgift 7 500 000 
Netto

Bostadsområde+skola Vena 3 VA 60000 46 Inkomst 1 380 000  1 380 000 
125 Utgift 7 500 000 

Netto
Gladan 5 VA 1234 46 Inkomst 56 764 

125 Utgift 154 250 
Netto

Älmekulla förtätning VA 18400 46 Inkomst 846 400 
125 Utgift 2 300 000 

Netto
Vena handelsområde VA 82000 46 Inkomst 1 258 000  1 258 000  1 258 000 
10830 Norra R.V. Förlängning VA 125 Utgift 10 250 000 

Netto
Pumpen 1 VA Ej aktuell 7057 Inkomst

Utgift
Netto

Furulund VA 121000 46 Inkomst 1 855 000  1 855 000  1 855 000 
125 Utgift 1 500 000  5 000 000  15 125 000 

Netto
Idrottsändamål Vena VA? 34960 0,6 46 Inkomst 804 000  804 000 

125 Utgift 2 185 000  2 185 000 
Netto

Norregårds fsk Vita Korset 14 VA 3500 46 Inkomst 161 000 
125 Utgift 437 500 

Netto
Stinsen 2 busstorget VA 4411 46 Inkomst 202 900 

125 Utgift 551 375 
Netto

Sånnaböke 1:44 VA 40000 46 Inkomst 920 000  920 000 
125 Utgift 3 000 000  2 000 000 

Netto
Västra Bökhult etapp 2 VA 57600 46 Inkomst 1 325 000  1 325 000 

125 Utgift 7 200 000 
Netto

Paradiset 3 VA 70921 46 Inkomst 1 631 000  1 631 000 
125 Utgift x x

Netto
Kattesjön etapp 2 VA 9000 46 Inkomst 400 000  400 000  400 000 

400 Utgift 3 600 000 
Netto

Dihult Diö VA 72000 46 Inkomst 1 100 000  1 100 000  1 100 000 
125 Utgift 500 000  8 500 000 

Netto
Stenbrohult 2:18 VA 42000 46 Inkomst 966 000  966 000 

125 Utgift 5 250 000 
Netto

Gunnar Gröpe mfl VA 13274 46 Inkomst 610 000 
125 Utgift 1 660 000 

Netto
Hagahem 1 VA 6600 46 Inkomst 303 600 

125 Utgift 825 000 
Netto

Hvita Korset 7 mfl VA 11516 312 Inkomst 1 800 000  1 800 000 
125 Utgift 1 440 000 

Netto
N Froafälle Släggan 4 VA 100000 46 Inkomst 2 300 000  2 300 000 

125 Utgift 6 250 000  6 250 000 
Netto

S Froafälle Froafälle 12:1 VA 308000 46 Inkomst 1 700 000  4 700 000  4 700 000  4 700 000 
125 Utgift 19 250 000  19 250 000 

Netto
Total

Inkomst 1 994 900  8 206 600  5 587 000  4 838 000  3 355 000  5 181 400  3 502 764  2 666 000  5 620 000  4 600 000  7 000 000  -  52 551 664 
Utgift 20 843 775  17 985 000  15 625 000  18 300 000  -  24 654 250  22 250 000  15 750 000  10 950 000  4 700 000  7 500 000  -  158 558 025 
Netto - 18 848 875  - 9 778 400  - 10 038 000  - 13 462 000  3 355 000  - 19 472 850  - 18 747 236  - 13 084 000  - 5 330 000  - 100 000  - 500 000  -  - 106 006 361 
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Exploateringsprojekt Kvm Mark Entreprenad Summa
Allmän plats 1 000 200 3 000 3 200
Gata 2 000 20 4 000 4 020
Tomter  15 000 1 000 5 000 6 000
Försäljningsinkomst -12 000
summa 18 000 1 220 12 000 1 220

Prognos 1 (efter upphandling)
År År År År

tkr 2019 2020 2021 2022
Projekt Inkomst -7 000 -3 000

Utgift 1 220 7 000 3 000 860
netto 1 220 7 000 -4 000 -2 140

Underlag för budgetbeslut
* GE kommer först, , det blir en reaförlust
* Denna blir till efter KF beslut och upphandling
Fördelningen vid DR2 och årsredovisning (fördelning mellan anläggning och omsättningstillgång med schablon som utgår från kalkyl)
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kvmpris
667

År År År År År År År År Summa
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-2 000 -12 000
1 140 13 220
-860 0 0 0 0 0 0 0 1 220

Fördelningen vid DR2 och årsredovisning (fördelning mellan anläggning och omsättningstillgång med schablon som utgår från kalkyl)
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Budget Prognos Avvikelse
DR1

Ack. Ack Ack

tkr 2019 2019 2019 Utfall Budget Prognos
Projekt Inkomst 0 0 0 0 -12 000 -12 000

Utgift 1 220 1 220 0 1 220 10 720 13 220
netto 1 220 1 220 0 1 220 -1 280 1 220

Budget Prognos Avvikelse
DR2

Ack.
Utfall

Ack
Budget

Ack
Prognos

tkr 2018 2018 2018
Projekt Inkomst 0 0 0 0 -12 000 -12 000

Utgift 1 220 1 220 0 1 220 10 720 13 220
netto 1 220 1 220 0 1 220 -1 280 1 220
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Ack.
Avvikelse

0
2 500
2 500

Ack.
Avvikelse

0
2 500
2 500
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Kvm Mark Entreprenad Summa
Allmän plats 1 000 200 3 000 3 200
Gata 2 000 20 4 000 4 020
Tomter  15 000 1 000 4 000 5 000
Försäljningsinkomst -12 000
summa 18 000 1 220 11 000 220

Prognos
År År År År

tkr 2019 2020 2021 2022
Projekt Inkomst -7 000 -3 000

Utgift 1 220 7 000 2 000 860
netto 1 220 7 000 -5 000 -2 140

År 2019
Marken fördelas enligt ovan

År 2020
Utgifter  fördelas för att säkerställa att omsättningstillgångens utgiftsdel av 7 mkr procentuellt fördelas till omsättningstillgång. Dvs kostnad kvm
multiplicerat med kvm för de tomter som ska säljas. Denna bokföringsorder vänds i början på 2021 tillbaka

År 2021
Fsgpris Reavinst

 skolan som vi sålt överförs till bokför värde 1 000 1 000 blir ingen
Vid varje försäljning ska köpeskillingen fördelas mellan gatukostndsersättning (som en uppbokning investgeringsbidrag) och vad som ska bokföras som reavinst 
Investeringsbidraget (gatukostnadsersättningen) aktiveras när gata alternativt allmän plats aktiveras. Om innvesteringsbidraget kommer senare så aktiveras det då med samma sluttid som 
investeringen
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kvmpris inkomst Kostnad kvm tomt
667 333

År År År År År År År År
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-2 000
1 140
-860 0 0 0 0 0 0 0

ingen intäkt, detta bokförs som utgift på eget investeringsprojekt

Utgifter  fördelas för att säkerställa att omsättningstillgångens utgiftsdel av 7 mkr procentuellt fördelas till omsättningstillgång. Dvs kostnad kvm
multiplicerat med kvm för de tomter som ska säljas. Denna bokföringsorder vänds i början på 2021 tillbaka

Vid varje försäljning ska köpeskillingen fördelas mellan gatukostndsersättning (som en uppbokning investgeringsbidrag) och vad som ska bokföras som reavinst 
Investeringsbidraget (gatukostnadsersättningen) aktiveras när gata alternativt allmän plats aktiveras. Om innvesteringsbidraget kommer senare så aktiveras det då med samma sluttid som 
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Summa

-12 000
12 220

220
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Kvm Mark Entreprenad Summa
Allmän plats 1 000 200 3 000 3 200
Gata 2 000 20 4 000 4 020
Tomter  15 000 1 000 2 500 3 500
Försäljningsinkomst -12 000
summa 18 000 1 220 9 500 -1 280

Underlag för beslut/Budget
År År År År

tkr 2019 2020 2021 2022
Projekt Inkomst -7 000 -3 000

Utgift 1 220 7 000 2 000
netto 1 220 7 000 -5 000 -3 000

Denna används i beredning av ärendet - unerlag till fullmäktigebeslut
Komponentindelning och rutin för slutredovisning tittar vi på
Vi kör allt på ett exploateringsprojekt, finns möjlighet att använda aktivitet
Förundersäkningar mm ska läggas på tomter "entreprenad"
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kvmpris
667

666,6667

År År År År År År År År Summa
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-2 000 -12 000
500 10 720

-1 500 0 0 0 0 0 0 0 -1 280
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

1 (20)

Beskrivning av exploaterings projekt.

Översiktskarta över exploateringsområden i Älmhults kommun. Röd ring avser 
bostadsområden och blå ring avser områden för industri och handel.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

2 (20)

Projekt Bostad förskola, skola

Projekt som har beslut om genomförande och upphandlad entreprenad.

V Bökhult bostadsområde etapp 1

Området är färdigutbyggt med väg, vatten och avlopp samt övriga ytor. Kvarstår fastigheter 
att sälja. Ca 10% av säljbar yta är osåld månadsskiftet Mars 2019.

Bostadsområde Paradiset och skola

Området upphandlat under 2018 och färdigställs fram till försommaren 2019. 
Markanvisningsavtal finns för 87% av säljbar yta som beräknas säljas under 2019. 

V Bökhult bostadsområde etapp 2 

Fastighetsindelning är påbörjad hösten 2018 och fastigheter kan börja säljas med 
markanvisningsavtal under 2020. Tomtkön tilldelas fastigheter 2020.

Utbyggnaden av området sker 2021 Inflyttning när vatten finns från vattenverket 2021

Norregårds förskola (Vita korset 14)

Utökning av befintlig förskola med byggrätt för två avdelningar. Detaljplan färdig hösten 
2018. Fastighetsbildning ska påbörjas omgående.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

3 (20)

Stinsen 2 och 3 (Busstorget)

Detaljplan påbörjad 2018 och pågår under 2019. Markanvisningstävling planerad 2019 och 
försäljning av marken 2020.
Förvärv av fastigheten Stinsen 3 påbörjas uder 2019 och beräknad vara i kommunens ägo 
2020.
Projektet har utmaningar i planarbete med läget nära stambanan, nedanför viadukten och 
att det ligger som förtätning i rutnätsstaden. Detta projektet, och förtätningsprojekt 
generellt, beräknas som plusminusnollprojekt.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

4 (20)

Sånnaböke 1:44 

Detaljplanen är framskjuten och planeras idag påbörjas 2028. Området är också beroende av 
vattenförsörjning av vattenverket. 
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

5 (20)

Diö Dihult (6:38) exploatering, gata och VA

14 planerade tomter ca 950 kvm snitt.

Befintlig detaljplan från 1977 som är till viss del är avstyckad men som inte är färdigutbyggd.
Idé finns att utöka planområdet med del av fastigheten Dihult 1:7 finns att utöka 
planområdet till större yta för att exploatera mer säljbar mark till mängd gata som finns i 
befintlig detaljplan.
Utbyggnad av gata sker efter eller i samband med ny detaljplan 2022/2023
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

6 (20)

Diö Kattesjön exploatering etapp 2

8 planerade tomter ca 900 kvm snitt

Nästa etapp finns färdigprojekterad och kan handlas upp när projektledningsresurs finns. 
Planen är att det genomföras 2020. Trolig försäljning till byggherre/ar via tilldelning.
Gata byggs ut vid försäljning av all mark runt den gatan
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

7 (20)

Verksamhets- och bostadsområde Furulund
Utmed Handelsvägen och Danska vägen finns kommunalägd mark där planläggning är 
påbörjad. Markanvisning kan påbörjas slutet av 2020. Bostäder tilldelas byggherrar och 
tomtkön. 
Planerad areor för verksamheter och sammanlagt ca 450 bostäder med blandad bebyggelse, 
Sammanlagt 250 000 m2 yta (för både bostäder och verksamheter).

En del av marken har Ikea option på till 2021-12-31.

I södra delen , väster om handelsvägen kan markreserv för förskoletomt planeras och snabbt 
kunna bli iordningställd

(röda punkter bostäder och blå punkter handel/lätt industri)
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

8 (20)

Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 (Ingvars kiosk och Evas gatukök)

 Ca 8369 m2 bruttoarea exklusive eventuell källare.

Beräknat antal lägenheter 90 st

Projektet med Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, planeras säljas som ett projekt med försäljning 
under 2020.

Markundersökningar angående föroreningar har utförts och kommer påverka utformning av 
fastighetens byggnadssätt och kostnader. Plusminusnollprojekt.

355



2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

9 (20)

Gladan 5

Fastighet där detaljplan är påbörjad. Tanken är att få till centrumnära LSS-boende.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

10 (20)

Hagahem 1

Fastighet med detaljplan påbörjad (ute på samråd nu) för bostäder och vård. Planeras säljas 
under 2019, eller senast 2020.

80 lägenheter men kan även inrymma vård och centrumverksamhet.

Fastigheten har ett skyddsrum som utreds om det kan rvas eller fås möjlighet att 
återuppbyggas.

Fastigheten är ett plusminusnollprojekt.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

11 (20)

Vita korset 7 (Hvita korset)

Fastighet där samverkan med byggherrar redan är initierade. 

100 bostäder fördelat på två byggherrar. Ny kvartersgata byggs ut in i området,  ny parkering 
som gemensamhetsanläggning och underjordiskt dagvattenmagasin i u-område.

Markanvisningsavtal ska tecknas.

Utredningskostnader och eventuell rivningskostnad kommer belasta projektet.

Detta projekt är också ett plusminusnollprojekt.

358



2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

12 (20)

Bostadsområde + förskola Vena 1

Bostadsområde Vena med flera etapper och fortsättningen västerut i Älmhults utveckling. 
Förskoletomt planeras i redan första etappen för att finnas färdig vartefter bostadsområde 
Vena byggs ut.

Bostadsområde + förskola Vena 2

Bostadsområde Vena med flera etapper och fortsättningen västerut i Älmhults utveckling. 
Eventuell förskoletomt ska finnas med i planläggningen.

Bostadsområde + skola Vena 3

Bostadsområde Vena med flera etapper och fortsättningen västerut i Älmhults utveckling. I 
tredje etappen beräknas skola behövas och mark avsättas till det.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

13 (20)

Bostadsområde Stenbrohult 2:18

Befintlig detaljplan som Älmhults kommun inte äger, men marken. Placering precis bredvid 
befintlig bebyggelse norr om Stenbrohults kyrka. Området behöver fastighetsbildas och 
planering av utbyggnad av gator och VA ligger planerat 2025

Planen medger 22 tomter för villor.

360



2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

14 (20)

Älmekulla VA och gata vid exploatering

46 000 m2 markyta med uppskattad 40% exploateringsgrad

Exploateringsområde som baseras på att Älmekulla i framtiden inte kommer fungera med 
bevattnade fotbollsplaner och placering inom primärt vattenskyddsområde.
Bostäder i väster och kontor i östra delen, knyter ihop utvecklingen av Vitakorset och förtätning mot 
centrum för att få en helhet i bostadsbebyggelse.

Utbyggnad kan ske i området den dagen samtliga planer har ny förläggning inom Vena IP.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

15 (20)

Projekt Bostad förskola, skola

Handelsområde Västra Älmhult

Detaljplan färdig 2019 och markanvisning under året. Projektering och utbyggnad planeras påbörjas 
2020.
Handel, hotell och kompletterande verksamheter i ett område utmed väg 120 vid utfarten av 
kommande Norra Ringvägen.

Ca 84 000 m2 exploaterbar mark.
I samband med detta byggs även Norra Rinvägen ut till 120, inom ett eget investeringsprojekt.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

16 (20)

Industriområde Froafälle 12:1

Exploateringsområde söder om södra Ringvägen/väster om skånevägen
Större område med stora ytor utmed väg 23 och västerut till Skånevägen. Förhandlingsytor där vi vill 
komma åt andra lägen i andra syften.
Planuppdrag är beslutat.
265 000 m2 industrimark. 

Efterfrågan av industrimark är näst intill obefintlig vilket innebär att detta område behöver inte 
byggas ut förrän befintlig planlagt industrimark är slut.

Planerad utbyggnad 2025 och framåt.

Östra sidan om Skånevägen (77 000 m2) är redan planlagd.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

17 (20)

Industriområde Släggan 4 

Befintlig detaljplan för minder småföretagare. Planerar ändra exploateringsgrad för att kunna nå fler 
verksamheter samt ändra hantering av dagvattenhanteringen.

Efterfrågan på mark för småindustri är för tillfället låg.

Planerad utbyggnad 2028 och innan dess behöver nytt planuppdrag beviljas.
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2019-03-19 Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt – Älmhults kommun

18 (20)

Idrottsändamål

Kommunen saknar planerad och planlagd mark för efterfrågan av idrottsverksamhet. Idag finns inte 
mark för eventuella idrottshallar, fler fotbollsplaner eller friidrottsverksamhet. Efterfrågan finns idag 
men ingen mark att erbjuda.

Sedan Mex-budget 2018 så har frågan blivit än mer aktuell och utbyggnad planeras påbörjas i 
samband med utbyggnad av Västar Bökhult etapp 2.

Uppdrag för detaljplan planers beviljas under 2019.

Placeringen väster om Västra Bökhult, norr om Vena tillför bostadsområdet ett verksamhetsområde 
som ökar attraktiviteten och rörelse till området.
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Sammanträdesprotokoll

2019-06-04 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 129 Budgetförslag 2020 kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/82

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen överlämnar både Alliansens och Socialdemokraternas 

budgetförslag för kommunstyrelsen 2020–2022 till budgetberedningen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Alliansen har tagit fram budgetförslag 2020–2022 för kommunstyrelsen och 
socialdemokraterna har inkommit med skrivelsen ”Internbudget för 
kommunstyrelsen 2020-yrkande på inriktning”.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 75

 Alliansens budgetförslag för kommunstyrelsen 2020–2022 daterat 2019-05-
13

 Socialdemokraternas skrivelse ”Internbudget för kommunstyrelsen 2020-
yrkande på inriktning” daterad 2019-06-03

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att båda förslagen lämnas till budgetberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____

Beslutet skickas till
Ekonomienheten 
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Kommunledningsförvaltningen

Camilla  Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Budgetförslag 2020-2022

Kommunstyrelsen
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1 Nämndens uppdrag 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs 
i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 
(styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för de uppgifter kommunfullmäktige angett i reglemente för 
kommunstyrelsen, samt för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 
(särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår 
av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Styrelsen ska:
1. leda och samordna arbetet med utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen 
annan nämnd,

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 
enligt annan lag eller författning,

4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 
dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, 
kommunikationssystem, och förtroendemannaregister,

5. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne,

6. anställa förvaltningschefer,

7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs,

8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
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9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,

10. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 
förvaltningscheferna,

11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare,

12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 
med KL,

13. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden.

2 Resultatmål

Här nedan presenteras en bearbetning av den workshop om resultatmål som 
genomfördes på kommunstyrelsen under mars 2019. Förvaltningens 
ledningsgrupp har utifrån de områden som kommunstyrelsen då lyfte fram, 
formulerat förslag till resultatmål som sorterats in under respektive 
huvudprocess. De resultatmål som inte riktigt passar in under huvudprocesserna 
har lagt in under tre andra rubriker för vidare bearbetning; ”Följs upp via 
internkontroll”, ”Skickas vidare som förslag till annan nämnd” samt ”Övrigt”.

Huvudprocess “Arbete/utbildning” 
 
I Älmhult är det lätt att få arbete och driva företag 
Detta kan vi mäta: 
 Fler personer i egenförsörjning! 
 Öka andelen arbetsgivare som anställer födda utanför EU  
 Öka andelen nyanlända i arbete i hela kommunen (både män och kvinnor) 
 Näringslivet ska ha tillgång till den kompetens de efterfrågar 
 Antalet nystartade företag per tusen invånare ska öka 
 Besöksnäringen ska öka volymmässigt varje år (företagande och

omsättningen
 Älmhults kommuns index i svenska näringslivsundersökning ska öka 
 
Huvudprocess “Samhällsbyggande” 

I Älmhult är det lätt att få bostad.  
Detta kan vi mäta: 
 Detaljplaner som matchar efterfrågan 
 Erbjuden en tomt inom 3 mån 
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 Erbjuden hyresrätt inom en månad. 

I Älmhult har vi en funktionell och hållbar infrastruktur 
Detta kan vi mäta:   

 Högre funktionalitet i alla allmänna kommunikationer
 Andelen förseningar och inställda tåg ska minska varje år 
 Andel av vägarna i kommunen som har separat cykelväg 

I Älmhult är det lätt att mötas 
Detta kan vi mäta: 
 Antal evenemang ökar 
 Kontinuerlig medborgardialog (fysiskt och digitalt) 
 
Välfärd 
Inga förslag till resultatmål 
 
Sköts via intern kontroll 

Koldioxidutsläppen minska med 4% under 2020 

Hos Älmhults kommun får du snabb, rättssäker och effektiv 
service! (servicegaranti?) 

Kan kopplas både till interna stödfunktioner som externt gentemot näringsliv 
och medborgare, hur vi arbetar och utvecklar digitala tjänster 
(som också kan vara verktyg för delaktighet). Aktiviteter skulle kunna vara 
utveckla digitala tjänster både internt och externt, utveckla och revidera 
utvalda stödfunktioner som vi tycker måste förbättras. 
 

Övrigt 
 
Ökad användning av digitala tjänster som kommunen tillhandahåller till 
medborgare och företag. 
 
Hänskjuts till annan nämnd 

 
Antalet evenemang ska öka med 5% varje år 
Antalet kulturaktiviteter i skolan ska öka 
Fler elever ska fullfölja sina gymnasiestudier. Andelen unga som omfattas 
av KAA ska minska 
Bygglovsprocessen är klar inom 6 veckor 

Hur vi arbetar med samhällsbyggnadsplan12:3 tomtkö, exploatering, 
detaljplan och bygglov – ytterst bostadsförsörjningsprocessen. 
Exempel på aktiviteter skulle kunna vara exploateringstakt, detaljplaner, föp, 
hur vi förenklar bygglovshantering och tar digitala stödet till hjälp 

I Älmhult får du en bostad inom en månad! (bostadsgaranti?) 
Ett resultatmål som kan öronmärkas till ÄBO men där KS har viss delaktighet. 

371



Budgetförslag

2019-05-13 6(10)

3 Ekonomi

3.1 Driftbudget 2020
Behov 

Budget Budget utöver 
Verksamhet Bokslut Budget Prognos anvisning förslag budget
tkr 2018 2019 2019 2020 2020 anvisning
Övrig politisk verksamhet 3 593 3 555 3 848 3 555 4 355 -800
Fysisk och teknisk planering
och bostadsförbättring 272 952 671 952 1 052 -100
Näringslivsfrämjande åtgärder 882 1 301 1 320 1 301 1 387 -86
Konsument- och energirådgivning 209 219 219 219 219 0
Turistverksamhet 948 819 819 819 819 0
Miljö- hälsa och hållbar utveckling 796 936 936 936 1 036 -100
Allmän kulturverksamhet 523 525 525 525 525 0
Flyktingverksamhet -5 0 0 0 0 0
Arbetsmarknadsåtgärder 795 1 699 1 699 1 699 1 699 0
Buss-, bil- och spårbunden trafik 2 415 3 060 3 060 3 060 3 180 -120
Gemensamma verksamheter 36 995 39 534 39 260 39 534 40 664 -1 130
Effektiviseringspost 0 -2 396 0 -2 396 -2 396 0
Summa 47 423 50 204 52 357 50 204 52 540 -2 336

Behovet överstiger 2019 års ram med 2 336 tkr. I detta äskandet ingår ökade 
kapitalkostnader på 252 tkr. Dessutom behöver den icke åtgärdade 
effektiviseringsposten på 2 396 tkr, som förts över från tidigare år, lösas. Totalt 
behöver kommunledningsförvaltningen en budgetförstärkning med 4 732 tkr 
såvida inte beslut fattas om åtgärder för en budget i balans. 
Kommunledningsförvaltningen har tidigare presenterat ett antal åtgärder för att 
sänka kostnaderna vilka kommunstyrelsen valt att inte fatta beslut om med 
undantag av förslaget om byte av beslutsstödsystem vilket skulle kunna ge en 
besparing på ca 1 000 tkr från och med budget 2020. 
De förändringar som är inlagda i förslaget ovan är: 
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Av förändringarna ovan är alla belopp nya äskande förutom nämndsekreterare 
som innebär en överföring från tekniska nämndens budget till kommunstyrelsen, 
samt införande av e-handelsprojekt som innebär omfördelning av anslag 
motsvarande 500 tkr från andra nämnder som erhåller nyttan 
(kostnadsminskningarna) med anledning av detta. Nämnderna som tidigare blivit 
interndebiterade för inköpsprogrammet proceedo inte kommer bli debiterade för 
detta från och med 2020 under förutsättning att anslagsomfördelning enligt ovan 
sker. 
Nedan redovisas behovet på respektive avdelning.
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Behov 
Budget Budget utöver 

Avdelning Bokslut Budget Prognos anvisning förslag budget
tkr 2018 2019 2019 2020 2020 anvisning
Kommunledning 4 231 8 234 8 534 8 234 9 125 -891
Kansliavdelning 5 625 5 280 5 516 5 280 6 080 -800
Ekonomiavdelning 10 835 12 543 11 982 12 543 12 868 -325
HR-avdelning 11 092 12 644 12 644 12 644 12 644 0
Kommunikationsavdelning 5 308 5 724 5 787 5 724 5 724 0
IT-avdelning 1 369 1 132 1 132 1 132 1 132 0
Planeringsavdelning 8 964 7 043 6 762 7 043 7 363 -320
Effektiviseringspost 0 -2 396 0 -2 396 -2 396 0
Summa 47 424 50 204 52 357 50 204 52 540 -2 336

3.1.1 Specificering av kapitalkostnader

Tkr År 2020
Avskrivning 4 542
Ränta 240
Summa 4 782

Utifrån de investeringar som planeras att genomföras under 2019 beräknas 
kapitaltjänstkostnaderna öka med 347 tkr år 2020. 
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3.2 Investeringsbudget 2020-2030

Tkr
Ack 
budget

Ack 
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa

Busskurer Inkomst 0
Utgift 180 180 360
Netto 180 180 360

Ombyggnation Inkomst 0
växeln Utgift 0

Netto 0
It-inv Inkomst 0

Utgift 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000
Netto 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000

Digitalisering Inkomst 0
Utgift 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000
Netto 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000

Nätverks- Inkomst 0
utrustning Utgift 700 500 500 1 700

Netto 700 500 500 1 700
Utbyte Inkomst 0
datacenter mm Utgift 3 000 3 000 3 000 9 000

Netto 3 000 3 000 3 000 9 000
E-handel Inkomst 0

Utgift 400 400
Netto 400 400

Summa Inkomst 0
Utgift 7 280 3 680 2 500 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000 35 460
Netto 7 280 3 680 2 500 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000 35 460

Investeringsbehovet för planperioden uppgår till 35 460 tkr varav 7 280 för år 
2020. Ännu är inget belopp satt för eventuell ombyggnation av växeln.

4 Framtid
Kommunledningsförvaltningens arbete, utifrån kommunstyrelsens ansvar för 
övergripande styrning, ledning, uppföljning och planering, kommer även 2020 
att vara av stor vikt för att kommunens mål om befolkningsökning och tillväxt 
ska kunna nås. Det finns därför anledning att se över både arbetsformer och 
budgetering av verksamheten. Fortsatt tillväxt kräver resursförstärkning inom en 
del områden samtidigt som effektiviseringsvinster kan göras till exempel genom 
utveckling av processer, automatisering/robotisering/-digitalisering. Detta 
kommer också att kräva en fortsatt kompetensväxling där vissa professioner 
ersätts med andra. 
Konkret finns behov av att stärka upp budgeten för kommunens arbete med att 
främja näringslivsutvecklingen. Arbetsförmedlingens drastiska nedskärning 
under 2019 riskerar att arbetsmarknadsfrågorna och ansvaret för människor som 
hamnar utanför arbetsmarknaden övervältras på den kommunala organisationen. 
Budgeten för en kommunal ambitionsökning inom arbetsmarknadsområdet 
saknas helt. 
För egentligen alla stödprocesser som lönehantering, kommunikationsinsatser, 
IT-stöd, ekonomiuppföljning o s v behöver personaldimensionering och budget 
följa kommunens tillväxt i övrigt.  
Medel för investeringar i tekniska lösningar för digitala tjänster kommer att 
krävas för att möjliggöra effektiviseringar och därmed sänkta driftskostnaderna i 
förvaltningarna. Det gäller även planerad ombyggnation av kommunens växel. 
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1 Nämndens uppdrag
Nämnderna ska utifrån budgetanvisningarna ta fram ett budgetförslag som ska 
lämnas beslutad och samverkad till ekonomi- och kansliavdelningen senast 15/6 
– 2019.

Till hjälp för att ta fram budgetförslag används ”årsbokslut 2018”, ”DR1, 2019”, 
”Budgetanvisningar 2020 - 2022”, förvaltningarnas avstämning över internt köp 
och sälj, förslag till reviderade taxor och avgifter samt nämndens egen analys 
bland annat utifrån dagen för ”kickoff” som var i januari.

I budgetförslaget finns möjlighet att lägga till ett äskande utifrån volymökningar 
i driftsbudget och i investerings- och exploateringsbudget. 
Nämnderna ska besluta om förslag på reviderade taxor och avgifter. En bilaga 
för beslut av taxor och avgifter ska bifogas förslag till beslut om taxor och 
avgifter. Bilagan kommer att användas i beredningen av taxor och avgifter till 
kommunfullmäktige. 

2 Resultatmål

Hållbarhet
Barn och unga ska ges goda förutsättningar inför vuxen- och yrkeslivet. Tidiga 
och samordnade insatser ska förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa.
Tillväxt
Alla barn i förskolan och grundskolan kan få sina val av skolor
- Förslag indikatorer?
Inom förskolan får 90 % den förskola man valt?
Inom grundskolan får 100 % den skola man valt?
Kvalitet
Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling.
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3 Ekonomi

3.1 Driftbudget 2020

Ökningen av budgetram för 2020 jämfört med prognosticerat netto för 2019 
uppgår till 27 153 tkr. Den största delen av ökningen av budgetramen jämfört 
med innevarande år består av helårseffekt vad avser lönekostnader för den 
personal som är planerad att anställas under höstterminen 2019. Därtill 
tillkommer kostnader för ytterligare personal under 2020 för att möta det ökande 
elevantalet. Vi beräknar att dessa två faktorer utgör en ökning med 11 099 tkr 
jämfört med innevarande års personalkostnad. En av följderna av ökning av 
elevtal blir delning av klasser vilket ger en ökad kostnad per elev.
Inom förskolan ger befolkningsprognosen vid handen en försiktig volymökning, 
som inte förväntas ge några större belastningar på organisationen de närmsta 
åren. Förvaltningen vill poängtera att andelen barn, som har förskoleplats i 
Älmhults kommun är ca 85 %. De yngsta barnen är i högre grad hemma med 
föräldrar, medan bland de äldre barnen är nästan samtliga som har en 
förskoleplats.
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I grundskolan beräknas en lite större elevökning ske. Detta ställer högre krav på 
organisation och lokaler. Beslut om ny grundskola F-6 är redan fattat och 
utbildningsnämnden har även fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att 
bygga till Linnéskolan för att klara behovet av utbildningsplatser inom 7-9.

En svårt förutsägbar kostnad är stödresurser till elever med särskilda behov. Vi 
har idag mer kostnader än budgeterat och därför har vi i budgetförslaget tagit 
höjd för en fortsatt ökning då elevantalet förväntas öka och budgeterar därmed 
med 2 000 tkr extra under 2020.
Ökning av externa kostnader i form av inflation utgör enbart detta 1 970 tkr.
Andra delar av ökningarna utgörs till stor del av minskade bidrag från 
Migrationsverket vilka uppgår till 5 510 tkr och Arbetsförmedlingen med 
minskad ersättning för extra tjänster vilken uppgår till 2 300 tkr. Därtill en ökad 
driftkostnad för IT systemet Extens på 700 tkr och likaså för skolskjutsar med en 
ökad kostnad på 4 100 tkr beroende på ökande elevantal.
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Inom gymnasieskolan finns en lite svagare tillväxt av antalet elever, men en 
genomgång visar att de kommande två åren kommer ca 100 överåriga elever att 
belasta budgeten. Dessa går både på Haganässkolan, men även i andra 
kommuners eller fristående huvudmäns skolor. Dessa ska läggas ovanpå de 
siffror, som tabellen nedan visar.

På intäktssidan ser vi främst ändringen till maxtaxor i barnomsorgen vilken ger 
en intäktsökning på 1 360 tkr.
Förvaltningen har sammanställt ett besparingspaket med åtgärder som kommer 
att ge effekt under 2020 vilket minskar behövlig budgetram med 9 873 tkr. 
Denna besparingseffekt är tillagd i tabellen ovan.

3.1.1 Specificering av kapitalkostnader

Tkr År 2020
Avskrivning 5 749
Ränta 514
Summa 6 263
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3.2 Investeringsbudget 2020-2030

Projektnumren i tabellen nedan innehåller följande:
26000 – Investeringar UTB, 26001 Verksamhetssystem, 
26011 – investeringar i inventarier inom centrala ansvaret, 26111 – investeringar 
i inventarier inom förskolan, 26121 – investeringar i IT inom förskolan, 26131 – 
investeringar i akustikförbättring inom förskolan, 26411 – investeringar i 
inventarier inom grundskolan, 26421 – investeringar i IT inom grundskolan, 
26431 – investeringar i akustikförbättring inom grundskolan, 26511 – 
investeringar i inventarier inom Gymnasium och Vux, 26521 – investeringar i IT 
inom Gymnasium och Vux, 26531 – investeringar i akustikförbättring inom 
Gymnasium och Vux.
Den största delen av investeringar i inventarier utgörs av möbler. Vad gäller 
investeringar i IT är det främst utbyte av projektorer och anskaffning av nya 
sådana samt digitaliseringsåtgärder. Akustikinvesteringar främjar arbets- och 
studiemiljön genom att sänka ljudnivåer. Detta genom skärmar samt tak och 
väggplattor med ljuddämpande egenskaper.
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Tkr
Ack 
budget

Ack 
prognos

År 
2020

År 
2021

År 
2022

År 
2023

År 
2024

År 
2025

År 
2026

År 
2027

År 
2028

År 
2029

År 
2030 Summa

Projekt Inkomst 0
26000 Utgift 0 1 030 1 350 1 350 3 730

netto 0 0 1 030 1 350 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 3 730
Projekt Inkomst 0
26001 Utgift 840 1 675 835 2 510

netto 840 0 1 675 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 510
Projekt Inkomst 0
26011 Utgift 100 150 250

netto 0 0 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Projekt Inkomst 900
26111 Utgift 500 200 200 900

netto 0 0 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 900
Projekt Inkomst 0
26121 Utgift 200 200

netto 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Projekt Inkomst 0
26131 Utgift 0 0 0 0

netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt Inkomst 0
26411 Utgift 1 701 1 114 986 3 801

netto 0 0 1 701 1 114 986 0 0 0 0 0 0 0 0 3 801
Projekt Inkomst 0
26421 Utgift 475 305 310 1 090

netto 0 0 475 305 310 0 0 0 0 0 0 0 0 1 090
Projekt Inkomst 0
26431 Utgift 300 200 200 700

netto 0 0 300 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 700
Projekt Inkomst 0
26511 Utgift 1 150 750 700 2 600

netto 0 0 1 150 750 700 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600
Projekt Inkomst 0
26521 Utgift 0 0 0 0

netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt Inkomst 0
26531 Utgift 0 0 0 0

netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 0 6 931 4 904 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 15 781Summa
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4 Taxor och avgifter

Barnomsorgsavgifterna behandlas efter utredning i ärende UN 2019/65. För 
budgetåret 2020 revideras avgifterna i detta förslag endast enligt sedvanlig 
uppräkning enligt uppgift per 1 december 2019 från statens skolverk enligt 5 §. 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 
inom förskolan och fritidshemmet.
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 Kultur 
och 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.
Förslag för taxor och avgifter för budget 2020 enligt nedanstående tabell.
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KF beslut Självkostnad Förslag Självkostnad
Barnomsorgsavgifter * 1 288 000 ** 0
Avgift för prövning i gymnasie och vux 500 - 500 ***
Måltid restaurangen Haganässkolan 80 ***** 85 *****
Hyra klassrum per dag Haganässkolan gällande privatperson 205 **** 205 ****
Hyra klassrum per dag Haganässkolan gällande förening 105 100 **** 105 100 ****
Hyra idrottshall Haganäs per timme gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra idrottshall Haganäs per timme gällande förening 60 190 **** 60 190 ****
Hyra omklädningsrum Haganäs per dag gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra omklädningsrum Haganäs per dag gällande förening 125 125 **** 125 125 ****
Hyra aula inkl scen Haganäs per dag gällande privatperson 1 545 **** 1 545 ****
Hyra aula inkl scen Haganäs per dag gällande förening 515 1030 **** 1 545 1030 ****
Hyra metodkök Haganäs per dag gällande privatperson 615 **** 615 ****
Hyra metodkök Haganäs per dag gällande förening 360 255 **** 360 255 ****
Hyra gräsplan Haganäs per timme gällande privatperson 340 **** 340 ****
Hyra konstgräsplan Haganäs. Ingen uppgift, hänvisning Älmhults IF **** ****
Hyra Elmehallen per timme gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra Elmehallen per timme gällande förening 60 190 **** 60 190 ****
Hyra omklädningsrum Elme per dag gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra omklädningsrum Elme per dag gällande förening 125 125 **** 125 125 ****
Hyra Elmesalen per dag gällande privatperson 400 **** 400 ****
Hyra Elmesalen per dag gällande förening 200 200 **** 200 200 ****
Hyra Linnéhallen A eller B per timme gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra Linnéhallen A eller B per timme gällande förening 55 195 **** 55 195 ****
Hyra Linnéhallen C eller D per timme gällande privatperson 145 **** 145 ****
Hyra Linnéhallen C eller D per timme gällande förening 40 105 **** 40 105 ****
Hyra omklädningsrum Linnéhallen per dag gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra omklädningsrum Linnéhallen per dag gällande förening 125 125 **** 125 125 ****
Hyra pentry Linnéhallen per tillfälle gällande privatperson 155 **** 155 ****
Hyra pentry Linnéhallen per tillfälle gällande förening 60 95 **** 60 95 ****
Hyra grusplan Linnéskolan per timme gällande privatperson 205 **** 205 ****
Hyra grusplan Linnéskolan per timme gällande förening 60 145 **** 60 145 ****
Hyra sal per dag för sömnads- och textilslöjd Linnéskolan gällande privatperson 400 **** 400 ****
Hyra sal per dag för sömnads- och textilslöjd Linnéskolan gällande förening 200 200 **** 200 200 ****
Hyra sal per dag för trä- och metallslöjd Linnéskolan gällande privatperson 400 **** 412 ****
Hyra sal per dag för trä- och metallslöjd Linnéskolan gällande förening 200 200 **** 200 200 ****
Hyra musiksal per dag gällande Linnéskolan privatperson 400 **** 400 ****
Hyra för musiksal per dag Linnéskolan gällande förening 200 200 **** 200 200 ****
Hyra gymnastiksal Gemöskolan per timme gällande privatperson 145 **** 145 ****
Hyra gymnastiksal Gemöskolan per timme gällande förening 40 **** 40 ****
Hyra omklädningsrum Gemöskolan per dag gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra omklädningsrum Gemöskolan per dag gällande förening 125 125 **** 125 125 ****
Hyra gymnastiksal Klöxhultsskolan per timme gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra gymnastiksal Klöxhultsskolan per timme gällande förening 55 195 **** 55 195 ****
Hyra omklädningsrum Klöxhultsskolan per dag gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra omklädningsrum Klöxhultsskolan per dag gällande förening 125 125 **** 125 125 ****
Hyra gymnastiksal Diö skola per timme gällande privatperson 175 **** 175 ****
Hyra gymnastiksal Diö skola per timme gällande förening 45 130 **** 45 130 ****
Hyra omklädningsrum Diö skola per dag gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra omklädningsrum Diö skola per dag gällande förening 125 125 **** 125 125 ****
Hyra gymnastiksal Pjätteryds skola per timme gällande privatperson 145 **** 145 ****
Hyra gymnastiksal Pjätteryds skola per timme gällande förening 40 105 **** 40 105 ****
Hyra omklädningsrum Pjätteryds skola per dag gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra omklädningsrum Pjätteryds skola per dag gällande förening 125 125 **** 125 125 ****
Hyra gymnastiksal Ryfors skola per timme gällande privatperson 175 **** 175 ****
Hyra gymnastiksal Ryfors skola per timme gällande förening 45 130 **** 45 130 ****
Hyra omklädningsrum Ryfors skola per dag gällande privatperson 250 **** 250 ****
Hyra omklädningsrum Ryfors skola per dag gällande förening 125 125 **** 125 125 ****
Hyra övernattning i samtliga gymnastiksalar per person/natt gällande privatperson 40 **** 40 ****
Hyra övernattning i samtliga gymnastiksalar per person/natt gällande förening 20 20 **** 20 20 ****
Timtaxa speciallärare 348 360 ******
Timtaxa specialpedagog 319 330 ******
Timtaxa lärare 280 289 ******
Timtaxa modersmålslärare 240 248 ******
Timtaxa bibliotektjänst 264 272 ******

* Maxtaxa tillämpas inte på alla delar, exempelvis för 3:e barnet och under månaderna juni, juli och augusti. 
** Förslag på höjning av avgifterna till maxtaxa enligt skolverket ligger hos nämden, vilket innebär en fullständig minskning av självkostnaden
*** Avgiften får högst uppgå till 500 kr, enligt 2 §, förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet.

***** Måltidspriset är kalkylerat att täcka kostnader som på en vanlig restaurang
****** Taxan uppräknad med PKV 2020

Taxa 2019 Taxa 2020

**** Inget underlag för beräkning har kunnat fastställas. 
Överenskommelse mellan Kultur och Fritidsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen utgör underlag där hänvisning till 2013 års priser och 
indexerad uppräkning nämns.

Taxa (kr)
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                                                         Kompletterat 2019-06-11

5 Framtid

De kommande årens viktigaste utmaningar förutom att säkerställa antalet 
utbildnings- och förskoleplatser i relation till befolkningsökningen, kommer att 
vara kompetensförsörja verksamheten med utbildade pedagoger. Det kommer att 
vara viktigt att bevaka omvärlden och ta till sig nya arbetsmetoder och vad den 
digitala utvecklingen kan bidra med.
Såväl grundskola som förskola behöver nya lokaler de kommande åren. Det blir 
en viktig uppgift att se till att dessa lokaler, blir ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva. Det finns också ett intresse från andra huvudmän att etablera 
sig i kommunen. Det blir viktigt att vi har en god dialog med dessa, när det 
gäller dimensionering av verksamhet.
En annan viktig fråga för de kommande åren är den ekonomiska utvecklingen. 
De senaste åren har intäkter från migrationsverket minskat. Ansvaret för de 
nyanlända övergår till kommunen efter två år, men det är väldigt sällan som 
kommunens åtaganden är klara då. Det råder även en viss osäkerhet kring de 
riktade statsbidragen. Enligt uppgifter från bland andra SKL, kommer man att 
klustra ihop bidragen, så att de blir färre, men med högre sökbara belopp.
Älmhults kommun fick vid förra skolinspektionen ett antal punkter att arbeta 
vidare med. Dessa anmärkningar är avklarade, men det är viktigt att fortsätta 
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet även under de kommande åren. 
Förskolan klarade sig bättre vid skolinspektionen och de kommer att fortsätta 
med att utveckla verksamheten.
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Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
0476-550 32
Roger.johansson@almhult.se

Kostnadsutveckling utbildningsnämnden
Det har skett stora volymförändringar inom utbildningsnämndens område. Detta 
medför att det blir svårt att följa kostnadsutvecklingen på ett enkelt sätt. Tabellen 
nedan är ett sätt att åskådliggöra skillnaderna mellan åren, när siffrorna rensas 
från minskningar av olika statsbidrag och kostnader kopplade till volymökningar

Inledningsvis har vi tagit med tillskotten från KS, som tillfördes budgeten för 
2018, utan att höja ramen. Dessa ingår sedan från 2019 i ramen. Det innebär att 
den faktiska ramökningen från 2018 till 2019 är ca 8,1 mkr. Samtidigt har olika 
bidrag från Skolverk och Migrationsverk minskat med 8,5 mkr. Vi har sedan 
jämför befolkningsprognosen för 2019 med faktiskt utfall i oktober 2018. För att 
få ett perspektiv på vad befolkningsökningen medför i kronor, har förvaltningen 
valt att ta kostnaden för respektive verksamhet, enligt Kolada, och multiplicerat 
det med elevökningen för grundskola och gymnasieskola. För förskolans del är 
prognosen en liten minskning av antalet barn och då är det istället med som 
ramhöjande.

Budgetjämförelse 2018-2020
2018 2019 2020

Rambudget 382 694 428 932 489 212
Komp. Elmeskolan 14 386 0 0
Volymkompensation KS 23 759 0 0
Minskning Bidrag MIG -4 336 -9 847
Minskning Bidrag Skolverket -4 208 -4 208
Volymkostnad Fsk* 3 561 3 166 volymminskning
Volymkostnad Grsk* -14 291 -27 339 volymökning  
Volymkostnad Gy*, ** 0 -10 337 -13 271 volymökning inkl överåriga

Egentligt behov budgetram 2019 458 543

Faktisk ram 420 839 399 321 437 713
Engångsersättning KS 24 900
Prognos underskott 16 981

441 202

* Siffrorna är framräknade genom förändring elevantal multiplicerat med kostnad 2018 enligt Kolada
** Volymökning inklusive överåriga elever. Överåriga elever 2018 är medräknade.
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Nettokostnadsavvikelse
I diagrammet nedan kan man följa kostnadsutvecklingen för 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Förskolan
Förskolan fortsätter att bli allt billigare i Älmhults kommun.

Grundskolan
Utvecklingen för grundskolan är att den blir allt billigare i förhållande till 
förväntade kostnader.
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Gymnasieskolan
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Socialförvaltningen
Charlotte Nygren-Bonnier
0476-552 62
charlotte.nygren-bonnier@almhult.se

Budgetförslag 2020–2022 

Socialnämnd
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1 Socialnämndens uppdrag
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning.
Nämnden ska följa det fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453), 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), lag (1990:52), med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I 
uppgifterna ingår att svara för bedömningar, utredningar och insatser inom 
områdena individ- och familjeomsorg, omsorg om människor med 
funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom 
läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. 
Nämnden anmäler allvarliga missförhållande enligt Lex Maria och Lex Sarah till 
Inspektionen för vård och omsorg.

2 Resultatmål
Resultatmål Aktiviteter, ex Nyckeltal, ex
Minska behovet av 
bistånd genom att utveckla 
det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet  

Samtliga verksamhets-
områden ska arbeta förebyggande 
och habiliterande. 

 Ta fram ett arbetssätt/modell 
där rehab och 
biståndshandläggare 
inom VoO arbetar gemensamt 
förebyggande och 
hälsofrämjande  

 Arbeta med Del 1 i uppdraget 
från ledningsgruppen Från 
bidrag till självförsörjning

Antal ansökningar/ 
anmälningar/beslut
Antal serviceärenden inom 
stödenheten
Antal självförsörjande
 

Öka brukarinflytande genom 
tjänstedesign

Samtliga verksamheter ska utveckla 
brukarinflytande.

 Brukarråd/bomöte

 Kompetens tjänstedesign

 Antal brukarråd/bomöte
 Antal utbildade (tjänstedesign)

 Resultat från SKL:s 
brukarundersökning inom OF 
och IFO samt resultat från SoS 
brukarundersökning för äldre

Säkerställa kostnadseffektiva och 
ändamålsenliga 
verksamhetslokaler

 Samtliga verksamheter ska ta 
fram ett samlat 
planeringsdokument

 Beslutat dokument i 
socialnämnden

Socialnämnden ska ha en ekonomi 
i balans

 Samtliga chefer genomför 
uppföljning varje månad

 Andelen enheter i ekonomisk 
balans

Totalt ekonomiskt utfall relaterat 
till budget i hela verksamheten
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3 Ekonomi

3.1 Driftbudget 2020
Den positiva befolkningsutvecklingen visar att kommunen växer och attraherar. 
Socialnämndens verksamheter påverkas av tillväxten då det är fler personer som 
behöver någon form av stöd eller service. Befolkningsökningen kan också 
innebära en möjlig ökning av arbetskraft.
För att klara framtidens socialtjänst behöver vi arbeta utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och vara än mer resurseffektiva. Det vill säga arbeta 
långsiktigt och kvalitetsinriktat – att rätt personer får rätt insatser vid rätt tidpunkt. 

Behov utöver budgetanvisningar/Förändrade ekonomiska behov
Specifikation utöver budgetanvisning, tillkommande behov mellan åren

Specifikation 2020 2021 2022 Kalkyl/Beskri
vning nr

Ökat 
försörjningsstöd

6 mkr -1 mkr -2 1

Förstärkt 
hemtjänst.

1,4 mkr -1,4 mkr 2

Ökat antal platser 
inom vård och 
omsorg

7,5 mkr 3

Volymökning 
personlig assistans

3,6 mkr 0,5 mkr 0,6 mkr 4

Ökad 
korttidstillsyn OF

1,1mkr 0,2 mkr 0,2 mkr 5

Volymökning 
daglig verksamhet

0,7 mkr 0,6 mkr 1,2 mkr 6

Boende psykiatri 0,5 mkr 7

Kontaktperson OF 0.5 mkr 8

Volymökning 
boende LSS

5,4 mkr 3,3 mkr 6,6 mkr 9

Utökade 
förebyggande och 
rehabiliterande 
insatser samt 
välfärdsteknik

1,5 mkr 0,5 mkr  0,5 mkr    10
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Ökat försörjningsstöd, kalkyl 1:

Ekonomiskt bistånd inkl flykting 2016 2017 2018 2019

Budget 11 669 12 326 12 857 12 863
Utfall 11 289 14 232 17 529 18 963

Summa 380 -1 906 -4 672 -6 100

3% -13% -27% -32%

Under perioden 2016 - 2019 har budgeten för ekonomiskt bistånd ökat med 10 %. 
Kostnaderna har ökat, prognosen för 2019 visar på ett resultat med underskott på 
6 100 tkr, vilket ger en ökning kontra budget 2019 med 32 %.
2017 hade Älmhults kommun ett större mottagande av nyanlända än både 
föregående och efterkommande år. De nyanländas försörjning de första två åren 
består av en etableringsersättning som betalas ut från Arbetsförmedlingen. De 66 
nyanlända personerna som kom 2017 avslutar under 2019 sin tid i 
etableringsersättning. Merparten av dem är inte i någon egenförsörjning utan är i 
behov av försörjningsstöd.
Enheten för ekonomiskt bistånd har påbörjat ett arbete med en robotisering av 
ansökningar av försörjningsstöd samt en hållbar samverkan med 
utbildningsnämnden och Arbetsförmedling, båda i syfte att öka antal medborgare i 
självförsörjning samt att minska behov av försörjningsstödet. 
Förstärkt hemtjänst, kalkyl 2
Under hela 2018 har behovet av korttid varit stort. Almgårdens korttidsboende har 
varit fullbelagt hela året både av personer som har behövt korttidsplats men även 
av personer som beviljats plats på särskilt boende och som i väntan på 
verkställighet inte kunnat gå hem i väntan på ledig plats. Vi ser inte i dagsläget att 
trycket minskar på Almgårdens korttidsboende utan för att minska att brukare blir 
kvar på sjukhuset måste en förstärkt hemtjänst tillskapas. 
November 2017 startades ett hemtagningsteam för att avlasta korttiden. Detta föll 
inte ut som förväntat då endast enstaka personer omfattades av denna insats. 
Brukarna var utspridda över hela kommunen och för att kunna verkställa 
insatserna på ett bra sätt involverades de olika hemtjänstgrupperna.
Ett omtag är nödvändigt för att avlasta Almgårdens korttid och detta ser vi kan 
verkställas med en förstärkt hemtjänst som då blir en del av befintlig hemtjänst. 
Brukaren går hem till sitt hemtjänstområde och får i inledningsskedet stora 
insatser som snabbt anpassas efter brukarens behov. Vinsten för den enskilde blir 
att rehabilitering sker i en för personen känd miljö och med den personal som 
vidare kommer att möta hen, detta skapar trygghet. Vi tänker att detta skall ge 
effekt och att vi kan minska antalet platser på Almgårdens korttid. Från 2021 
behövs mindre medel.

Ökat antal platser inom vård och omsorg, kalkyl 3
Under hösten 2018 öppnades, på uppdrag av Socialnämnden, 8 platser på 
Elmiersgården röd. Till avdelningen anställdes undersköterskor för dag- och 
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nattjänstgöring. Socialnämnden skrev ett äskande till Kommunstyrelsen om att 
tillföra socialnämnden budget för detta. Kommunstyrelsen avslog äskandet. För att 
kunna driva avdelningen och tillgodose behovet av särskilda boendeplatser i 
Älmhults kommun, behöver budget tillföras för att bedriva verksamhet på 
Elmiersgården röd. I budget 2019 har förvaltningen planerat in medel för 
avdelningen men bedömer för att klara övriga volymförändringar behöver 
4 000 000 kr tillföras 2020 och framåt.
Socialnämnden beslutade 2019-05-22 §52 att tillfälligt öppna ytterligare 8 platser 
på Nicklagården på plan 4 samt att plan 5 även ska renoveras för att möjliggöra 
öppnandet av ytterligare 8 platser vid behov. Ärendet är översänt till 
kommunstyrelsen för ställningstagande till nämndens äskande.

                                    Kostnader för renovering och inventarier, 8 platser på plan 4 Nicklagården
Nedanstående beräkning är ungefärlig.

Lokaler, renovering 400 000 kr
Inventarier, allmänna utrymmen 105 000 kr
Säng samt madrass 109 552 kr (13 694 kr/säng + madrass)
Medicinskåp 24 000 kr (3000 kr/skåp)
Larm, inköp 23 000 kr för 8 larm 
Totalt 661 552 kr

 
Årlig driftskostnad, 8 platser på plan 4 Nicklagården
Nedanstående beräkning är ungefärlig.

Förbrukningsmaterial 93 700 kr/år (11 714 kr/plats)
Datorer, 2 st 7 680 kr/år (320 kr/månad/dator)
Mobiler, 5 st 13 200 kr/år (cirka 220 kr/mobil)
Larm, drift 8 000 kr/år/8 larm
Omvårdnadspersonal 3 800 000 kr/år i personalkostnad för 

en enhet med 8 platser, 
demensinriktning (475 000 kr/plats)

Enhetschef 700 000 kr/år
Hyresintäkter - 400 000 kr
Total årlig driftskostnad 4 222 580 kr

Årlig kostnad för att driva Nicklagården plan 4 med 8 platser är 4 622 580 kr, 
intäkter för hyra på 400 000 kr gör att nämndens totala kostnadsökning blir 
4 222 580 kr. Avdrag för eventuellt minskade kostnader inom hemtjänst med 1 
134 000 kr skulle ge en total kostnadsökning på 3 088 580 kr. Förvaltningen 
bedömer trots det att den totala årliga driftskostnaden blir cirka 3 500 000 kr.

Ökat antal timmar Personlig assistans, kalkyl 4
Antalet timmar inom personlig assistans har ökat med 238 timmar som 
socialförvaltningen utför hos personer som väntar på att Försäkringskassan ska 
fatta beslut.  Försäkringskassan har avslagit 2 av ansökningarna och dessa ärenden 
har överklagats. Ytterligare 2 ansökningar väntar på beslut från Försäkringskassan. 
Det innebär en årskostnad på 3,6 mkr för personlig assistans då det är ytterst 
osäkert om ansökningarna eller en del av dem kommer att beviljas enligt 
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socialförsäkringsbalken. Behovet av ökat stöd hos brukarna kommer då att utföras 
inom LSS.
Ökat behov korttidstillsyn och korttidsvistelse OF, kalkyl 5
Utifrån analys från utjämningssystemet och nyckeltal visar det att korttidstillsynen 
har ökat från 7 barn/ungdomar år 2017 till 15 barn/ungdomar år 2019. 
Korttidsvistelsen har ökat från 6 barn/ungdomar år 2017 till 10 barn/ungdomar år 
2019 vilket innebär en kostnadsökning med 800 tkr. Den fortsatta ökningen år 2020 
till 2022 baseras också på utvecklingen av antalet elever på särskolan och Orion 
samt de barn/ungdomar som förväntas avsluta sin korttidstillsyn.
Ökat behov av daglig verksamhet, kalkyl 6
Daglig verksamhet har under åren 2015 till 2019 ökat med 16 deltagare. Under 
2019 till 2022 är det en deltagare som förväntas gå i pension. Utifrån analys av 
utbildningsförvaltningens statistik så kommer daglig verksamhet att öka med 21 
deltagare fram till 2022.
Bostad med särskild service psykisk funktionsvariation, kalkyl 7.
Ett samarbete har påbörjats mellan IFO och OF för att på ett kostnadseffektivt sätt 
tillgodose behovet av jour för stödboendet inom stödenheten och dubbelbemanning 
på grund av ett ökat omvårdnadsbehov inom socialpsykiatrin.
Kontaktperson inom OF, kalkyl 8.
Utvecklingen av ett mer strukturerat arbete med verkställigheten av kontaktperson 
har ökat kvalitén för brukaren då kontaktpersoner har kunnat påbörja sitt uppdrag i 
en större omfattning. Det innebär färre ej verkställda beslut.
Ökat behov av bostad med särskild service LSS, Kalkyl 9
Behovet av bostad med särskild service har och kommer enligt analys av antalet 
elever som slutar på särskola och Orion fortsätta öka med 21 brukare under 2020-
2022. Under åren 2015-2019 har antalet brukare i bostad med särskild service ökat 
med 10 personer. Omvårdnadsbehovet har blivit mer omfattande i de befintliga 
boendena på grund av åldersrelaterade sjukdomar samt att brukare inte längre är 
aktuella för daglig verksamhet.
Utökade förebyggande och rehabiliterande insatser samt välfärdsteknik, 
kalkyl 10
Vi ser att antalet äldre ökar kraftigt medan personalresurserna inte förväntas öka i 
samma takt. Vi blir färre som ska ta hand om fler med minskade ekonomiska 
resurser. För att minska behovet av insatser från hemtjänsten ser vi ett behov av ett 
mer förebyggande, rehabiliterande och hälsobefrämjande arbetssätt. 
Vi behöver ett tätt samarbete mellan biståndshandläggare och personal inom 
rehabilitering. Dessa yrkesgrupper behöver gemensamt möta den enskilde i ett 
tidigt skede när hjälpbehov aktualiseras. En bedömning av den enskildes egna 
förmågor bör göras av arbetsterapeut innan eventuella insatser av hemtjänsten 
beviljas. Den enskildes förmåga och självtillit ska i första hand stärkas genom 
rehabiliterande insatser. 
Vi tror även att digitalisering och användning av välfärdsteknik ökar den enskildes 
självständighet och trygghet. Tekniken ökar dessutom kvalitén inom vård och 
omsorg.  Vi måste dock, i varje enskilt fall, ta hänsyn till att den mänskliga 
kontakten inte förbises.
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För att detta arbetssätt ska vara möjligt behövs utökad budget för fler tjänster till 
personal inom rehab samt budgeterade medel för drift av välfärdsteknik.

Verksamhet
Bokslut 

2018
Budget 

2019
Prognos 

2019

Budget 
anvisnin

g 2020

Budget 
förslag 

2020

Behov 
utöver 

budget 
anvisning 

2020
101 - Nämnd och styrelseverksamhet 212 160 160 160 160 0
267 - Alkoholprövning 174 -150 -150 -150 -150 0
501 - Övergripande administration -7 300 11 214 9 014 11 214 10 712 -502
510 - Vård och omsorg äldre 184 566 185 691 188 333 185 691 196 091 10 400
513 - Insatser enligt LSS/SFB 72 700 71 666 76 537 71 666 83 466 11 800
520 - Ins till pers m funktionsneds 6 051 7 968 9 288 7 968 7 968 0
530 - Färdtjänst 3 392 4 170 4 170 4 170 4 170 0
535 - Förebyggande verksamhet 137 128 136 128 128 0
550 - Gemensamma kostnader IFO 17 338 20 187 19 687 20 187 20 187 0
552 - Institutionsvård vuxna 1 070 2 060 2 000 2 060 2 060 0
554 - Institutionsvård barn och unga 7 801 3 600 3 500 3 600 3 600 0
556 - Familjehemsvård vuxna 741 0 0 0
557 - Familjehemsvård barn och unga 10 340 5 866 6 100 5 866 5 866 0
558 - Öppna insatser vuxna 98 0 0 0
568 - Öppns insatser barn och unga 1 394 567 500 567 567 0
571 - Övriga insatser vuxna 2 116 1 922 2 032 1 922 1 922 0
575 - Ekonomiskt bistånd 16 126 13 440 19 540 13 440 19 440 6 000
585 - Familjerådgivning 206 0 0 0
604 - Flyktinginsatser -4 749 -4 198 -3 697 -4 198 -4 198 0
605 - Ensamkommande barn 2 692 -3 986 -4 662 -3 986 -3 986 0
610 - Arbetsmarknadsåtgärder 533 -408 -120 -408 -408 0
Summa 315 638 319 898 332 368 319 898 347 596 27 698

3.1.1 Specificering av kapitalkostnader

Tkr År 2020
Avskrivning 1 700
Ränta 75
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3.2 Investeringsbudget 2020–2030

Tkr
Ack 
budget

Ack 
progno
s År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030

Inventarier Inkomst
ny gruppbostad Utgift 208 331 359

netto
Nytt vht-system Inkomst

Utgift 3 312 3 657
netto

Ny teknik ÄO/OF/IFOInkomst
Utgift 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487
netto

Nytt larm i ÄO Inkomst
Utgift 1000 1000 2 040 3 378 3 730
netto

Ersättningsinv- Inkomst
esteringar (mobiler mm)Utgift 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487

netto
Omställning till Inkomst
fler demensplatser Utgift 510

netto
Sängar Inkomst

Utgift 433 469 497
netto

Inventarier mm på Inkomst
nytt särskilt boende Utgift 3 247

netto

Inv nya platser Inkomst
10-12 platser Utgift 551

netto
Inventarier Inkomst
Daglig verksamhet Utgift 100 100 100

netto
Summa 1000 1000 7281 4370 4245 8010 8060 7983 4595 5155 5139 8533 9301

4 Taxor och avgifter

Redovisning av taxor och avgifter budget 2020
 Taxa 2019 Taxa 2020

Taxa KF beslut Självkostnad Enligt Index 
uppräkning Självkostnad

Hemtjänstavgift 225 / Timme 387 / Timme 232 / Timme 396 / Timme
Trygghetslarm 225 / månad 225 / månad * 232 / månad 232 / månad *
Hemsjukvård, 
(Rehab och 
sjuksköterskor)

225 /månad 459 / timme 232 / månad 470 / timme

* Utöver självkostnad tillkommer personalkostnad vid larm motsvarande 
hemtjänsttimme  
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Bilagor: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Taxor och avgifter hemtjänst, 
trygghetslarm, hemsjukvård samt jämförelse taxor och avgifter.

 

5 Framtid
Socialnämnden står inför en rad utmaningar som behöver lösas för att klara 
framtidens socialtjänst och välfärden. Utmaningarna finns inom alla 
verksamhetsgrenar; vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg 
funktionsvariation och inom hälso-och sjukvård. 

Den demografiska utvecklingen innebär att fler behöver välfärd och färre som kan 
utföra tjänsterna vilket leder till brist på resurser, såväl ekonomiska som 
personella. Parallellt med den demografiska utvecklingen sker också en förändrad 
syn på tjänsterna i välfärden, kravsättandet från våra medborgare ser annorlunda 
ut idag än det gjort tidigare. Älmhult har också förmånen att ta del av många 
kulturer och nationaliteter som även detta ställer högre krav. Socialtjänstens 
insatser, dess utformning, innehåll, utförande samt vilken effekt insatsen ger 
påverkas av vilken kultur och vilket sammanhang den enskilde befinner sig i eller 
kommer ifrån.

För att klara framtidens socialtjänst behöver vi arbeta utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och vara än mer resurseffektiva. Det vill säga arbeta 
långsiktigt och kvalitetsinriktat – att rätt personer får rätt insatser vid rätt tidpunkt. 
Med det här som utgångspunkt togs fem fokusområden för socialtjänsten i 
Älmhult fram hösten 2017. 

 Välfärdsteknik 
 Samverkan och förebyggande arbete
 Kompetensförsörjning
 Bostäder, boendeformer och lokaler
 Kvalité 

Fortsatt målinriktat och fokuserat arbete framåt krävs inom alla områden. Alla är 
lika viktiga och ett processinriktat arbetssätt krävs för att lyckas. Samtidigt som 
arbete sker med lösningar för utmaningarna måste verksamheten vara medveten 
om att samtidigt som nya arbetssätt implementeras måste gamla avslutas. 

Välfärdsteknik
Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigaste verktyget för 
effektivisering av socialtjänsten. Med ny teknik och nya organisatoriska lösningar 
kommer vård och omsorg flyttas närmare individen. Hemmet blir en primär 
instans för livets alla hälsofaser. Genom teknik skall socialtjänst finnas lätt 
tillgänglig, när den enskilde helst vill ha den. Digitaliseringen kommer att ge 
medborgaren större inflytande över sin egen hälsa och vård. Framtidens 
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socialtjänst kommer drivas mer av valfrihet och ny teknik än av omsorg från 
kommunen. 

Samverkan och förebyggande arbete 
Människan är en helhet – kropp och själ påverkar varandra. Hur människan mår 
fysiskt och psykiskt påverkar hela individen. Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver 
ett hälsofrämjande arbete drivas. För att nå dit behövs förebyggande arbete och 
samverkan med andra aktörer, till exempel region, skola, Arbetsförmedling, 
brukarföreningar med flera. Genom en väl organiserad samverkan kan 
verksamheter använda sina resurser mer effektivt och lättare uppnå gemensamma 
mål. Struktur i det dagliga arbetet gör att samverkan kan bidra till ökad effektivitet 
och arbetstillfredsställelse. Samverkan möjliggör en modern, jämlik, tillgänglig 
och effektivsocialtjänst och hälso-och sjukvård med fokus på den nära vården och 
stödet. 

Kvalité är hållbarhet 
Att arbeta med kvalité innebär att arbeta för ständiga förbättringar och att vara 
rädd om befintliga resurser. Hög kvalité är resurssparande på lång sikt. Genom att 
hitta de organisatoriska eller systemiska felaktigheterna undviker verksamheten 
att göra om samma misstag flera gånger och kan därmed förfinas. Arbete med 
systematisk uppföljning och analys ger kunskap om den egna verksamheten och 
målgrupperna. 

Området kvalité inrymmer också att arbeta med tjänstedesign. När arbete med 
ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten sker genom tjänstedesign 
används andra glasögon och ger perspektiv, exempelvis genom 
omvärldsbevakning och brukarinflytande. 

Kompetensförsörjning 
Målet är en socialtjänst med låg personalomsättning, stabilitet och kontinuitet 
bland medarbetarna. Verksamheten ska behålla befintliga medarbetare, dess 
kompetens och arbetslivserfarenhet i verksamheten. Samtidigt behöver nya 
medarbetare och kompetenser attraheras. För att få fler att vilja arbeta och utbilda 
sig till olika yrken inom socialtjänsten måste det finnas en hög trivselfaktor, 
flexibla schema och ett gott arbetsklimat på arbetsplatserna. 
Det krävs nytänkande vid tjänstetillsättningar – vilka kompetenser är framtidens 
kompetenser? Vidare krävs arbete med förändrade arbetssätt och metoder där 
målet är att den enskilde ska behöva socialtjänsten så lite som möjligt. Tekniken 
finns redan idag som kan ta över en hel del av arbetsuppgifterna och som 
möjliggör självständighet för den enskilde. 

Bostäder och boendeformer samt lokaler
Inom området bostäder och boendeformer finns en del att göra för alla våra 
målgrupper inom socialtjänsten. Det krävs arbete på lång sikt med en god 
framförhållning och samverkan med kommunledning och andra förvaltningar.  

Vård- och omsorgsboende skall profileras utifrån de som skall bo där. Fokus ska 
vara när folk är födda istället för vilken ålder de har när de flyttar in. För att 
frigöra resurser för kommunen, kan privata aktörer bygga moderna vård - och 
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omsorgsboende med tillgång till all tänkbar teknik. Allt fler personer är i livets 
absoluta slutfas när de flyttar till ett äldreboende. Behöver särskilda vårdplatser 
inrättas för den här gruppen – en form av ”äldrehospice” med hög medicinsk 
kompetens? 
Från och med april 2019 har kommunerna möjlighet att inrätta en särskild 
boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Målgruppen är äldre som framför 
allt behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service men också har 
behov av att bryta oönskad isolering. Biståndsbedömt trygghetsboende är en 
särskild boendeform anpassad och utformad för äldre som kanske egentligen 
främst behöver hemtjänst, men där den äldre inte upplever att det är tryggt att bo 
kvar hemma. Den här boendeformen skulle erbjuda den äldre till exempel 
gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Det kan öka 
tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre.

Förändringar inom lagstiftning

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 
Det finns frågetecken hur de föreslagna förändringarna i LSS lagen kommer att 
påverka kommunernas verksamheter de kommande åren. I betänkandet Översyn 
av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny 
lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen 
ska även i framtiden förkortas LSS. Utredningen har utrett LSS och 
assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften: 

1. Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag.
2. Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver 

insatserna. 

Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Den har också utrett assistansersättningen, som hör till 
socialförsäkringsbalken.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser:
 Personlig service och boendestöd
 Personligt stöd till barn
 Förebyggande pedagogiskt stöd. 

Utredningen föreslår bland annat också:
 att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
 att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
 att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
 att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar

Barnkonventionen 
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I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s 
konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett 
förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En 
inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. 
Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet. Lagen börjar gälla den 1 januari 2020.
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Äskande inför socialförvaltningens budget 2020

Socialdemokraterna i Älmhult vill bidra till att skapa en bättre kommun för alla våra invånare.
Vägen framåt för vår kommun är därför en fortsatt hållbar utveckling som präglas av jämlikhet, 
jämställdhet och solidaritet, och en drivkraft att vilja göra saker tillsammans.

I Älmhults Kommun ska vi ha fokus på våra kommuninvånares tillvaro när det gäller hälsa, 
trygghet och arbete, och i vår kommun ska alla få ta plats, samt bidra och utvecklas efter sin 
egen förmåga. Människor ska inte bara kunna bo, utan även vilja bo i hela vår fina kommun.

Från socialdemokraternas sida ställer vi oss bakom den analys och de förslag till åtgärder som 
har presenterats av förvaltningen, och vi delar uppfattningen om att verksamheten varit under-
finansierad. 
Vi ser också att kommunen växer och att detta får ett tydligt genomslag även på socialförvalt-
ningens verksamhet, bland annat på behoven inom LSS-boende, daglig verksamhet och 
personlig assistans. De stora behoven inom försörjningsstöd och bristen på platser inom SÄBO 
är sedan länge kända men inte desto mindre viktiga att åtgärda.

Utöver de åtgärder som påtalats av förvaltningen ser vi även några andra saker som vi tycker är 
viktiga för framtiden:

 Arbetssituationen inom SÄBO har under många år varit tuff och nu tycker vi att det 
måste göras en förstärkning av personal på de ”vanliga” avdelningarna. Förslagsvis med 
en halv tjänst per avdelning. 

 Våra vårdtagare med hjälp av hemtjänst, måste många gånger lägga sig alldeles för tidigt 
på kvällarna på grund av personalbrist. För att ändra på detta vill vi att hemtjänsten får 
en bättre bemanning kvällstid, särskilt mellan kl 21 och 23.

 Den inslagna vägen med att omvandla en SÄBO-avdelning per år till demensboende 
måste fortsätta tills vi har uppnått rätt antal demensavdelningar så att vi kan erbjuda alla 
vårdtagare rätt placering.

 För att göra arbeten inom vård och omsorg mer attraktiva måste vi, enligt vår upp-
fattning, kunna erbjuda tydligare karriärvägar och bättre yrkesutveckling för personal 
inom vårdyrken.

För att genomföra de åtgärder som vi har beskrivit ovan behöver, enligt vår uppskattning, 
socialförvaltningens rambudget tillföras ytterligare fem miljoner kronor.

2019-06-18
Socialdemokraterna Älmhult 
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 47 Budget 2020
Ärendenummer KFN 2019/11

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 2019-

05-23, till resultatmål för 2020. 
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 2019-

05-23, till drift- och investeringsbudget för 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag, daterat 2019-

04-15, 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

KFN 2019/11
2019.190

2019-06-04
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

_____
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg
Kommunstyrelsen

411



2019-05-24 1(12)

Kommunledningsförvaltningen

Camilla  Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Budgetförslag 2020-2022

Kultur- och fritidsnämnd
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1 Nämndens uppdrag
Nämnden leder och samordnar kultur- och fritidsverksamheten i kommunen 
varvid det särskilt åligger kultur- och fritidsnämnden att ansvara för:

 kommunens allmänna biblioteksverksamhet och en samordning med 
skolbiblioteken,

 kommunens förenings- och kulturverksamhet
 kommunens samlingar och konstverk,
 kommunens kulturskola,
 kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgården)
 kommunens simskoleverksamhet i samråd med grundskolan,
 kommunens idrotts- och rekreationsanläggningar i samråd med tekniska 

förvaltningen,
 kommunens uppgifter enligt spellagen (2018:1138).

2 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 barns 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

414



Budgetförslag

2019-05-24 4(12)

3 Ekonomi

3.1 Driftbudget 2020
I kolumnen behov utöver budgetanvisning syns mellanskillnaden mellan 2019 års 
budget och nämndens förslag, det vill säga det nämnden äskar. 

Behov 
Budget Budget  utöver

Bokslut Budget Prognos anvisning förslag budget
Verksamhet 2018 2019 2019 2020 2020 anvisning 
Politisk verksamhet 161 178 178 178 178 -
Stöd till studieorganisationer 678 680 680 680 680 -
Allmän kulturverksamhet, övrigt 2 393 2 877 2 678 2 877 3 577 700 
Bibliotek 8 208 8 261 8 411 8 261 8 662 401 
Musikskola/kulturskola 3 008 3 198 3 198 3 198 3 698 500 
Allmän fritidsverksamhet 2 168 2 570 2 570 2 570 3 140 570 
Idrotts- och fritidsanläggningar 12 375 12 400 12 500 12 400 14 096 1 696 
Fritidsgårdar 2 480 3 380 3 380 3 380 3 480 100 
Gemensam verksamhet 1 965 2 287 2 236 2 287 2 956 669 
Totalt 33 436 35 831 35 831 35 831 40 467 4 636 
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I tabellen nedan finns en sammanställning över de äskanden från förvaltningen 
som nämnden beslutat.
Drift (tkr) 2020
Biblioteket
Läsfrämjande insatser 35
Utveckling av filialbibliotek 366
Summa 401

Fritidsgården
Ökade kostnader för drift av tre fritidsgårdar 100

Kulturskolan
Utökning lärare enligt nedan: 500
50 % teaterlärare
10% dans- och pianolärare
20% film- och körlärare
15% rock- och poplärare
40% bildlärare (för att täcka upp för avslutat kulturrådsbidrag)
30% tjänst mot funktionsvarierande och småbarn

Fritidsverksamheten
Simhallen, efter renovering, längre öppettider, mer verksamhet, fler personal 1 696
Bidrag, bouleförening 80
Projekt Helge å, 3 års projekt fram till 2020 190
Ökade bidrag till föreningar till orter utanför Älmhult (mötesplatser) 200
Ökade investeringsbidrag till föreningar 100
Summa 2 266

Kulturverksamheten
Projekt i samarbete med föreningar som vänder sig till barn och unga 300
Älmhultsfestivalen 350
Pridefestivalen 50
Summa 700

Övergripande
Ökade internhyror 2018-2020 244
Minskad kostnad it-avgift -7
Ökade kapitalkostnader 50
Generella kostnadsökningar 357
Städkostnader 25
Summa 669

Totalt 4 636
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I texten nedan är beskrivet vad de olika verksamhetsområdena äskar, både det 
som nämnden godkänt och det som de avslagit. 

Biblioteket
Av bibliotekets önskemål prioriterar verksamheten möjlighet att låna 
strömmande film.

Möjlighet låna strömmande film                             120 000 kr
Utökad tillgång till e-böcker                                     40 000 kr

Kommuninvånarna kräver ett modernt bibliotek och dagens budget på 80 000 kr 
räcker inte för lån av e-böcker. Potten som används kvartalsvis, slår i taket långt 
innan tredje månaden är slut, vilket irriterar många låntagare. Förutom dagens 
möjligheter att låna strömmande ljudböcker, efterfrågas möjligheten att låna 
strömmande film. De flesta bibliotek erbjuder detta numera och Älmhults 
kommun ska inte vara sämre. En budget på 10 000 kr per månad för såväl 
digitala böcker/ljudböcker som för digital film behövs. Behållningen för 
kommuninvånarna blir ett modernt bibliotek som motsvarar 
konsumtionsvanorna hos många som idag inte annars använder biblioteken. 
Konsekvenserna om kommuninvånarnas önskemål inte kan tillgodoses blir 
irritation och besvikelse. Tyvärr fungerar inte en lösning med att köpa färre 
tryckta böcker då dessa också lånas och faktiskt ökar i utlån hos bibliotekets 
trogna besökare. Kommunens invånare vill ha både och, och så kommer det nog 
att vara i många år framöver.

Läsfrämjande insatser                                             35 000 kr
Gåvoböcker till alla barn i årskurs 4                       20 000 kr

Intresset för och förmågan till läsning hos barn och unga sjunker och det är ett 
bekymmer där biblioteket kan vara en aktör som kan vara skolan behjälplig. 
Biblioteket är bra på att konceptuera insatser och ser flera möjligheter att 
förändra barns attityd till böcker och läsning, men det går inte med bara den 
befintliga budgeten. Om biblioteket får en utökad budgetram med 55 000 kr, kan 
biblioteket erbjuda alla barn i årskurs 4 en gåvobok i samband med deras besök 
på biblioteket, väcka läslust hos ungdomar genom att arbeta med tecknade serier, 
utveckla sommarlovsboken att gälla hela familjen och utveckla ett koncept för 
”läsovilliga” tillsammans med landets läsambassadör och pedagoger. 
Behållningen blir att intresset för läsning och litteratur ökar hos kommunens 
barn och att skolresultaten förbättras. Konsekvenserna om biblioteket inte får 
utvidgad budgetram för detta ändamål, blir att biblioteket inte kan hjälpa till med 
utökade insatser.

Kulturskolan
Kulturskolan utgör en resurs för hela kommunens kulturliv. Kulturskolan 
erbjuder nu barn och ungdomar mellan 0 - 20 år möjlighet att utvecklas inom 
musik, dans, teater, bild och rytmik. Kulturskolan vill, förutom en kvalitativ 
utbildning, skapa förutsättningar för gemenskap, glädje och social utveckling. 
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Att vara med i en grupp prioriteras i verksamheten.  Kulturskolan kan bidra till 
att göra Älmhult attraktivt. 

Under 2018 har Kulturskolan förändrats och fler kurser har startats för nya 
målgrupper. Kulturskolan har också startat fyra nya samarbeten med 
grundskolan. Kulturskolan har också startat ett projekt i förskolan i rytmik där 
alla förskolebarn i Älmhults kommun nås. Verksamheten gör cirka 70 
evenemang/föreställningar för allmänheten om året. Antalet elever har ökat i 
våra ämneskurser från cirka 300 till 380 elever på ett år. 
Kulturskolan ser att kön ökar stadigt från termin till termin. Trots att 80 elever 
fler togs in 2018 än 2017 i ämneskurserna så har kön ökat så den nu är längre än 
någonsin. Behovet att anställa fler lärare ökar efter hand som befolkningen ökar i 
Älmhults kommun! Under vårterminen 2019 har det uppstått köer i princip i 
samtliga ämneskurser. 
Kulturrådet har finansierat indisk dans och bild men dessa pengar kommer inte 
kunna sökas för höstterminen 2019 eller under 2020. Därför är det 
bekymmersamt hur det ska gå med ämnena som berör runt 70 elever som efter 
augusti 2019 står utan finansiering. 
Fritidsgården
Fritidsgårdsverksamheten har utökats från en till fyra fritidsgårdar och antalet 
besök har mer än tredubblats det första kvartalet jämfört med fjolåret. Detta 
innebär att kostnaden för förbrukningsmaterial har ökat. För att bibehålla 
ungdomarnas respekt för de gemensamma inventarierna och behålla en fräsch 
och ombonad lokal är det viktigt att lokalen fortsätter hålla en hög standard. 
Under 2018 anordnades aktiviteter på flera lov, till stor del med hjälp av 
statsbidrag, detta vill fritidsgården gärna fortsätta med även om det kommer att 
bli i mindre skala.

Kulturverksamheten
Kulturverksamheten äskar utökad budget för att kunna utöka kulturutbudet. En 
målgrupp som kommunen behöver satsa på är barn och unga. Två områden som 
kulturpolicyn (ej beslutad ännu) pekar på är en satsning på kulturella och 
kreativa näringar (KKN) samt projekt i samarbete med föreningar som vänder 
sig till barn och unga. Båda aktiviteterna är svåra att kostnadsberäkna och 
beroende av att man sätter en ambitionsnivå. För tillfället förs diskussioner med 
kommunerna i närområdet och regionen om att göra något tillsammans vad 
gäller satsningar på kulturella och kreativa näringar. Förvaltningen önskar också 
få en fast budget för Kulturnatta enligt 2019 års planerade budget. Med fördel 
kan denna aktivitet genomföras vartannat år för att inte ”trötta ut” de aktiva som 
ofta har sin kulturella aktivitet som en bisyssla. Kommunen har inget 
kulturmiljöprogram. Vissa byggnadskategorier saknas helt i underlaget, liksom 
bebyggelse uppförd efter ca 1945 - 1950. För detta finns det bidrag från 
Länsstyrelsen att söka. Detta program är något som planavdelningen också 
skulle kunna ha nytta av. Under 2019 genomförs ett förprojekt via statsbidrag 
där det ska tittas på området södra Möckeln undersöks utifrån ett konstnärligt 
perspektiv. Denna kan mynna ut i att det kommer att finnas förslag på 
genomförande av konstprojekt inom området. Med fördel kan ett tillfälligt 
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konstverk sättas upp i området under 2020 för att det ska synas att det är saker 
på gång. Förvaltningen ser också ett behov av en större budget för att kunna ta 
hand om kommunens konstverk.

Fritidsverksamheten

1. Simhallen 
Verksamheten räknar med mer öppettider, mer verksamhet, fler bassänger att 
bevaka etc. och då behövs mer personal. Nämnden får sätta ambitionsnivån, 
men alla har uttalat att det ska satsat när simhallen är klar.

2. Café Haganäs
I dag bedrivs cafét i ett samarbete mellan Haganässkolan och Haganäsbadet. 
Personalen håller Haganässkolan med, genom elever från Komvux. Det 
kommer att anställas en ny rektor för Komvux och när tjänsten är tillsatt ska 
samarbetet diskuteras. Till exempel kommer det att krävas mer av eleverna 
från Komvux med längre öppettider på kvällar och helger. Kan verksamheten 
fortsätta som tidigare och elever täcker upp kvällar och helger, behöver 
simhallen inte mer personal. 

3. Vaktmästare Haganäs
När simhallen öppnar i september 2020 måste vaktmästarorganisationen vara 
satt för att klara öppettiderna. Då behövs 2,75 årsarbetare, idag har är det 2,0 
årsarbetare anställda. Sedan kan man alltid diskutera, behöver där finnas 
vaktmästare när Haganäskolan/simhallen är öppen?

4. Ökade driftskostnader för anläggningar
Övrig verksamhet får kompensation för ökade hyreskostnader. Fritid har en 
del egna anläggningar som får ökade driftskostnader, t ex Diö ishall för el, va, 
sop etc.

5. Ökade IT-kostnader

6. Bidrag till bouleföreningen Boule16

7. Projekt Helge å
I LONA-ansöka till Länsstyrelsen för projektet Helge å är det upptaget bidrag 
från Älmhults kommun med 190 tkr. Dessa pengar fanns avsatta i överskottet 
från 2018 med har strukits av ekonomienheten. Därför måste det finnas 
pengar avsatt så att Älmhults kommun uppfyller sitt åtagande.

8. Ökade bidrag till föreningar, utanför Älmhults tätort
De flesta satsningar som idag görs i kommunen sker i Älmhults tätort, och 
ofta är det kommunen som står bakom: om det ska ske något på de mindre 
orterna är det genom föreningslivet och då behöver föreningarna bidrag. I 
detta sammanhang är 200 tkr en mycket liten ökning, från 200 tkr till 400 tkr.

9. Ökade investeringsbidrag
Idag finns ca 220 tkr till investeringsbidrag till föreningar. Bör ökas med 
minst 100 tkr för att hjälpa föreningarna att göra investeringar.
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Övergripande

Nämnden äskar om 269 tkr för att möta de högre kostnaderna vad gäller 
internhyror och städkostnader. Kapitalkostnaderna kommer att öka med ca 50 
tkr. Nämnden äskar även om 357 tkr för att inte urholka budgeten för övriga 
kostnader (inflationen). Då nämndens interna it-avgift kommer att bli sänkt till 
nästa år behövs en marginellt mindre budget för ändamålet (7 tkr).

3.1.1 Specificering av kapitalkostnader

Tkr År 2020
Avskrivning 980
Ränta 165
Summa 1 145
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3.2 Investeringsbudget 2020-2030 
Nämnden beslutar äska om en investeringsbudget om 59 945 tkr för perioden 
varav 13 500 tkr är för nämndens oförutsedda. 40 000 gäller en ny idrottsplats 
med placering i Vena.

År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
Självbetjänings- Inkomst 0
automat, larm- Utgift 450 450
bågar, läsplattor netto 450 450
Digital resurs- Inkomst 0
verkstad (teknik Utgift 300 300
och inredning netto 300 300
Inventarier Inkomst 0
Freja Utgift 75 75

netto 75 75
Bevattning Inkomst 0
Älmekulla A-plan Utgift 1000 1000
7-spelsplan* netto 1000 1000
Gräsklippare Inkomst 0
till idrottsplatser** Utgift 60 60

netto 60 60
Nytt ridunderlag Inkomst 0
stora ridhuset Utgift 140 140

netto 140 140
Matchklocka Inkomst 0
Diö ishall Utgift 100 100

netto 100 100
Utegym Inkomst 0

Utgift 400 400
netto 400 400

Motionsspår västra Inkomst 0
Bökhult Utgift 500 500

netto 500 500
Miljöarbete Inkomst 0
konstgräsplanen Utgift 300 300

netto 300 300
Konstgräsplan Inkomst 0
matta (budgetpris) Utgift 3000 3000

netto 3000 3000
Ny idrottsplats, Inkomst 0
Vena Utgift 40000 40000

netto 40000 40000
Mobil hörslinga Inkomst 0

Utgift 120 120
netto 120 120

Nämnden ofördelat Inkomst 0
Utgift 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500
netto 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500

Totalt Netto 2695 43000 2250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 59945
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4 Taxor och avgifter
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016 att taxor justeras vart tredje år utifrån 
konsumentprisindex. Nästa justering ska göras till budget 2021. Alla taxor finns 
i separat dokument.
En taxa, förseningsavgift för film, TV-spel, kortlån per dag, är sänkt från 10 till 
5 kronor. Flera avgifter är inte längre aktuella, dessa är överstrukna i materialet. 
Alla avgifter som berör simhallen är strukna, förvaltningen får återkomma med 
nya avgifter för den renoverade simhallen.

5 Framtid
Fritidsverksamheten
Fritidsverksamheten i Älmhults en central del för att även i framtiden bidra till 
en attraktiv kommun. En viktig motor för en aktiv och fungerande 
fritidsverksamheten i hela kommunen är föreningslivet som genom sitt 
engagemang, drivkraft och ideella arbete bidrar till både meningsfull 
fritidssysselsättning, folkhälsa och integration. Föreningsverksamheten är 
mycket viktig och kommer att vara ett fokusområde för fritidsavdelningen då 
föreningarna även framgent är en förutsättning för att både bibehålla och 
utveckla fritidsverksamheten i kommunen. 
Kommunen fortsätter att växa och främst i tätorten Älmhult detta ställer krav på 
att både gamla och nya anläggningar finns med för att möta efterfrågan och 
tillgången på anläggningar av olika slag. Kommande planering av området Vena 
där planerna för en ny idrottsplats och natursköna områden finns med. Detta 
kommer bli en stor och rolig uppgift för fritidsverksamheten att få vara med att 
utforma. Även om mycket runt fritidsverksamheten händer i just Älmhult är det 
viktigt att det både satsas och finns förutsättningar för aktiviteter och 
föreningsliv i kommunens mindre orter.
Biblioteksverksamheten
Biblioteket har fått pengar från kulturrådet för att förbättra filialbiblioteken. På 
sikt kommer vi att göra försök med meröppna bibliotek. Detta innebär att 
låntagare får tillgång till biblioteken, även utanför ordinarie öppettider. Vidare 
satsar biblioteken på att öka tillgången till nya medier, som t ex e-böcker.
Kulturskolan
Kulturskolan fortsätter att arbeta för att göra Älmhults kommun till en attraktiv 
plats att bo på, genom sitt breda utbud av verksamheter.
Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna fortsätter att finnas tillgängliga på fler ställen på kommunen och 
arbetar för att attrahera fler besökare.
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Kommunledningsförvaltningen

Camilla  Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Budgetförslag 2020-2022

Miljö- och byggnämnd
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1 Nämndens uppdrag
Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom 
nedanstående områden enligt:

 Miljöbalk (1998:808)
 Plan- och bygglag (2010:900)
 Livsmedelslag (2006:804) 
 Strålskyddslag (2018:396)
 Alkohollag (2010:1622), avseende tillsyn över försäljning av folköl
 Tobakslag (1993:581)
 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 Lag (2009:730) om handel med receptfria läkemedel
 Smittskyddslag (2004:168) 
 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, nämnden svarar för 

tillsyn gällande kommunens egna byggnader och anläggningar
 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, nämnden svarar för tillsyn vid 

kommunens egna byggnader och anläggningar
 Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
 Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
 Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning
 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
 Fastighetsbildningslag (1970:988)
 Anläggningslag (1973:1149)
 Ledningsrättslag (1973:1144)
 Lag (2006:378) om lägenhetsregister 
 Renhållningsordningen 
 Nämnden ska även:

 svara för namnsättning på platser, gator och vägar inom detaljplanerat 
område, 

 föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna 
intressen i kommunen i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller om 
vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen,

 verka för en god byggnadskultur, en god och estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö,

 besluta om vilka områden som utgör sammanhållen bebyggelse enligt plan- 
och bygglagen, 

 kommunens mät- och kartverksamhet.
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2 Resultatmål
Fokus Inriktningsmål Resultatmål Budget 2020

VILL

Kommunen ska vara och 
agera som möjliggörare. 
Vi ska sträva efter 
enkelhet, närhet till god 
service och hög 
tillgänglighet.

Minst medelbetyg 3 i gott 
bemötande.

Mäts via enkät efter bygglov, 
förhandsbesked, bygganmälan, 
strandskyddsdispenser, 
avloppstillstånd, tobakstillstånd, 
värmepumpsbeslut samt efter 
utförd inspektion inom miljö- 
och hälsoskydd (inklusive tobak, 
folköl och läkemedel) eller 
livsmedel.

Enkäten har en fyrgradig skala 
där betyg 4 innebär högst betyg

Uppnå 3 i 
fyrgradig skala

VILL

Kommunen ska vara och 
agera som möjliggörare. 
Vi ska sträva efter 
enkelhet, närhet till god 
service och hög 
tillgänglighet.

Minst medelbetyg 3 i tydlig 
information.

Mäts via enkät efter bygglov, 
förhandsbesked, bygganmälan, 
strandskyddsdispenser, 
avloppstillstånd, tobakstillstånd, 
värmepumpsbeslut samt efter 
utförd inspektion inom miljö- 
och hälsoskydd (inklusive tobak, 
folköl och läkemedel) eller 
livsmedel.

Enkäten har en fyrgradig skala 
där betyg 4 innebär högst betyg.

Uppnå 3 i 
fyrgradig skala

VILL

Kommunen ska vara och 
agera som möjliggörare. 
Vi ska sträva efter 
enkelhet, närhet till god 
service och hög 
tillgänglighet.

Minst medelbetyg 3 i att ärendet 
upplevs ha hanterats snabbt.

Mäts via enkät efter bygglov, 
förhandsbesked, bygganmälan, 
strandskyddsdispenser, 
avloppstillstånd, tobakstillstånd, 
värmepumpsbeslut samt efter 
utförd inspektion inom miljö- 
och hälsoskydd (inklusive tobak, 
folköl och läkemedel) eller 
livsmedel.

Enkäten har en fyrgradig skala 
där betyg 4 innebär högst betyg.

Uppnå 3 i 
fyrgradig skala
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3 Ekonomi

Verksamhet
Bokslut 

2018
Budget 

2019
Prognos 

2019

Budget 
anvisning 

2020

Budget 
förslag 

2020

Behov 
utöver 
budget 

anvisning 
2020

Politisk verksamhet 105 202 202 202 202 0
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring* 682 885 885 885 1 185 300
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning 1 345 1 697 1 568 1 697 1 997 300
Miljö, hälsa och hållbar utveckling 0
Gemensamma verksamheter 3 558 6 411 6 211 6 411 6 611 200

Summa** 5 690 9 195 8 866 9 195 9 995 800

* Planverksamheten är flyttad till kommunledningsförvaltningen 2019 och framåt (ingår med 410 tkr 2018)
** Under 2018 inkom ett statsbidrag för byggbonus på 2 500 tkr som inte användes.

3.1 Driftbudget 2020

Under 2019 kommer en byggnadsinspektör att anställas som vikarie för en 
föräldraledighet och i samband med att den ordinarie personen kommer tillbaka 
under 2020 innebär det en utökning med totalt en heltidstjänst under del av året. 
I och med att planavdelningen flyttades till kommunstyrelsen krävs en större 
arbetsinsats från byggavdelningen att granska remisser gällande detaljplaner och 
andra typer av plandokument. Denna tjänst kommer delvis att finansieras med 
intäkter. 
Det råder en stark tillväxt i Älmhult. För att klara en fortsatt tillväxt bör bland 
annat ett årligt genomsnittligt bostadsbyggande om 170-200 nya bostäder 
genomföras. Därtill kommer andra samhällsnyttiga funktioner såsom exempelvis 
förskolor, skolor samt äldreboende. Färdigställande av vattenverk till årsskiftet 
2021 - 2022 föranleder att helt nya större områden som Västra Bökhult etapp 2 
inte färdigställs förrän 2022. Övriga projekt som färdigställande av Paradiset 
etapp 3, Västra Bökhult etapp 1 fortskrider som planerat.
I tabellen nedan syns hur många bostäder som planeras vara färdigställda de 
närmaste åren.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Färdiga Färdiga Färdiga Färdiga Färdiga Färdiga Färdiga

Summa 178 173 187 174 185 190 205

Under 2019 börjar en ny tobakslag att gälla och dessutom kommer miljö- och 
byggnämnden att ta över tillsynen från socialnämnden. Vidare innebär den nya 
lagen att alla tobaksförsäljare behöver tillstånd. I och med att planavdelningen 
flyttades till kommunstyrelsen krävs en större arbetsinsats från miljöavdelningen 
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att granska remisser gällande detaljplaner och andra typer av plandokument. 
Sammantaget genererar detta ett behov av ytterligare en tjänst inom området. 
Miljö- och byggförvaltningen kommer under 2019 och 2020 att genomföra flera 
stora investeringsprojekt där kapitalkostnaderna inte kommer att rymmas inom 
den ordinarie budgeten och äskar därmed om 200 tkr för att täcka dessa. Bland 
annat kommer det under perioden att investeras i ett nytt verksamhetssystem, ny 
totalstation samt äskanden om investering i ny primärkarta och flygburen 
mätutrustning i form av drönare.

3.1.1 Specificering av kapitalkostnader

Tkr År 2020
Avskrivning 394
Ränta 25
Summa 419

3.2 Investeringsbudget 2020-2030

Tkr
Ack 
budget

Ack 
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa

Övrig Inkomst 0
Utgift 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100
netto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100

Drönare Inkomst 0
Utgift 300 300
netto 300 300

Primärkarta flygfotoInkomst 0
Utgift 700 700
netto 700 700

Mätbil Inkomst 0
Utgift 500 500
netto 500 500

Totalt netto 1100 100 600 2600

3.2.1 Investeringar år 2020
Allmänt
Kommunens kartdatabas är i ständigt behov av att uppdateras, eftersom den 
bland annat är grunden för planering, beslutsunderlag, byggande och 
redovisning. 
De senaste årens större exploateringstakt medför högre arbetsbelastning med 
utsättning, samtidigt som inmätning av kartobjekt, som behövs för bra 
planeringsunderlag, inte kan göras i den utsträckning som behövs. Det föreligger 
behov av att få byggnadsbeståndet, vägar med mera så aktuellt som möjligt på 
kartan. Stora delar utav kommunens egna kartdata, den så kallade primärkartan, 
bygger på data från flygningar gjorda under 1980-talet eller tidigare, 
kompletterad med manuell inmätning. 
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Det finns teknik som är mer effektiv för insamling av data än vad kommunen har 
idag. Det är viktigt att investera i denna teknik för att kunna uppfylla krav på 
kartunderlag till planering, bygglov och inte minst för att enligt avtal kunna 
leverera data till Lantmäteriets fastighets- och byggnadsregister. Digitalisering 
av samhällsbyggnadsprocessen, service till kommuninvånare och besökare är 
också faktorer som gör att investering är betydelsefull i en växande kommun. 
Primärkarta
I ovanstående investering av en uppdaterad primärkarta inkluderas såväl 
inmätning via flygburen utrustning som konsultarbete och programvara samt 
datakapacitet för att hantera kartdata, för att snarast få en högre kvalitet och 
större kvantitet i kartmaterialet över större områden. Nyttjandet av konsulttjänst 
för bearbetning av data ser förvaltningen som nödvändigt med hänsyn till 
arbetsbelastning, utrustning, kunskap och effektivitet då det inte är rimligt för 
kommunen att i egen regi bearbeta en så stor datamängd. Behovet av inmätning 
via flygburen utrustning ser förvaltningen som en nödvändighet då det inte finns 
rimlig möjlighet att inhämta all data med traditionell geodetisk mätning. 
Om investering i ny primärkarta inte genomförs blir konsekvensen att den 
digitala primärkartans tillförlitlighet och överensstämmelse med verkligheten är 
så bristfällig att manuell geodetisk mätning måste göras för att verifiera vad i 
primärkartan som man kan förlita sig på innan man kan handlägga ärenden. 
Detta merarbete innebär längre handläggningstider och med en fortsatt 
samhällsexpansion sannolikt behov av ytterligare anställningar av personal för 
att kompensera för befintlig primärkartas brister.
Drönare
Som ett komplement till befintlig mätutrustning ser förvaltningen stora vinster i 
investering i teknik och utbildning för att i egen regi kunna utföra mindre 
flygningar, där traditionell geodetisk mätning inte är möjlig eller måste ses som 
ett komplement. Det finns behov utav punktinsatser för mindre områden till 
exempel kvarter där många tillbyggnader gjorts men också behov av att snabbt 
kartera större områden som ska planläggas. Med flygburen mätutrustning i form 
av drönare kan man även producera terrängmodeller, höjdkurvor, 
projekteringsunderlag med volymberäkning och flygbilder. 
Efter diskussioner med bland annat planavdelningen och mark- och exploatering 
konstateras att det finns ett behov internt inom kommunen. På sikt kan det 
innebära en besparing i hela kommunkoncernen. 
Erfarenheter från kommuner som investerat i egen flygburen mätutrustning visar 
vidare på en effektivare insamling av kartdata, mer aktuell karta och möjlighet, 
att när behov uppkommer, komplettera med detaljerad och noggrann inmätning 
för olika små och stora projekt. 

432



Budgetförslag

2019-06-05 8(9)

4 Taxor och avgifter
Redovisning av taxor och avgifter budget 2020

Taxa 2019 Taxa 2020
Taxa KF beslut Självkostnad Förslag Självkostnad
Plan- och bygglovstaxa 825 892 851 920
Livsmedel (handläggningskostnad) 931 1193 960 1230
Livsmedel (extra offentlig kontroll) 830 1157 856 1193
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 825 830 851 856
Taxa för receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare 825 830 851 856

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.

5 Framtid
Älmhults kommun är en spännande kommun i stark utveckling. 
Miljö- och byggförvaltningen är en viktig aktör i flera av kommunens processer. 
Ett exempel är till exempel samhällsbyggnad där förvaltningen är involverad i 
processens alla faser från planprocess via byggprocess till förvaltningsskede. 
En utmaning är balansgången mellan att vara en möjliggörare för en offensiv 
samhällsutveckling och samtidigt säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 
Rollen som möjliggörare blir tydlig genom förvaltningens strävan till korta 
handläggningstider, ett bra bemötande och ambition att förenkla processen.
Samtidigt består nämndens huvuduppdrag i att fullgöra rollen som 
myndighetsutövare med utmaningen att skapa en balans mellan dessa roller.
Detta ställer oss inför utmaningar, vilket i sig är positivt och utvecklande, inom 
flera områden men framförallt inom nedanstående områden.
Processorientering
Kommunfullmäktiges beslut om ny styr- och ledningsmodell med ett starkt 
fokus på processorientering av kommunens verksamhet är en framgångsfaktor 
för förvaltningens olika verksamhetsområden.
Genom en processkartläggning av kommunens olika verksamhetsprocesser 
skapas förutsättningar för en proaktiv myndighetsutövning. Genom att i ett tidigt 
skede av till exempel samhällsbyggnadsprocessen beakta myndighetskrav i olika 
lagstiftningar skapas förutsättningar för en tids- och kostnadseffektiv process där 
efterlevnaden av lagstiftningen integreras under hela processen.
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Processorienteringen skapar också en tydlighet för ärendegången i olika ärenden 
vilket underlättar för våra kunder att göra rätt saker, vid rätt tid och på rätt sätt.
Utmaningen består i att dels resursförsörja externa processer med fackkunskap 
inom respektive verksamhetsområde dels genom att tillskapa resurser för att 
arbeta med att kartlägga, dokumentera och förenkla våra interna processer.
Detta kommer att innebära behov av resursförstärkningar i form av personal och 
kompetensutveckling inom området.
Teknikutveckling
En förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar i såväl en ökad 
kommunal service såväl som en ökad verksamhetsvolym är att hitta nya metoder 
att lösa uppdraget på ett effektivare sätt. Processkartläggning identifierar och 
tydliggör möjligheterna till effektiviseringar och teknikutveckling. Digitalisering 
är också ett viktigt verktyg för att identifiera och utföras effektiviseringar inom 
området.
Under 2019 uppgraderas verksamhetsprogram för administration av bygg- och 
miljöärenden vilket kommer att skapa förutsättningar för en ökad smidighet och 
effektivitet i administrationen av ärenden.
I investeringsbudget för år 2020 har tidigare argumenterats för teknikutveckling 
inom mätområdet genom implementering av flygburen mätteknik i form av 
drönare.
Framöver kommer förvaltningen att behöva arbeta med att effektivisera flera 
processer såsom till exempel klagomålshantering, tillstånds- och 
bygglovsprocessen samt olika anmälnings- och ansökningsprocesser. Detta sker 
lämpligen genom digitalisering.
Kompetensförsörjning
En grundläggande förutsättning för förvaltningens verksamhet är kompetenta 
medarbetare som ges förutsättningar att utvecklas inom sina befattningsområden 
och hela tiden hålla sig à jour med såväl lagstiftning som ”Best practice” inom 
de olika fackområdena.
Förvaltningen behöver befästa och utveckla sin roll som en attraktiv arbetsgivare 
för att såväl lyckas bibehålla personal som att lyckas i rekryteringar till olika 
befattningar.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 130 Budgetförslag 2020 politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2019/82

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen överlämnar budgetförslag 2020–2022 för politisk 

verksamhet till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska som en del i budgetarbetet 2020 anta en driftsbudget 
för politisk verksamhet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 76 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03

 Budgetförslag 2020–2022 politisk verksamhet daterad 2019-05-09

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att budgetförslag 2020–2022 för politisk 
verksamhet ska överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunfullmäktiges presidium
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Kommunledningsförvaltningen

Camilla  Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Budgetförslag 2020-2022

Politisk verksamhet
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1 Nämndens uppdrag
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i vallag 
(2005:837) och övriga författningar som gäller allmänna val, val till 
Europaparlamentet samt genomförandet av folkomröstningar. Nämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige om ändringar av valdistrikten.
Revisorerna och lekmannarevisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 
demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som 
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna 
har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all 
verksamhet som kommunen ansvarar för. Den övergripande revisionsuppgiften i 
kommunen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om 
verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En 
väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av 
verksamheten.
Revisorerna ansvarar för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser.
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i skriften 
”God revisionssed i kommunal verksamhet 2014” (Sveriges kommuner och 
landsting).
Revisorerna ska ansvara för den kommunala granskningen enligt kommunallag 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning som påverkar den kommunala 
revisorerna, utfärdade ägardirektiv för kommunala företag samt detta 
reglemente.

2 Ekonomi

2.1 Driftbudget 2020
Verksamhet Bokslut 

2018
Budget 

2019
Prognos 

2019
Budget 

anvisning 
2020

Budget 
förslag 

2020

Behov 
utöver 
budget 

anvisnin
g 2020

Nämnd- och 
styrelseverksamhet

6 200 7 483 7 483 7 483 7 483 0

Stöd till politiska partier 832 880 880 880 880 0
Revision 777 819 819 819 819 0
Övrig politisk verksamhet 334 500 500 500 20 -480
Summa 8 143 9 682 9 682 9 682 9 202 -480
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Minskningen av budgetramen beror på att det under 2020 inte är något inplanerat val.

2.1.1 Specificering av kapitalkostnader

Avskrivning 9
Ränta 2
Summa 11
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Gemensam överförmyndarnämnd

§26 GOFN2019/0013 190

Äskande av medel till professionell god man 

Beslut
Den gemensamma överförmyndanämnden beslutar att framställa i respektive 
kommun om medel för att finansiera ytterligare en professionell god man med 
378 708 kr i Ljungby kommun, 123 519 kr i Markaryds kommun och 124 773 kr 
i Älmhults kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma överförmyndamämnden i Ljungby, Markaryd och Älmhult 
står inför stora svårigheter att rekrytera gode män för den grupp av enskilda, 
som hör till den tyngsta och svåraste gruppen. De professionella gode männen 
som får dessa uppdrag kommer inte att ha kapacitet under det kommande året att 
ta emot de som väntar på god man. Behov finns därför av att kommunerna 
tillskjuter medel för år 2020 för att finansiera ytterligare en professionell god 
man.

Då handläggarna inte kan tillsätta uppdragen blir utredningarna ofullständiga, 
vilket resulterar i att de inte kan skickas in till tingsrätten och att de som är i 
behov av gode män och förvaltare får vänta. Det äldsta ärendet är upp emot ett 
år gammalt.

De enskilda kommuninvånarnas situation hinner försämras dramatiskt under så 
lång tid. Det handlar om ökad skuldsatthet, bostadslöshet och att inte få tillgång 
till insatser, vilket innebär att de inte har en skälig livssituation. Belastningen på 
handläggarna och de befintliga gode männen blir väldigt tung då situationen blir 
ansträngd.

Overförmyndamämndens och därmed kommunens skyldighet att ansvara för att 
enskilda kommuninvånares behov av att få gode män, förvaltare och förmyndare 
är reglerat i föräldrabalken.

Att rekrytera frivilliga ställföreträdare är och har varit en svår uppgift utifrån 
flera faktorer, engagemanget från frivilliga krafter minskar medan antalet 
ärenden ökar. Dessutom har antalet svåra ärenden ökat, vilka svårligen kan 
lämnas till lekmän.

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-24

Gemensam överförmyndarnämnd

På ekonomiavdelningen finns idag tre professionella gode män. De har anställts 
vartefter behovet har ökat. De professionella gode männen tar sig an ärenden ur 
kategori 3.

När det tidigare upprättades avtal for att finansiera professionella gode män har 
fördelningen och finansieringen skett utifrån att Ljungby finansierar 2 
professionella gode män och Almhult och Markaryd betalar för 1 professionell 
god man tillsammans. Genom samgåendet i en gemensam nämnd sker 
fördelningen numera utifrån en kostnadsfördelning där Ljungby svarar för 60,4 
procent, Markaryd för 19,7 procent och Älmhult för 19,9 procent. Den 
gemensamma nämnden intemfaktureras för de kostnader som uppkommer för de 
professionella gode männen och då motsvarande hela kostnaden oavsett 
utnyttjandegrad.

Kommuniedningsförvaltningen föreslår att den gemensamma 
överförmyndanämnden beslutar att framställa i respektive kommun om medel 
för att finansiera ytterligare en professionell god man med 378 708 kr i Ljungby 
kommun, 123 519 kr i Markaryds kommun och 124 773 kr i Älmhults kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17 
Beskrivning av ärendeklassificering

Skickas till
Markaryds kommun, Älmhults kommun, kommunstyrelsen i Ljungby

Just
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LJUNGBY
KOMMUN

n MARKARYDS
KOMMUN

éé Älmhults m kommun

Sammanträdesprotokoll
2019-05-24

Gemensam överförmyndarnämnd

Tid och plats Fredagen den 24 maj 2019 kl 8.30-12.00, i sammanträdesrum Kösen, 
Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande Cecilia Löf (M) Ljungby, ordförande
Ulla-Britt Storck (S) Ljungby, ledamot
Niels af Trolle (KD), ersättare för Tommy Andersson (M) Markaryd, vice 
ordförande
Karina Eliasson (S) Markaryd, ledamot
Eva Ballovarre (S) Almhult, ledamot

Övriga
deltagande

Christina Bertilfeldt (S), ej tjänstgörande ersättare
Katrin Nilsson, kanslichef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Eva Andersson, överförmyndarhandläggare
Magnus Johansson, ekonomichef

Justerare Ulla-Britt Storck

Justeringens 
tid och plats Kansliavdelningen direkt efter sammanträdet

Paragrafer 20-29

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande Cecilia Löf / '

Justerare Ulla-Britt Storck

Justerandes sign
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nr-xnx. , , 2019-05-24lééj Almhults 

kommun

Gemensam överförmyndarnämnd

Nämnd/styrelse

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby 
kommuns anslagstavla

Gemensam överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 24 maj 2019

Överklagningstid 25 maj-15 juni 2019

Anslaget nedtaget 
Förvaringsplats 
för protokollet

17 juni 2019

Kansliavdelningen, Ljungby kommun, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign
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2019-05-17

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen Gemensamma överfönnyndamämnden
Katrin Nilsson
0372-789194
katrin. nilsson@/jungby. se

Äskande om medel till ytterligare professionell god man

Förvaltningens förslag till beslut
Den gemensamma överförmyndamämnden beslutar att framställa i respektive kommun om 
medel för att finansiera ytterligare en professionell god man med 378 708 kr i Ljungby 
kommun, 123 519 kr i Markaryds kommun och 124 773 kr i Almhults kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma överförmyndamämnden i Ljungby, Markaryd och Almhult står inför 
stora svårigheter att rekrytera gode män för den grupp av enskilda, som hör till den tyngsta 
och svåraste gruppen. De professionella gode männen som får dessa uppdrag kommer inte 
ha kapacitet under det kommande året att klara ta emot de som väntar. Behov finns därför 
av att kommunerna tillskjuter medel för 2020 för att finansiera ytterligare en professionell 
god man.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Genom att handläggarna inte förmår tillsätta uppdragen blir utredningarna ofullständiga, 
kan inte skickas in till tingsrätten och de som är i behov av gode män och förvaltare får 
vänta och det äldsta ärendet är snart upp emot ett år gammalt.

De enskilda kommuninvånarnas situation hinner försämras dramatiskt under så lång tid. 
Det handlar om ökad skuldsatthet, bostadslöshet och att inte få tillgång till insatser och 
dänned att inte få en skälig livssituation. Det handlar för handläggarnas del om att 
underlag som ska skickas till tingsrätten hinner bli för gammalt då t ex läkarintyg som ska 
bifogas en ansökan inte får vara mer än ett år gammalt och handläggarna får utreda 
ärendena på nytt.

Belastningen på handläggarna och även de befintliga gode männen blir väldigt tung då 
situationen blir ansträngd. De enskilda, anhöriga runt dem och myndigheter ringer 
återkommande för att höra hur långt ärendena fortskridit.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 Ljungby Olofsgatcin 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670
E-POST WEBBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@jungby.se www.ljungby.se 156-0879
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Om inte situationen löses riskerar såväl handläggargruppen som gruppen med 
professionella gode män gå in i ett läge där det uppstår problem med personalkontinuiteten 
och där man hamnar i det läge som var under åren som föregick 2016.

Bakgrund och ansvarsfördelning
Överförmyndamämndens och därmed kommunens skyldighet att ansvara för att enskilda 
kommuninvånares behov av att få gode män, förvaltare och förmyndare är reglerat i 
föräldrabalken.

Rätten för kommuninvånarna finns i syfte att ge ett skydd för kommunens mest utsatta 
medborgare. Dessa kommuninvånare saknar många gånger anhöriga och vänner och har 
själv inte förmåga att kontakta myndigheter och få stödbehov tillgodosedda. Att ha en god 
man eller en förvaltare utgör samhällets yttersta skydd för att våra kommuninvånare inte 
ska hamna i bostadslöshet eller total isolering.

Att ha god man och förvaltare anses vara en ingripande åtgärd och i synnerhet i de fall då 
förvaltare anordnas, eftersom det sker mot den enskildes vilja. Det finns en rad 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få framför allt en god man eller förvaltare 
förordnad för sig. Och det ska vara klarlagt i utredningen att behovet inte kan tillgodoses 
på annat sätt. Det kan då handla om att det är tillräckligt med att en anhörig företräder den 
enskilde genom fullmakt, framtidsfullmakt eller att man använder sig av 
anhörigbehörighet. Handläggarna utreder också om behovet kan tillgodoses genom redan 
beviljade eller utökning av sociala stödinsatser såsom boendestöd eller kontaktperson.

Rekrytering av ställföreträdare
Den gemensamma överförmyndamämndens uppdrag består av två delar

• Tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare)
• Utredning av behov av ställföreträdare och rekrytering av ställföreträdare

Att rekrytera frivilliga ställföreträdare är och har varit en svår uppgift utifrån 
flera faktorer:

• Antalet ärenden ökar. Det händer aldrig att det sker någon nedgång i behovet av 
ärenden.

• Engagemanget från frivilligkrafter sviktar; det kan skönjas en trend överlag i landet 
som innebär att enskilda kommuninvånare inte upplever sig ha tid att ta på sig 
engagemang eller anser det värt mödan att engagera sig ideellt (undantag för 
ensamkommande barn där uppdragen betalats per timme). Denna trend gäller även 
inom den sociala sektom.

• Karaktären på inflödet av ärenden har förändrats över tid; en större andel av 
ärendena bedöms vara särskilt svåra (kat 3) och därmed sådana att de svårligen kan 
lämnas till lekmän. I flera fall har lekmän gjort försök, men handläggarna har 
senare överlämna ärendet till professionell god man istället.
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• Tidigare (före 2017) har bristande personalkontinuitet inneburit svårigheter att ha 
tid över till att genomföra reguljära rekryteringsåtgärder 

Den mest effektiva rekryteringskanalen har hitintill varit att bearbeta redan befintliga 
gode män och förvaltare dels att ta nya uppdrag och även att påverka andra i sin 
bekantskapskrets att åta sig uppdrag. Men även andra former av rekrytering sker 
genom annonsering, affischering, anordnande av event och genom samverkan.

Överförmyndarhandläggama bedömer det rimligt att kunna rekrytera gode män och 
förvaltare som svarar mot att tillgodose behovet hos det stora flertalet, men när det 
gäller behovet av gode män och förvaltare för de allra svåraste ärendena anser man att 
detta är i det i det nännaste omöjligt. Detta då den svåraste består av personer med t ex 
långvarig psykisk ohälsa eller andra bestående funktionsnedsättningar och ofta i 
kombination med konsekvenser i fonn av bestående ekonomiska och andra svårigheter. 
Se närmare angående kategoriseringen i bilaga 1.

Professionella gode män/förvaltare
På ekonomiavdelningen finns idag 3 professionella gode män. De har anställts vartefter 
behovet har ökat. De professionella gode männen tar sig an ärenden ur kategori 3.

I och med att 2 nya professionella gode män tillträtt under år 2018 har dessa inte 
kunnat ta emot mer än ett till ett par ärenden åt gången. En anställdes i mars och en i 
juni 2018. Detta på grund av att de nyanställda varit under introduktion, men också då 
det krävs ganska omfattande åtgärder i ett ärende inledningsvis i samband med att en 
god man har tillträtt. Ambitionen varit att tillgodose behov för samtliga kommuner i 
enlighet med vad som överenskommits mellan kommunerna och där Almhult och 
Markaryd skulle ha tillgång till motsvarande 50 procent av en tjänst vardera. Ljungby 
har därmed haft två tjänster att förfoga över. Denna modell har emellertid fått överges 
efter påtryckningar från överförmyndarenheten då antal ärenden som inte kunnat 
verkställas i Ljungby kommun har ökat. Samtidigt försvann efterfrågan på 
professionell god man för ärenden i kategori 3 från Almhult då en huvudman avled och 
två flyttade från kommunen. Situationen gällande behov kan därför komma att ändras. 
Från januari 2019 har en gemensam överförmyndamämnd bildats. I dag har den först 
anställde professionelle gode mannen 20 ärenden, nr 2 har 20 ärenden och nr 3 har 16 
ärenden.

Förändring av ärendemängd för år 2019 och redovisning av antal ärenden 
som väntar på professionell god man

Januari 2019 Antal ärende for respektive ärendeslag

Kommun Gm/fv Ensamk Förmynd Summa Väntar
Ljungby 343 18 88 449 38(9 kat 3)
Markaryd 107 12 31 150 11(4 kat 3)
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Älmhult 110 10 64 204 9 (0 kat 3)
Summa 560 40 183 803 58 (13 kat 3)

April 2019 Antal ärende för respektive ärendeslag

Kommun Gm/fv Ensamk Förmynd Summa Väntar
Ljungby 350 16 87 453 31 (16 kat 3)
Markaryd 115 9 32 156 7+(3 kat 3)
Älmhult 103 10 64 184 6 (0 kat 3)
Summa 568 35 183 793 60(19 kat 3)

I kolumnen Väntar redovisas de som idag står i kö för att få en god man eller 
förvaltare. Första siffran avser totalt antal väntande, därefter redovisas hur 
många av dessa som avser kategori 3.

Som framgår ovan (rödmarkerat) uppgår vid tidpunkten för nämndens sammanträde (den 
14 mars 2019) de väntande ärendena till totalt 60 stycken, varav 19 ärenden tillhör kategori 
3. I januari föregående år uppgick antal ärenden som väntade på gode män också till 60 
stycken. Vid denna tidpunkt gjordes redovisades inte kategoris eringen i statistiken på sätt 
som gjorts senare under 2018. Men den kö som tidigare funnits har delvis kunnat tömmas 
av genom att två professionella gode män anställts samtidigt som nya ärenden tillkommit. 
Kön vad avser kategori 3 har i år ökat med 6 personer bara under de inledande månaderna.

När det tidigare upprättades avtal för att finansiera professionella gode män har 
fördelningen och finansieringen skett utifrån att Ljungby finansierar 2 professionella gode 
män och Älmhult och Markaryd betalar för 1 professionell god man tillsammans.

Genom samgåendet i en gemensam nämnd sker fördelningen numera utifrån en 
kostnadsfördelning där Ljungby svarar för 60, 4 procent, Markaryd för 19, 7 procent och 
Älmhult för 19, 9 procent. Den gemensamma nämnden intemfaktureras för de kostnader 
som uppkommer för de professionella gode männen och då motsvarande hela kostnaden 
oavsett utnyttjandegrad.

Nämnden har tillskrivit kommunstyrelsen i Ljungby angående att Verksamheten för 
professionella gode män helt ska frikopplas från nämndens verksamhet utifrån det 
tillsynsuppdrag nämnden har över de professionella gode männen. En sådan frikoppling 
skulle då innebära att verksamheten med de professionella gode männen drivs genom 
avtalssamverkan. Intill dess att denna fråga är utredd och beslut fattats har den 
gemensamma nämnden ett fortsatt ansvar för att se till att nämnden kan fullfölja sitt 
uppdrag och därmed för att god man respektive förvaltare blir tillsatt i alla de ärenden som 
har ansetts ha behov av sådant stöd.

Genom samgåendet i en gemensam nämnd innebär det också att de kommuner som står
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bakom nämnden behöver bidra solidariskt utifrån överenskommen fördelningsgrund för att 
täcka behoven oavsett var de uppkommer. Särskild hänsyn tas dock vid fördelning av 
ärenden så att de ärenden som Markaryd och Almhult har faktiskt ska få sina behov 
tillgodosedda. Som tidigare framgått i texten har emellertid tre personer med behov från 
Älmhult bortfallit på grund av att de avlidit eller att de flyttat från kommunen.

Kostnader för professionell god man

Kostnad för professionell god man jämfört med kostnad för lekman
Ställföreträdartyp Kostnad per helår 

(20 ärenden)
Kostnad per helår 
(Per styck)

Professionell god man 627 000 kr 31 350 kr
Lekman 300 000 kr 15 000 kr

Kostnaden för professionell god man inkluderar sociala avgifter och OH- 
kostnader.

fördelning av kostnader or ny god man beräknat per kommun
Ljungby kommun 378 708 60,4
Markaryds kommun 123 519 19,7
Älmhults kommun 124 773 19,9

Katrin Nilsson 
Kanslichef
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Ärendeklassificering 2017-11-27

Kategori 1

Ärenden som innefattar träffar med huvudmannen 
1 g/månad, enklare ekonomihantering och endast lite övrig 
samordning

Kan exempelvis handla om ärenden där huvudmannen är en 
äldre person eller yngre person aktuell inom 
Funktionshinderomsorgen och som bor i särskild 
boendeform. Stabila ärenden utan för mycket rörelse eller 
händelser.

Kategori 2

Ärenden som innefattar träffar med huvudmannen 1-3 
ggr/månad, hantering av ekonomin veckovis och samordning 
som kräver kontakt med myndigheter eller annan 
samhällsaktör varje vecka.

Kan exempelvis handla om yngre personer som bor i ordinärt 
boende. De kan ha skulder som de inte sköter och har 
förnekelse kring sin situation. Kan även här vara fråga om 
ärenden som har förvaltare men som på grund av den 
styrning som ett förvaltarskap innebär inrättar sig i vad 
förvaltaren beslutar. Kan vara fråga om ett ärende som 
inledningsvis har klassificerats som ett grupp 3 ärende, men 
som när stödet runt den enskilde strukturerats upp kan 
inrymmas under en lägre grupptillhörighet.

Kategori 3

Ärenden som innefattar träffar med huvudmannen 2-4 
ggr/månad med telefonkontakt vid flera tillfällen i veckan, 
svårare hantering av ekonomin med exempelvis pågående 
förändringar på kontot samt samordning som kräver 
kontakt med myndigheter eller annan samhällsaktör flera 
gånger i veckan.

Kan vara ärenden där huvudmannen har förvaltare, 
huvudmannen kan ha ett kriminellt förflutet och har 
drogproblematik. Handlar ofta om personer i psykisk 
obalans och där det är förekommande att de uppträder 
hotfullt. Kan också vara fråga om ärenden där 
huvudmannen har måttlig till grav intellektuell 
funktionsnedsättning eller svårare grad av demenssjukdom.

Förvaltarskap ska förordnas genast:
Tecken kan vara personer som får återkommande 
konsekvenser i socialt och ekonomiskt hänseende till följd 
av funktionsnedsättning, t ex i form av måttlig till grav 
intellektuell funktionsnedsättning eller svårare grad av 
demenssjukdom. Funktionsnedsättningen innebär att 
huvudmannen helt saknar insikt i sin egen problematik och 
att svårigheterna är bestående över tid.

God man:
Ärenden som i och för sig kräver stora insatser inledningsvis 
från god man och där det t ex är särskilt uttalat att det finns 
behov av stöd från en person med särskilda kunskaper i 
bemötande av personer med funktionsnedsättningar, men 
som då de får rätt stöd och bemötande inordnar sig i vad 
som är beslutat.
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2019-11-12 Beslutat av KF
Nämndernas behov

Budget 2020, specifikation i driftsammandrag Budgetberedning
BUDGETBEREDNING

Belopp i tkr

KF-
budgetanvisning
2020

KS 2019/50 Förslag
omföring
nämnd-
sekreterare

E-handel Fordons-
flotta

Reglering
finans efter
uppräkning

Till
budgetberedningen

Budget-
beredningens
förslag 2020

Nämndernas
budgetbehov
2020

Prognos 2019
DR1

Politisk  verksamhet 9 182 9 182 9 202 9 682
Kommunstyrelsen 50 204 600 600 -5 020 46 384 54 936 52 357
Teknisk nämnd 74 698 -500 -400 -2 000 71 798 87 545 76 737
Gemensam överförmyndarnämnd 1 440 1 440 1 565 1 440
Miljö- och byggnämnd 9 195 -10 -500 8 685 9 995 8 866
Kultur- och fritidsnämnd 35 911 -100 -3 591 32 220 40 467 36 261
Utbildningsnämnd 428 932 10 000 -100 20 000 458 832 489 212 470 813
Socialnämnd 319 848 4 000 -90 16 000 339 758 347 596 332 368
Gemensam nämnd familjerätt  1 046 1 046 1 106 1 504

930 456 14 000 0 0 0 0 24 889 969 345 1 041 624 990 028
Under kommunstyrelsen ("finansen") 0 0
Pensionsåtaganden 28 916 -461 28 455 28 455 Skandia
KS strategiska satsn, ordinarie 786 -786 0 1 286
Intern skadereglering 100 -100 0 0
Strategiska lönesatningar 2 645 -2 645 0 1 638
Reserverad driftskostnad investeringar 17 000 -17 000 0 0
Återstående ej fördelad driftskostnad investeringar 8 864 -8 864 0 0
Löneökningar 2019 ( 12 månader) 23 545 -2 545 21 000 21 000 HR
Löneökningar 2020 (9 månader) 24 000 -2 000 22 000 22 000 HR
Löneökningar 2021
Löneökningar 2022
Reserv resursfördelning volym 10 000 -10 000 28 000 28 000 0
KS 2019/50 Utökning dagverksamhet demensvård 0 2 500 2 500 2 500
KS 2019/50 Ledarskapsutveckling 0 1 000 1 000 1 000
Höjt Personalomkostnadspålägg (PO) 0 0 6 200
KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021 0 0 0
Avgår intern ränta -23 000 354 -22 646 -22 646
Verksamhetens nettokostnad 1 023 312 17 500 0 0 0 -44 047 52 889 1 049 654 1 103 057

Skatteintäkter -872 655 -852 448 -852 448 Cirkulär per okt 19:40
Generella statsbidrag, utjämning -178 309 -227 007 -227 007 Cirkulär per okt 19:41
finansiella intäkter -3 735 -3 735 -3 735
finansiella kostnader 18 000 12 000 12 000

-13 387 -21 536 31 867
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Sammanställning 

Investeringbehov 2020-2030, tkr
Ack budget

2019
Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

Budget
2027

Budget
2028

Budget
2029

Budget
2030 Totalt

Politisk organisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltning 6 085 7 280 3 680 2 500 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000 35 460
Teknisk nämnd, skattekollektivet 194 763 64 400 55 950 99 950 88 460 13 500 19 400 19 000 20 400 16 300 16 600 21 565 435 525
Utbildningsnämnd 7 663 6 931 4 904 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 15 781
Socialnämnd 10 286 7 281 4 370 4 245 8 010 8 060 7 983 4 595 5 155 5 139 8 533 9 301 72 671
Gemensam nämnd för familjerätt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnd 1 685 1 995 10 000 1 750 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 15 745
Miljö- och byggnämnd 1 710 1 100 100 600 100 100 100 100 100 100 100 100 2 600 Snittinvestering/år (2019-2030)
summa skattekollektivet 222 192 88 987 79 004 112 991 99 570 24 660 32 483 25 695 27 655 23 539 30 233 32 966 577 782 66 665
Teknisk nämnd, taxekollektivet 176 742 53 000 43 000 60 000 88 000 39 500 21 500 21 500 21 000 21 000 21 000 26 000 415 500
summa taxekollektivet 176 742 53 000 43 000 60 000 88 000 39 500 21 500 21 500 21 000 21 000 21 000 26 000 415 500 49 354

Summa investeringar totalt 398 934 141 987 122 004 172 991 187 570 64 160 53 983 47 195 48 655 44 539 51 233 58 966 993 282 116 018

tkr
Lånetak KF budget 2019 1 205
Befintliga lån per 31/8-2019 1 010
Återstående låneutrymme 195
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Kommunstyrelsen Tkr

Ack
budget
2019

Ack
prognos

2019 År 2020 År 2021
Busskurer Inkomst

Utgift 180 180
Netto 0 0 180 180

Digitalisering Inkomst
Utgift 2 000 2 000
Netto 0 0 2 000 2 000

IT-inventarier Inkomst
Utgift 1 000 1 000
Netto 0 0 1 000 1 000

Nätverksutrustning Inkomst
Utgift 700 500
Netto 0 0 700 500

Utbyte datacenter Inkomst
Utgift 3 000
Netto 0 0 3 000 0

E-handel Inkomst
Utgift 400
Netto 0 0 400 0

Summa 0 0 7 280 3 680
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År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

500
500 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000
0 0 0 3 000 0 0 0 3 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 500 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000
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Summa
2020-
2030

0
360
360
0

13 000
13 000

0
11 000
11 000

0
1 700
1 700

0
9 000
9 000

0
400
400

35 460
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Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

20500 Inkomst
Räddningsutrustning Utgift 931 931 300 300 300

netto
20510 Inkomst
Fordon FIP Liatorp Utgift 500 500

netto
20551 Inkomst
Liatorp ledningscentral Utgift 800 800

netto
20542 Inkomst
Andningsluftkompressor Utgift 400 400

netto
20543 Inkomst
Övningsfält Utgift 1 500 1 500

netto
20544 Inkomst
Rökskydd Utgift 800

netto
20545 Inkomst
Rökdykarradiosystem Utgift 200

netto
20550 Inkomst
RAKEL Radiosystem Utgift 1 400

netto
20511 Inkomst
Räddningsfordon Älmhult Utgift 4 200 4 200

netto
20512 Inkomst
Räddningsfordon Liatorp, PjätterydUtgift 0 5 200

netto
20513 Inkomst
Tankenhet Utgift 0 3 200 3 200

netto
20514 Inkomst
FIP, besiktningsbil, båt mm Utgift 0 150 400

netto
Summa räddningstjänsten 450 3 500 2 200

Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

17000 - Inkomst

Ombyggnad av lokaler
Utgift 12 000 14 000
Netto

17020 - Inkomst

Linnéskolan anpassning
Utgift 3 500 3 500
Netto

17400 - Inkomst

Förädlingsprojekt
Utgift 25 790 136 000 30 000 30 000 30 000
Netto
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17013 - Inkomst -7 300

Utemiljöer skola med bidrag
Utgift 14 600
Netto 7 300

17121 - Inkomst

Ny transformator Haganäs
Utgift 950 980
Netto

17150 - Inkomst

Kommunhuset anpassning
Utgift 3 500 2 700
Netto

17230 - Inkomst

Renovering Bäckgatan
Utgift 1 000 1 000
Netto

17262 - Inkomst

Stationshuset Älmhult
Utgift 10 000 10 000
Netto

17290 -  Inkomst

Brandstation Liatorp
Utgift 6 500 6 500
Netto

17320 - Inkomst

Fastighetsmiljöer
Utgift 3 500 3 500
Netto

17330 - Inkomst

Haga Park rivning
Utgift 1 200
Netto

17331 - Inkomst

Häradsbäck skola rivning
Utgift
Netto

17350 - Inkomst

Simhallen
Utgift 70 000 70 000
Netto

17470 - Inkomst

Övervakningskamera, larm
Utgift 1 000 1 000
Netto

17420 - Inkomst

Pelletspannor byte
Utgift 6 500 2 000
Netto

17471 - Inkomst

IT-nät äldreboende
Utgift 1 650 1 650
Netto

17474 - Inkomst

Passagesystem Haganäs
Utgift 1 500 1 500
Netto

17475 - Inkomst

Föbättring av IT skolor
Utgift 500 500
Netto

17476 - Inkomst
Uppgradering av mjukvara
styr och regler

Utgift 1 000 1 000
Netto

17477 - Inkomst

Komponentbyte lokaler K3
Utgift 1 500
Netto
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17478 - Inkomst

Städmaskiner/utrustning
Utgift 300 1 500 800
Netto

17479 - Inkomst

Miljöhus
Utgift 500 500
Netto

17480 - Inkomst

Stinsahuset
Utgift 2 500 2 500
Netto

17481 - Inkomst

Ny skola Paradiset
Utgift 0 0 0
Netto

17482 - Inkomst
Nytt högstadie vid
Linnéskolan

Utgift 50 000
Netto

17860 - Inkomst

Bygghall, tält Haganäs
Utgift 3 600 3 600
Netto

17910 - Inkomst

Klöxhult kök renovering
Utgift 11 500 11 500
Netto

17920 - Inkomst

Ombyggnad avdelningskök
Utgift 4 500 9 000 1 500 1 500 1 500
Netto

20410 Inkomst
Kosten inventarier Utgift 700 700 500 500 500

netto
Summa fastighet 37 000 35 500 82 800

Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

10341 Inkomst
Centrumutveckling Utgift 0 0 0

netto
10830 Inkomst
Norra ringvägen Utgift 10 000

netto
10370 Inkomst
Trafiksäkerhetsåtgärder Utgift 2 000 2 000 2 000

netto
14100 Inkomst
GC-vägar samtliga områden Utgift 2 000 2 000 2 000

netto
14621 Inkomst
Byte vägmärken Utgift 250 250 250

netto
14622 Inkomst
Dagvattenpumpstationer Utgift 2 000 2 000 2 000

netto
14660 Inkomst
Lekplatser förnyelse Utgift 400 400 400
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netto
Nytt Inkomst
Bussuppställningsplats Utgift

netto
14200 Inkomst
Asfaltprogram - toppbeläggningUtgift 4 000 4 000 4 000

netto
14800 Inkomst
Gatuutrustning/gatubelysning Utgift 1 000 1 000 1 000

netto
18300 Inkomst
Transportbilar och maskiner Utgift 5 000 5 000 3 000

netto
14930 Inkomst
Industristamspår Utgift 300 300 300

netto
Nytt Inkomst
Österleden Utgift

netto
Nytt Inkomst
"Ekvägen" Utgift

netto
Summa gator o park 26 950 16 950 14 950

SUMMA TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 117 400 98 950 159 950
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År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

300 300 300 300 300 300 300 300 3 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 500
0
0

800 800
0
0

200 200
0
0

1 400 1 400
0
0

4 200 4 200 8 400
0
0

1 000 4 200 5 200
0
0

3 200 6 400
0
0

1 060 700 500 700 300 65 3 875
0

5 560 1 300 5 200 3 000 5 400 300 600 3 565 31 075

År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

0

20 000 110 000

460



0

1 200

0

1 000

2 000

1 500
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300 2 900

1 000

0

50 000 100 000

4 500

0
500 500 500 300 300 300 300 300 4 500

0
70 800 500 500 300 300 300 300 300 228 600

År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

0 0
0
0

10 000
0
0

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 000 24 000
0
0

2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 29 000
0
0

750
0
0

6 000
0
0

400 400 400 400 400 400 400 400 4 400
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0
0
0
0
0

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 44 000
0
0

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000
0
0

2 000 2 000 3 000 5 000 4 000 5 000 5 000 4 000 43 000
0
0

700 300 300 300 300 300 300 300 3 700
0
0
0
0
0
0
0

12 100 11 700 13 700 15 700 14 700 15 700 15 700 17 700 175 850

176 460 53 000 40 900 40 500 41 400 37 300 37 600 47 565 851 025

463



464



465



Tekniska nämnden föreslår budgetberedningen att ta bort detta projekt i sin helhelhet

Tekniska nämnden föreslår budgetberedningen att ta bort detta projekt i sin helhelhet
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Tekniska nämndens VA Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

14500 Inkomst
VA-sanering befintligt Utgift 8 000 8 000 8 000 8 000

netto
Nytt Inkomst
VA-investering detaljplaner Utgift 0 50 000 5 000 5 000

netto
15600 Inkomst
VA-anläggningar reinv Utgift 8 000 8 000 8 000 8 000

netto
15500 Inkomst
Fiberanslutning VA Utgift 4 000 10 000 1 500 1 500 1 500

netto
Nytt Inkomst 0
Överföringsledning Diö Utgift 50 000 2 000

netto
15520 Inkomst
Vattenskydd och tillstånd Utgift 500 4 000 500 500 500

netto
Nytt Inkomst
Reningsverk Älmhult Utgift 80 000 5 000 5 000 30 000

netto
15850 Inkomst
Vattenverk Älmhult Utgift 165 000 215 000 30 000 15 000 5 000

netto
Summa VA 53 000 43 000 60 000
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År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 88 000
0

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000
0

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 88 000
0
0

1 500 6 000
0
0

30 000 18 000 50 000
0
0

500 500 500 500 3 500
0

35 000 5 000 80 000
0
0

50 000
0

88 000 39 500 21 500 21 500 21 000 21 000 21 000 26 000 415 500
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Kommentarer/anmärkning
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Utbildningsnämnden TKR
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022

Projekt Inkomst
26000 Utgift 0 1 030 1 350 1 350

netto 0 0 1 030 1 350 1 350
Projekt Inkomst
26001 Utgift 840 1 675 835

netto 840 0 1 675 835 0
Projekt Inkomst
26011 Utgift 100 150

netto 0 0 100 150 0
Projekt Inkomst
26111 Utgift 500 200 200

netto 0 0 500 200 200
Projekt Inkomst
26121 Utgift 200

netto 0 0 0 0 200
Projekt Inkomst
26131 Utgift 0 0 0

netto 0 0 0 0 0
Projekt Inkomst
26411 Utgift 1 701 1 114 986

netto 0 0 1 701 1 114 986
Projekt Inkomst
26421 Utgift 475 305 310

netto 0 0 475 305 310
Projekt Inkomst
26431 Utgift 300 200 200

netto 0 0 300 200 200
Projekt Inkomst
26511 Utgift 1 150 750 700

netto 0 0 1 150 750 700
Projekt Inkomst
26521 Utgift 0 0 0

netto 0 0 0 0 0
Projekt Inkomst
26531 Utgift 0 0 0

netto 0 0 0 0 0
Summa 840 0 6 931 4 904 3 946
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År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

3 730
0 0 0 0 0 0 0 0 3 730

0
2 510

0 0 0 0 0 0 0 0 2 510
0

250
0 0 0 0 0 0 0 0 250

900
900

0 0 0 0 0 0 0 0 900
0

200
0 0 0 0 0 0 0 0 200

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

3 801
0 0 0 0 0 0 0 0 3 801

0
1 090

0 0 0 0 0 0 0 0 1 090
0

700
0 0 0 0 0 0 0 0 700

0
2 600

0 0 0 0 0 0 0 0 2 600
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 15 781
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Socialnämnden Tkr
Ack
budget

Ack
prognos År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024

Inventarier Inkomst
ny gruppbostad Utgift 208 331

netto
Nytt vht-system Inkomst

Utgift 3 312
netto

Ny teknik ÄO/OF/IFO Inkomst
Utgift 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208
netto

Nytt larm i ÄO Inkomst
Utgift 1000 1000 2 040
netto

Ersättningsinv- Inkomst
esteringar (mobiler mm) Utgift 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208

netto
Omställning till  Inkomst
fler demensplatser Utgift 510

netto
Sängar Inkomst

Utgift 433
netto

Inventarier mm på  Inkomst
nytt särskilt boende Utgift 3 247

netto

Inv nya platser  Inkomst
10-12 platser Utgift 551

netto
Inventarier  Inkomst
Daglig verksamhet Utgift 100

netto
Summa 1000 1000 7281 4370 4245 8010 8060
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År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 Summa
0

359 898
0
0

3 657 6969
0
0

2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487 24824
0
0

3 378 3 730 9149
0
0

2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487 24824
0
0

510
0
0

469 497 1399
0
0

3247
0

0
551
0
0

100 100 300
0

7983 4595 5155 5139 8533 9301 72671
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Kultur och
fritidsnämnden Tkr

Ack
budget
2019

Ack
prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023
Självbetjäningsautomat,
larmbågar, läsplattor Inkomst

Utgift 450
Netto 0 0 0 0 450 0

Digital resursverkstad,
(teknik och inredning) Inkomst

Utgift 300
Netto 0 0 0 0 300 0

Inventarier Freja Inkomst
Utgift 75
Netto 0 0 75 0 0 0

Bevattning Älmekulla Inkomst
A-plan, 7-spelsplan* Utgift 1 000

Netto 0 0 1 000 0 0 0
Gräsklippare till
Idrottsplatser** Inkomst

Utgift 60
Netto 0 0 60 0 0 0

Nytt ridunderlag, stora
ridhuset Inkomst

Utgift 140
Netto 0 0 140 0 0 0

Matchklocka, Diö ishall Inkomst
Utgift 100
Netto 0 0 100 0 0 0

Utegym Inkomst
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0

Motionsspår Inkomst
västra Bökhult Utgift 500

Netto 0 0 500 0 0 0
Miljöarbete Inkomst
Konstgräsplanen Utgift 0

Netto 0 0 0 0 0 0
Konstgräsplan matta Inkomst
Budgetpris Utgift 0

Netto 0 0 0 0 0 0
Ny idrottsplats Inkomst
Vena Utgift 10 000

Netto 0 0 0 10 000 0 0
Mobilhörslinga Inkomst

Utgift 120
Netto 0 0 120 0 0 0

Nämnden ofördelat Inkomst
Utgift 1 000 1 000
Netto 0 0 0 0 1 000 1 000

Summa 0 0 1 995 10 000 1 750 1 000
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År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030
Summa

2020-2030

0
450

0 0 0 0 0 0 0 450

0
300

0 0 0 0 0 0 0 300
0

75
0 0 0 0 0 0 0 75

0
1 000

0 0 0 0 0 0 0 1 000

0
60

0 0 0 0 0 0 0 60

0
140

0 0 0 0 0 0 0 140
0

100
0 0 0 0 0 0 0 100

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0
0

500
0 0 0 0 0 0 0 500

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0
0

10 000
0 0 0 0 0 0 0 10 000

0
120

0 0 0 0 0 0 0 120
0

1 000 3 000
1 000 0 0 0 0 0 0 3 000
1 000 0 0 0 0 0 0 15 745
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Miljö- och
byggnämnden Tkr

Ack
budget
2019

Ack
prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Övrigt Inkomst

Utgift 100 100 100 100 100
Netto 0 0 100 100 100 100 100

Drönare Inkomst
Utgift 300
Netto 0 0 300 0 0 0 0

Primärkarta Inkomst
Utgift 700
Netto 0 0 700 0 0 0 0

Mätbil Inkomst
Utgift 500
Netto 0 0 0 0 500 0 0

Summa 0 0 1 100 100 600 100 100
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År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030

Summa
2020-
2030

0
100 100 100 100 100 100 1 100
100 100 100 100 100 100 1 100

0
300

0 0 0 0 0 0 300
0

700
0 0 0 0 0 0 700

0
500

0 0 0 0 0 0 500
100 100 100 100 100 100 2 600
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Teknisk nämnd

Skattekollektiv
Ack Budget

2019
Ack Prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Exploateringsbehov, Tkr
Inkomst -34 479 -28 266 -15 820 -18 687 -18 624
Utgift 31 800 15 510 11 745 30 748 5 150
Netto 54 291 41 897 -2 679 -12 756 -4 075 12 061 -13 474

Taxekollektiv (VA)
Ack Budget

2019
Ack Prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Exploateringsbehov, Tkr
Inkomst -1 995 -8 207 -5 587 -4 838 -3 355
Utgift 20 844 17 985 15 625 18 300 0
Netto 18 849 9 778 10 038 13 462 -3 355
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År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Summa

-28 590 -26 189 -26 544 -27 400 -31 700 -30 820 -36 550 -346 670
29 037 24 000 28 200 7 000 0 18 000 0 221 128

447 -2 189 1 656 -20 400 -31 700 -12 820 -36 550 -125 542

År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Summa

-5 181 -3 503 -2 666 -5 620 -4 600 -7 000 -52 552
24 654 22 250 15 750 10 950 4700 7 500 158 558
19 473 18 747 13 084 5 330 100 500 106 006
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Huvudprocess Sverigedemokraternas förslag till resultatmål

Utbildning I Älmhults kommun stärker och effektiviserar vi såväl grund- och gymnasieskolan som Komvux

och arbetsmarknadsprocess

Syftet är att varje invånare ges möjlighet I Älmhults kommun behöver elever i åk 1 inte färdas i skolbuss längre än 30 min.

utifrån sin egen kapacitet att förverkliga

sin egna ekonomiska trygghet

I Älmhults kommun har vi småföretagarcenter, vars funktion är att ge stöd 

och vägledning åt nya småföretagare och innovatörer.

Välfärdsprocess I Älmhults kommun finns affärsmöjligheter och arbetstillfällen vilket leder till en starkare

och stabilare ekonomi för så väl kommunen som den enskilde medborgarens välfärd.

Syftet är att skapa goda förutsättningar

för invånarna i alla delar av livet

I Älmhults kommun garanteras medborgare i alla delar av kommunen

en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet .

I Älmhults kommun  värnar vi  våra medborgares välbefinnande inom omsorgen.

Samhällsutvecklingsprocess

Syftet är att skapa en attraktiv I Älmhults kommun är landsbygden inkluderad i tätortens utvecklingsplan och etablering.

landsbygdskommun, där invånarna 

känner trygghet i såväl vårt samhälle 

som i vardagslivet I Älmhults kommun känner man sig trygg både att bo och ute i samhället .

I Älmhult finns tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat 
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” Vi kommer att fortsätta prioritera kärnverksamheterna i 

välfärden eftersom det är där pengarna gör mest nytta och 

fyller det största behovet.” 

 

Älmhults kommun är en landsbygdskommun som med sin närhet till naturen och större 

närliggande städer, utgör en kommun med stora möjligheter för invånarna genom 

ansvarsfull politik.  

Vi Sverigedemokrater vill att hela Älmhults kommun ska leva och befolkas, därmed vill vi också se att 

möjligheter som skapas skall vara i invånarnas bästa intresse oaktat om de väljer att bo i centralorten 

eller runt någon av våra fina lantligt belägna byar som omfamnar Älmhult. 

Vi lever i en tid där kommunerna fått bära en stor ekonomisk belastning av nationellt förd politik 

samt att vi ser en sviktande konjunktur de kommande åren framför oss, är det viktigt att noga 

överväga varje beslut som utgör del av invånarnas gemensamma skattemedel. I det läge vi nu 

befinner oss med kommunens skenande ekonomi som återkommande visar på underskott och där 

kommunen är tungt belånad är det vi politiker som måste ta ansvar att se till att de grunder som 

utgör stommen i den kommunala regin lever upp till samhällsbehoven. 

För att långsiktigt klara välfärden, de framtida pensionsåtagandena och ett värdesäkrande av 

kommunens tillgångar måste Älmhults kommun leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning 

och därmed kunna uppvisa ett överskott i verksamheten. Att ha en budget i balans är lagstadgat idag 

vilket innebär att utgifterna inte får överstiga intäkterna och att kommuner ska kunna presentera 

minst ett noll-resultat. 
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Sverigedemokraterna i Älmhult väljer att satsa på äldreomsorgen och invånarnas trygghet, före 

kostsamma byggprojekt. Byggprojekt som Gladan kan möjliggöras av externa intressenter och på så 

vis gynna kommunen med skatteintäkter snarare än fördyra redan höga investeringskostnader.  

I en orolig tid där våld och annan kriminalitet ökar är det viktigt att "mota olle vid grind" innan dessa 

oönskade inslag i vår vardag får en grogrund och eskalerar ytterligare i vår fina kommun. Att satsa på 

kameraövervakning som ett komplement till polisens hårt pressade resurser utgör både en 

avhållande effekt innan brottet sker och en direkt effekt genom att gärningspersonerna lättare kan 

identifieras i polisens utredningsarbete. När det gäller unga, är det viktigt att snabbt vidta åtgärder 

genom att de sociala och polisiära myndigheterna samarbetar för att tidigt bryta den unga personens 

kriminella utvecklingen, innan den övergår till grövre kriminalitet eller narkotikamissbruk. 

Det behövs en betydligt mer observant närvaro på våra skolor i kommunen och det är viktigt att 

kommunen och skolan visar på en skarp gemensam hållning för att förhindra missbruk bland elever 

och försäljning av narkotikapreparat på skolans område.  

 

"Gör din plikt - kräv din rätt" - Integration ska innefatta tydliga arbetspolitiska 

och ekonomiska mål. 

Vi Sverigedemokrater i Älmhult vill se ökade krav på motprestation för de nyanlända som uppbär 

försörjningsstöd för att påskynda integrationen genom kunskaper i språk och social orientering vilket 

leder till ökade möjligheter till egen försörjning i framtiden. Genom att stärka kraven påverkas även 

den ekonomiska belastningen som i nuläget åligger socialen att ombesörja vilket medför stora 

underskott av skattemedel. När det gäller migration är det mycket avgörande om personen tidigt lär 

sig språket dvs redan första året. Detta utgör många gånger skillnaden på om personen blir 

självförsörjande och söker sig ut i arbetslivet vilket renderar i ökade intäkter till skattebetalarnas 

gemensamma välfärd eller att urholka densamma genom att stanna i utanförskapet och låta 

skattefinansierat försörjningsstöd bekosta uppehället för lång tid framöver.  

Sverigedemokraterna syftar till en befolkningsökning som gynnar kommunen och dess invånare. 

Detta innebär en inflyttning som åtminstone på mellanlång sikt genererar mer intäkter än utgifter. 

För att lyckas med detta krävs förutsättningar för nya invånare att kunna bidra det till gemensamma. 

Den befolkningsökning vi sett på senare tid har dock till stor del bestått av nyanlända som enligt SKL 

har lägre arbetskraftsdeltagande än andra vilket innebär en nettokostnad för kommunens 

skattebetalare. En kommuns långsiktiga vision ska enligt oss grunda sig i en positiv ekonomisk 

utveckling för medborgarnas skull. Det finns enligt oss ingen poäng med visioner om en stor 

befolkningsökning med hjälp av människor med låg skattekraft eftersom detta motverkar tillväxt och 

belastar kommuninvånarnas gemensamma välfärd.   
       

et måste finnas en tydlig vinst för den enskilde att arbeta och bryta bidragsberoendet. Ett led   

i detta är att tydliga krav måste förmedlas på att om man sökt sig till Sverige för att ta del av 

landets trygghet och generösa välfärdssystem, så måste man också bidra till detta och 

anstränga sig för att bli en del i det svenska samhället. Nyanlända ska betraktas som både kapabla 

och kompetenta att lära sig språket och hur det svenska samhällsystem och värderingarna fungerar. 

Ett viktigt led i detta är att en motprestation kopplas till ekonomiskt stöd                                   
      4 
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Sverigedemokraterna Älmhults visioner för framtiden  

Att ha en levande centrumkärna, med rörelse och affärsmöjligheter som skapar arbetstillfällen och 

nya företag hoppas vi öka besökarantalet i kommunen vilket leder till en starkare och stabilare 

ekonomi för kommunen och dess invånare. Med goda parkeringsmöjligheter och platser som utgör 

en naturlig och trygg samlingsplats för invånarna vid familjära sammankomster och för olika 

evenemang ökar närvaron som även den har en avhållande effekt på buset. 

Det är samtidigt viktigt att ha en levande landsbygd där tillgången till naturen och lugnet som skapar 

utvecklingsmöjligheter av våra naturtillgångar, djurhållning och sjöar stärks för att familjer som 

önskar bo och verka utanför stadskärnan ska känna att de får samma goda förutsättningar för 

etablering och nyföretagande. 

 

Vi bygger framtiden för vår kommande generation. 

Fritidssysslor för våra ungdomar är i kommunen är övergripande i bollsporter.  

Scoutkåren gör en mycket god insatts i att lära både unga flickor och pojkar att ta sig an samhällets 

prövningar genom att ta tillvara naturen, föra vidare kunskaper, traditioner, skapa gemenskap och 

öka självständigheten för vår unga generation. 

 Sverigedemokraterna i Älmhult vill se en lokal med verksamhet för motorintresserad ungdom. 

Motorintresset är idag stort både bland unga flickor och pojkar. Att skapa en förutsättning för unga 

att se upp till den äldre generationen genom en fritidsaktivitet som skapar kunskaper i både 

trafiksäkerhet och ger ökad insikt för den egna ekonomin. Motorsporten skapar gemenskap och 

bygger band över flera generationer, där de äldre generationerna både bistår med tekniska 

kunskaper och har en fostrande inverkan. Detta skapar goda möjligheter för ytterligare en grupp 

ungdomar till en naturlig väg in i vuxenlivet, vilket minskar risken för att unga känner sig utanför eller 

att de söker sig till "gäng med mindre goda intentioner". Genom att ta det nationella målet om noll 

vision i trafiken i beaktan, är detta en bra inkörsport för våra unga innan de får lov att ta körkort. 

Något som även kan leda till fortsatta intressen inför framtida gymnasiers yrkesinriktningar av yrken 

som redan nu efterfrågas på arbetsmarknaden.  
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Ett starkt företagsklimat men ingen grundskola, är fallet i Eneryda.  

Medan kommunen planerar att för centralorten Älmhults del bygga en ny skola 2 mil 

bort, finns skolor som står tomma inom samma radie. Kommunen är idag så högt 

belånade att det inte längre är försvarbart att ta så stora skattemedel i anspråk för ett 

nybygge utan att först nyttja möjligheterna i de befintliga lokalerna som står med 

driftkostnader utan verksamhet.  

 

Företag, boende och skola brukar följas åt och vilket skapar förutsättningar för varandra. Då 

flertalet av våra byskolor är belägna i relativ närhet till Eneryda, ser vi en möjlighet i att Diö, 

Virestad, Liatorp och Bråthult skulle kunna utgöra en bra grund för att bedriva verksamhet för 

klasserna 7 - 9 på Eneryda skola. Barnen får då fortsatt närhet till naturen och en mer harmonisk 

övergång till högstadiet då de flesta redan idag bekantas och har kamratskap genom 

fritidsaktiviteter och genom nuvarande grundskolan 1 - 6 där de idag i varierande grad har upp 

till klass 3, 5 och 6 på ovannämnda skolor. 

Vad det gäller infrastrukturen så trafikerar Länstrafiken redan idag Eneryda-Liatorp-Diö-

Älmhult regelbundet, vilket medför att kommunen skulle kunna bistå med skolkort för eleverna 

utmed dessa sträckor genom Region Kronoberg. 

 

 

* Att se över befintliga kommunala byggnader för skolverksamhet utanför Älmhult 

centrumkärna. 

* Att se över hela kommunens obebyggda tomter för samanställning av framtida möjlighet för 

bebyggelse som kan gynna landsbygdens utveckling gällande service och befolkningsökning. 

* Att undersöka möjligheten för installation av kameraövervakning i kommunen för 

trygghetsfrämjande. 

* Att ta ansvarsfulla beslut som inte renderar till att ytterligare skattehöjningar påförs 

invånarna. 

* Att främja stadskärnan och dess handel genom större parkeringsytor centralt som även kan 

brukas vid olika event. 

* Att ställa krav på nyanlända där språklära och sysselsättningskrav måste upprätthållas när de  

uppbär socialt försörjningsstöd. 

* Att ge utrymme för den motorintresserade ungdomen.  
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1 Inledning  

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi 

betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter 

social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande 

målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som 

möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Vi låter 

oss inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte 

heller något av de traditionella blocken. I kommunpolitiken samarbetar vi med det 

eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik 

Vi tar vår viktiga roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt 

försöka förvalta det förtroende som väljarna har gett oss. Sverigedemokraterna verkar 

för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik, som skapar stabilitet 

och tillväxt. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven 

inom skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges företräde. 

Vi vill skapa utrymme att förstärka verksamheterna och bland annat behålla de äldres 

dagcentral- och demensteamsbemanning, ge de äldre i omsorgen möjlighet till mer 

utomhusvistelse, satsa på utbildning för lärare i ledarskap- och konflikthantering, ta 

fram en handlingsplan mot hedersförtryck, satsa på utbildning för socialtjänst- och 

skolpersonal om hedersförtryck, ta itu med drogproblem på och vid våra skolor, 

utveckla kommunens nationaldagsfirande, börja mäta nattfastan i hemtjänsten, satsa 

på återvändande för bidragsberoende invandrare utan skyddsbehov, påbörja 

utfasningen av delade turer. Kommunens budget är det enskilt tyngsta och viktigaste 

dokumentet som omfattar vår verksamhet. Samtidigt som den stakar ut vägen vi ska 

gå, såväl kortsiktigt som långsiktigt, står den över alla övriga av kommunens 

styrdokument. I budget-dokumentet redovisar vi också vår vision för kommunen och 

hur de ekonomiska förutsättningarna ska användas för att vi ska arbeta mot den. Varje 

förslag i vårt budgetdokument - såväl de stora som de små - är viktiga och bidrar till en 

bättre kommunpolitik för Älmhults invånare 

Älmhults kommun är en landsbygdskommun som med sin närhet till naturen och 

större närliggande städer, utgör en kommun med stora möjligheter för invånarna 

genom ansvarsfull politik. Principen om att hela Älmhults kommun ska leva är mycket 

viktigt. Hela kommun ska kunna leva och befolkas, möjligheter skall skapas för 

invånarnas bästa oaktat om man väljer att bosätta sig i centralorten eller omkring 

någon av våra fina lantligt belägna byar som omfamnar Älmhult. För att bland annat 

kunna garantera medborgare i alla delar av kommunen en godtagbar nivå av 

samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad bör kommunen behålla ett 

betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik. Stadsplanering och 

arkitektur måste vara anpassade efter människors behov. Detta innebär bland annat 

att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social 

samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri.  
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2 Demokrati 

Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas 

principer. Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla 

individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk 

utveckling. Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler 

beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.” 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

 

X Alla partier som är invalda i fullmäktige ska ha rätt till insynsplatser i styrelser, nämnder 

och beredningar.  

 

X Antalet hel- och deltidsarvoderade politiker och politiska tjänstemän ska inte vara fler än 

vad som är försvarbart med hänsyn till arbetsbörda och ekonomi. 

   

X De partier som är representerade i fullmäktige ska inte ha särskilda privilegier gällande till 

exempel regler för affischering, information på skolor eller offentliga debatter.  

 

X Kommunen ska ha handlingsplaner mot politisk extremism, kriminella handlingar och hot 

mot förtroendevalda.  

 

X Kommunen ska utforma regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation 

och utbildning utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarna 
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2.1 Vitaliserad demokrati – inflytande och tillgänglighet  

Hur kan kommuninvånarna känna sig mer delaktiga i beslutsprocessen?  

Hur kan dialogen med och mellan medborgarna förbättras?  

 

Det finns ett fåtal kommuner i Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att 

vitalisera den kommunala demokratin. Öppna nämndssammanträden, allmänhetens 

frågestund, politikercaféer, rådslag, folkomröstningar och medborgarförslag är några 

konkreta exempel.  

Konceptet demokrati öppnar för nya möjligheter till medborgarinflytande genom olika IT-

lösningar för tillgänglighet och diskussion. Till exempel bör alla kommuner införa ett system 

där inkomna motioner skall finnas tillgängliga och sökbara online. 

 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

 
X Kommunen ska ha en handlingsplan för att vitalisera den lokala demokratin.   

 

X Kommunen ska vara öppen för medborgarförslag.  

 

X Kommunens verksamhet ska genomsyras av ett demokratiskt synsätt.   

 

X Kommunen ska hålla inkomna motioner tillgängliga och sökbara online.  

 

X Medborgarnas frågestund ska återinföras  
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3 Ekonomi 

Politik handlar om prioriteringar och resurserna är inte obegränsade. Detta har även 

Älmhults kommun blivit varse, inte minst de senaste åren som präglats av rejäla 

underskott i framför allt vissa nämnder. 

 

Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och 

naturlig del av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken 

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. 

Kommunen ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under 

varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent för att 

långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av 

kommunens tillgångar. Enbart det lagstadgade balanskravet är otillräckligt. För att uppnå 

detta måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering. 

Innan kommunen genomför stora reformer och investeringar måste den ta hänsyn till att 

det ekonomiska läget väsentligt kan komma att förändras.   

 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

 
X Kommunen ska under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst  

två procent.  

 

 X Kommuner ska sträva efter att, så långt det är möjligt, ge varje kommuninvånare insyn i 

den lokala ekonomin samt att redovisningen ska präglas av öppenhet.    

 

X Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.  

 

X Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan 

måste tas med i varje budget, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga 

situationen.  
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3.1 En solidariskt finansierad välfärd  

 
Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. 

Sverigedemokraternas uppfattning är att skatten inte principiellt måste hållas vare sig 

hög eller låg, utan ska anpassas efter de faktiska behov som kommunen har för att 

garantera medborgarna en god service. Skattehöjningar får aldrig användas som medel 

för att kortsiktigt lösa strukturella problem. 

 

Välfärden ska vara solidariskt finansierad. Det är samtidigt vår uppfattning att 

ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper inte helt går att sudda ut via 

skattepolitik. Istället måste utbildning och arbete löna sig, dessa incitament är 

grundläggande för tillväxten och därmed för vår gemensamma välfärd. 

 

Kommunerna är viktiga beställare av offentliga upphandlingar. Eftersom 

Sverigedemokraterna värnar goda villkor på arbetsmarknaden och rimliga löner, är det 

viktigt att detta även återspeglas vid offentliga upphandlingar. 

Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom omsorg, skola, kollektivtrafik och andra 

lämpliga verksamhetsområden. 

 

Detta under förutsättning att kostnaden för samma kvalitet blir lägre eller att kvaliteten 

blir bättre för samma kostnad. Viktigast i sammanhanget är samhällsnyttan på lång sikt 

och detta ska därför också ligga till  

grund för varje beslut som rör kommunens verksamhet och ägande. Vi ställer oss 

kritiska till kortsiktiga riskkapitalbolag eftersom dessa i grunden agerar efter andra 

principer än det långsiktiga resultatet. Kvalitet och kontinuitet ska vara ledande.  

 

 

Sverigedemokraternas förslag:   

 

X Kommunens beskattning ska bygga på en långsiktig strävan om en budget i balans 

eller överskott.  

 

X Kommunen ska finansiera välfärden med skattepengar.  

 

X Kommunen ska beakta sociala faktorer vid upphandling.  

 

X Långsiktighet, kontinuitet och kvalitet ska vara avgörande för privata övertaganden. 
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3.2 Småföretagande för sysselsättning  

Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som 

utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett 

gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt 

gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar. 

Det ska därför finnas ett särskilt småföretagarcenter, vars funktion ska vara att ge stöd 

och vägledning åt småföretagare och innovatörer.  

Denna företagsform spelar en avgörande roll för funktionsnedsattas möjligheter på 

arbetsmarknaden. Studenter kan erbjudas praktik inom kommunen, där de genom att 

arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga 

erfarenheten för att bli intressanta för näringslivet. På så vis ökar också utsikterna för 

att en större andel högutbildade söker sig till och stannar kvar i kommunen.  

 

 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska ha ett småföretagarcenter, vars funktion ska vara att ge stöd och   

vägledning till småföretagare och innovatörer.  

X Kommunerna ska uppmuntra och stimulera socialt företagande.  

X Studenter ska kunna erbjudas praktik i den kommunala verksamheten.    
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4. Samhällsbyggnad, närhet och medbestämmande 

 

Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra 

fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på 

medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.  

Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För 

att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå 

av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad. 

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl 

kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och 

miljön. Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, 

småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande 

perspektiv ska vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att 

skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas 

och förändras. På samma sätt ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående 

Redan idag ger lagen medborgarna rätt till ett visst inflytande över stadsplaneringen. 

Det är ett viktigt inslag i demokratin som kan fördjupas ytterligare. De invånare som 

berörs av beslut inom detta område ska ha stora möjligheter att påverka 

beslutsprocessen. Detta kan till exempel ske genom politikerträffar, remissförfarande 

och IT-rådslag.  

 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all samhällsbyggnad.  

X Kommunen ska eftersträva varierade boendeformer, småskalighet, naturliga 

mötesplatser, närhet till central samhällsservice, rekreationsområden och 

fritidsaktiviteter vid planeringen av nya bostadsområden.  

X Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del 

av stadsbilden och stor hänsyn ska tas till det lokala ekosystemet.  
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4.1 Trivsel och välbefinnande  

 

I takt med att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i samhället 

minskar är det lätt att glömma att många duktiga medborgare faktiskt gör goda och 

modiga gärningar. Det kan vara att vittna i ett obehagligt brottmål, gå emellan i ett 

slagsmål, att stävja mobbning med mera. För att lyfta upp och stärka dessa goda 

förebilder bör kommunerna inrätta ett särskilt pris för civilkurage.  

Ett tilltagande problem i större städer som även tillkommit i mindre kommuner som 

Älmhult, är offentligt tiggeri som organiseras av utländska ligor, som ofta också är 

inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Denna verksamhet bör 

motarbetas. Att människor tigger är en stor tragedi både för den enskilde och för 

samhället i stort. Vi anser dock inte att detta i sig är någon anledning att acceptera 

fenomenet. Speciellt inte eftersom de flesta tiggarna är hitresta från andra länder i EU 

och att det i huvudsak är dessa länders ansvar att ta hand om sina medborgare. Tiggeri 

är starkt förknippat med människohandel och organiserad brottslighet. 

 

 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage.  

X Kommunen ska i sin ordningsstadga ha ett förbud mot offentligt tiggeri samt krav på 

tillstånd vid insamling av pengar oavsett om detta sker aktivt eller passivt. 
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4.2 Trygghet och tradition i boendet 

 

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade 

byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv inverkan på 

turistnäringen.  

Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste mån undvika förtätning 

av befintliga stadskärnor. Vi kan i vår omvärld se exempel på hur parker och 

grönområden trängs undan till förmån för nya tättliggande hus. Mot bakgrund av 

detta bör kommunen alltid sträva efter att, vid avyttring av tomträtter, prioritera 

kringområden istället för en kortsiktigt högre ersättning för innerstadsmark på 

bekostnad av en långsiktigt försämrad stadsbild. 

 Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska 

vara generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan vara att 

införa en så kallad kulturell planering, vilket är en metod som sätter fokus på 

medborgardialog, den unika platsens förutsättningar och historia, det lokala 

kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur och att skapa en social känsla och 

samhörighet i området. 

Kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla 

hyresbostäder till rimliga priser för resurssvaga grupper, såsom ungdomar, men ska 

även kunna agera för att uppnå en större variation av boendeformer i ett visst 

område. De kommunala bostadsbolagens hyresgäster ska också beredas största 

möjliga inflytande och ansvar över sin boendemiljö. 

 

Sverigedemokraternas förslag:   

X Delar av det kommunala hyresbeståndet ska kunna omvandlas till bostadsrätter om 

de boende så önskar.  

X Kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla 

hyresbostäder av god kvalitet till rimliga hyror.  

X Kommunen bör, vid avyttring, prioritera tomter i städernas kringområden.   

X Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska 

vara generöst tilltaget.  

X Kommunen bör införa kulturell planering med fokus på medborgardialog, 

byggplatsens historiska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en social 

känsla och samhörighet.  

      

 

 

15. 

496



4.3 Trafik och kommunikationer för tillväxt 

Kommunens väg- och gatunät måste underhållas och vara i ett sådant skick att inte 

näringsliv eller invånare missgynnas. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort, 

förort och landsbygd. 

Kollektivtrafiken kommer sannolikt att utnyttjas än mer i framtiden. Den ska utgöra en 

allmän samhällsservice gentemot kommunens invånare och binda samman alla orter i 

kommunen. Kollektivtrafiken utgör dels ett alternativ för dem som inte har egen bil, 

dels ett positivt komplement till bilen. Täta avgångar och rimliga priser bör erbjudas 

Att befolkningen cyklar till arbetet, skolan eller till en knutpunkt för annat färdmedel 

är positivt för både miljön och hälsan. Kommunerna bör därför verka för ett väl 

utbyggt och säkert cykelvägnät som förenklar för och uppmuntrar befolkningen till att 

välja cykeln som färdmedel. En förutsättning för att framgångsrikt driva företag är att 

kommunikationerna fungerar. I det moderna samhället går allting väldigt fort. 

Kommunen ska därför, där marknaden inte själv är villig att satsa, bidra till att stärka 

den lokala IT-infrastrukturen, vilket även naturligtvis inkluderar att hålla de redan 

befintliga kommunala datakommunikationsnäten i ett så gott skick som möjligt. 

 

Sverigedemokraternas förslag:   

X Kommunerna bör verka för ett väl utbyggt och säkert cykelvägnät 

X Kommunen bör arbeta för att vid behov utöka busslinjer.   

X Kommunen bör underlätta samåkning för arbetspendlare.  

X IT-infrastrukturen ska vara god i kommunens alla delar. 
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5.1 Förebygga brott 

I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande 

arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, 

ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk 

måste stärkas.  

Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, 

väktare och övervakningskameror. Kommunerna ska verka för 

att kunskap om hur barns, ungdomars och kvinnors rättigheter 

effektivast kan överföras till människor som har flyttat eller 

invandrat till Sverige, men som kan antas ha bristande 

kunskaper och erfarenheter av svensk rättighetslagstiftning.  

All personal som arbetar med barn och ungdomar inom 

samtliga kommuner ska kunna uppvisa utdrag ur 

belastningsregistret, som visar att man inte tidigare gjort sig 

skyldig till övergrepp mot barn. För att erhålla ekonomiskt stöd 

ska även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga 

vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom 

verksamheten begått brott riktade mot barn. 

Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en 

betydande inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. 

Kommunerna måste därför ta sitt tillsynsansvar på detta 

område på stort allvar och utveckla ett nära samarbete mellan 

ansvarig tillsynsenhet, polis och socialtjänst.                                    
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Trygghet är en 

förutsättning för frihet. I 

otrygghetens spår följer 

våld och instabilitet.  

Brottsoffers och 

potentiella brottsoffers 

intressen måste i alla 

lägen sättas framför 

brottslingars intressen. 

Straff ska stå i rimlig 

proportion till brottet och 

ge offren upprättelse för 

den skada som de lidit. 

Om respekten för lagen ska 

kunna upprätthållas och om 

individuell rättskipning ska 

kunna undvikas är det viktigt 

att lagöverträdelser bestraffas 

snabbt och konsekvent och att 

lagarna är i samklang med den 

folkliga rättsuppfattningen. Att 

medborgare ska vara lika inför 

lagen är en av rättsstatens 

viktigaste principer. 

5 Brottsbekämpning 

498



 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är 

tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.  

X Kommunen ska ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, 

polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.  

X Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och 

ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.  

X Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form 

av kameraövervakning, motorburna bevakningspatruller eller patrullerande 

ordningsvakter. 

X Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker 

och promenadstråk.  

X All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna 

uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig 

till övergrepp på barn.  

X Kommunen bör uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av 

nattvandringsgrupper.  

X Kommunen ska anordna utbildning i svensk rättighetslagstiftning för nyanlända med 

bristande kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter det svenska samhället 

erbjuder. 

 

5.2 Stöd till brottsoffer  

När någon utsätts för brott har samhället ett ansvar att ge stöd och hjälp. Tyvärr 

tenderar samhället idag att sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens. 

Kommunen ska ge största möjliga stöd till brottsofferjourer och andra 

brottsofferstödjande verksamheter. Sverigedemokraterna ser äldre brottsoffer som en 

särskilt prioriterad grupp. En äldre människa kan få sitt liv förstört av att bli utsatt även 

för mindre grova brott. Kommunen ska ta på sig ett direkt ansvar för att denna grupp 

får allt adekvat stöd. 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras 

verksamhet.  

X Kommunen ska inrätta en uppsökande verksamhet med äldre brottsoffer som 

målgrupp.       
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6 Invandring, assimilering och återvandring 

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att 

invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär 

att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands 

välfärd och trygghet. 

 

6.1 En ansvarsfull invandringspolitik  

Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade 

invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt 

med att invandrarna blir fler. Sverigedemokraterna menar att kommunerna 

gemensamt måste sätta ned foten för att få till stånd en förändring.  I sköljvattnet av 

en misslyckad invandringspolitik kan kommuner idag inte längre neka 

Migrationsverket vissa utplaceringar av flyktingar. Likaså måste samtliga kommuner 

idag ha en beredskap för att ta emot nyanlända. Till dess att en ny ansvarsfull 

invandringspolitik på riksnivå har implementerats, är det vår inställning att samtliga 

kommuner, aktivt bör bedriva opinionsarbete för att få tillstånd en förändring och ett 

återtagande av det kommunala självbestämmandet.  Rapporter gör gällande att det 

statliga bidraget till kommunernas invandrarmottagning inte är tillräckligt. 

Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna.  

Segregation och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen i den 

förda politiken menar Sverigedemokraterna att varje kommun årligen bör upprätta 

mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för 

kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.  

Sverigedemokraternas förslag:   

X Kommunerna bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett återtagande av det 

kommunala självbestämmandet.  

X Kommunen ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på 

nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning och bestrida 

tvångsutplaceringar från Migrationsverket.  

X Kommunen ska årligen upprätta mångkulturellt bokslut.  
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6.2 Högre krav – assimilering istället för integration  

Talesättet ”att ta seden dit man kommer” gäller inte längre. Nu talas istället om 

integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska 

integreras i det mångkulturella Sverige.  Som alternativ förespråkar 

Sverigedemokraterna assimilering, som går ut på att det är invandrarna som ska 

anpassa sig till det svenska samhället.  

I kommunerna har den mångkulturella integrationspolitiken slagit igenom på olika 

sätt. Mångfaldsplaner fungerar som styrdokument för dold etnisk kvotering, där 

svenskar i praktiken diskrimineras till förmån för invandrare. Sverigedemokraterna vill 

avskaffa dessa mångfaldsplaner, men så länge lagen kräver att kommunen har en 

sådan är det viktigt att den utformas så att alla former av diskriminering – även 

omvänd sådan – motverkas.  

Som en del i att bryta segregationen och underlätta anpassning till det svenska 

samhället anser Sverigedemokraterna att SFI (Svenska för invandrare) med 

samhällsinformation skall återinrättas för anhöriginvandrare som inte får delta i 

arbetsförmedlingens etableringsprogram. Detta eftersom invandringen till Sverige, 

förutom asylsökande och deras anhöriga, även består arbetskrafts- och 

kärleksinvandring.   

Inte sällan är det kvinnor från fattigare länder som invandrar till Sverige för att pröva 

lyckan i ett förhållande. Dessa kvinnor befinner sig ofta i en utsatt beroendeställning 

gentemot mannen, vilket gör det viktigt att kvinnan ges förutsättningar för att klara sig 

i och anpassa sig till det svenska samhället. Kommunerna ska därför, i den utsträckning 

det är nödvändigt och ändamålsenligt beaktat sammansättningen och storleken av 

mottagandet, erbjuda samhällsinformation tillsammans med SFI. 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunens integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.  

X Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.  

X Kommunen ska som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka 

svenskfientliga attityder.  

X Kommunal information och service bör endast ges på svenska och de nationella 

minoritetsspråken, restriktiva regler ska gälla för anlitande av tolkar.  

X Kommunens mångfaldsplan ska utformas så att alla former av diskriminering även 

omvänd sådan – motverkas.  

X Kommunen ska, i den utsträckning det är nödvändigt och ändamålsenligt beaktat 

sammansättningen och storleken av mottagandet, erbjuda samhällsinformation 

tillsammans med SFI. 
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X En obligatorisk kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det 

finns i Sverige. Kursen ska avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas 

om. Sverigedemokraterna vill därför att alla vuxna nyanlända i Älmhult, även 

pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av integrationsplikt där följande delar 

ingår. För att bromsa framväxt av skuggsamhällen och utanförskapsområden 

X Krav på deltagande i utbildning utifrån den nivå som den nyanlände bedöms behöva 

med sikte på framtida arbetsliv. 

 

6.3 Stimulera återvandring  

Kombinerat med högre krav på att invandrarna ska anpassa sig till det svenska 

samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig återvandring. Det är vår 

övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför 

viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning.  

Vid sidan av det statliga återvandringsstödet kan kommunerna erbjuda ett kommunalt 

återvandringsbidrag. Kommunen bör dessutom ha en återvandringshandläggare vars 

uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen och följa upp de återvändandes 

situation under den första tiden i hemlandet samt motverka fusk med 

återvandringsbidrag. För mindre kommuner som Älmhult kan det vara lämpligt att ha 

återvandringshandläggaren gemensam med andra kommuner i närområdet. 

Kommunerna bör även genom informationskanaler öka medvetenheten kring vilka 

möjligheter som finns vid återvandring. 

 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

X Kommunen ska erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.  

X Kommunen ska ha en återvandringshandläggare.  

X Kommuner bör arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till 

återvandring.  
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7 Barnomsorg, valfrihet och kvalitet 

Sverigedemokraterna vill främja en 

utveckling som ger familjerna en större 

självständighet och ökad valfrihet. Alla 

barn är olika och har olika behov. Ett stort 

utbud av barnomsorgsformer, inklusive 

goda möjligheter för föräldrarna att själva 

ta hand om sina barn under de tidiga åren, 

ska därför eftersträvas. 

Vi delar skolverkets inställning att det i vissa 

grupper finns möjlighet till större grupper, medan 

situationen är en annan i andra. Dock menar vi 

att det finns en tydlig koppling mellan  

personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så 

stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster. Flickor och pojkar är födda olika och detta 

förhållande ska bejakas. Sverigedemokraterna anser därför att kommunerna inte ska bedriva 

barnomsorg utifrån ett genusperspektiv, där olikheterna inte tillåts. Många kommuner tillämpar så 

kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska. Vi menar att denna 

verksamhet försvårar invandrarbarnens 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska främja valfrihet och mångfald inom barnomsorgen  

X Kommunen ska uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen  

X Barngrupperna bör generellt bli mindre  

X Kommunen ska endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg enligt   lagstadgade 

15 timmar per vecka  

X Kommunen ska erbjuda barn i förskolan och skolan TBC-vaccin   

X Kommunen bör utforma minst en lekplats på ett sådant sätt att den tillgängliggör lek för barn med 

de vanligaste funktionsnedsättningarna  

X Modersmålsundervisning i förskolan bör avvecklas    
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8 Skola och utbildning 

Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan, 

framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska 

valfriheten, och menar att elever och föräldrar ska ges goda möjligheter att välja skola och skolform.  

Sverigedemokraterna menar att friskolorna ska fungera som ett komplement till den offentliga 

skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den offentliga 

skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir så stor 

att kvaliteten i den kommunala skolan blir lidande.  

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på 

alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad 

bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och 

stimulans.  

Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande – ett reellt 

inflytande – på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiska arbetssätt och 

demokratiskt tänkande. Fostran och förmedling av värderingar är primärt en uppgift för familjerna. 

Skolans ska dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av demokrati, varje 

människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet. 

 

8.1 Lärande i skolan  

Kännetecknande för dagens skola är att elever förväntas lära sig på egen hand genom att själva söka 

information. Traditionella prov ersätts med redovisningar och olika typer av grupparbeten samtidigt 

som det blir allt viktigare att lärande måste vara roligt. Lärarrollen har kommit att undermineras och i 

allt större utsträckning enbart utgöra en organisatorisk funktion som ska uppmuntra fria studier och 

fritt forskande.  

För de elever som tidigt kan ta ansvar, som kommer från studievana hem och är studiemotiverade, 

kan dessa studiemetoder fungera väl. Den kravlösa skolan riskerar dock att missgynna i första hand 

studiesvaga elever eftersom dessa oftare behöver tydliga ramar och mål för att kunna prestera. 

Genom en återgång till en kunskapsinriktad skola förbättras möjligheterna avsevärt att sätta in 

lämpliga hjälpinsatser och i ett tidigare stadium fånga upp och stötta elever som halkar efter. 

Skolan ska lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt 

stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor, 

kritiskt och självständig. 
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En lärares roll ska aldrig vara att forma eleverna för egen vinning eller i enlighet med dennes egna 

politiska övertygelser. Demokratins betydelse ska betonas och det ska helt vara upp till eleverna 

att utan påverkan själva bilda sina egna politiska uppfattningar, oavsett ålder.  

Självständigt tänkande ska uppmuntras – inte bestraffas. Eleverna ska lära sig att samarbeta, visa 

hänsyn samt kamratanda och ärlighet. Det är dessutom av största vikt att skolan ger eleverna 

nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som genomsyras av sammanhållning, men även 

psykiskt och fysiskt välbefinnande.   

För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av 

stor vikt att samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, alltid är svenska. 

Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen till det svenska samhället och dess effekter 

för inlärning av det svenska språket är tveksamt. Sverigedemokraterna förordar att kommunerna ska 

utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas, de 

nationella minoritetsspråken undantagna.   

Sverige är ett ingenjörsland. Det svenska välståndet bygger i hög utsträckning på ett framgångsrikt 

exploaterande av tekniska innovationer. Mot bakgrund av matematikens och naturvetenskapens 

oersättliga betydelse för tillgången på goda ingenjörer är det olyckligt att intresset och kunskaperna i 

matematik och naturvetenskap fallit drastiskt. Samtidigt visar flera nationella och internationella 

studier att de svenska elevernas kunskaper i just matematik och naturvetenskap blivit allt sämre. En 

samlad insats måste göras för att förbättra och öka intresset för matematik och naturvetenskap i 

skolan. Sverigedemokraterna avvisar med bestämdhet förslag om att ta bort läxor som ett naturligt 

och avgörande inslag i lärandet. Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas 

sådant stöd av skolan. 

I ett allt mer stillasittande samhälle är det viktigt att skolan ska kunna fungera som en garant för att 

barn och ungdomar får den fysiska aktivitet som kroppen behöver. Därför vänder sig 

Sverigedemokraterna mot de nedskärningar som gjorts på idrottsundervisningen och förespråkar 

tvärtom att den kraftigt utökas. Om barn/ungdomar får röra på sig en timma per dag så påverkar det 

deras studieresultat positivt, inte minst för unga pojkar som ligger efter i dagens skola. Andra positiva 

bieffekter är att koncentration, inlärningsförmåga, självförtroende och social förmåga ökar. 

Dessutom är det så klart är ett led i att bekämpa den ökande barnfetman. 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade 

modersmålsundervisningen avskaffas.  

X Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på svenska eller 

ett nationellt minoritetsspråk.  

X Demokrati ska vara utgångspunkten genom hela skoltiden.  

X Åtgärder ska tas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna 

politiska preferenser.  

X Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet, ska erbjudas sådant stöd av skolan.  

X Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag. 
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8.2 Trygg i skolan  

Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan till stor del också att förmedla en 

djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I 

kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och 

värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör 

grunden för ett tryggt och stabilt Sverige.  

Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar 

och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället. Skolan bör 

därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den 

kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.   

Det är av central vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som 

genomsyras av sammanhållning, men även psykiskt och fysiskt välbefinnande. Det är oerhört viktigt 

att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan, samtidigt som man verkar för 

nolltolerans vad gäller droganvändning.  

Inte minst för att ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i bevarandet av de 

bygdeskolor som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill därför öka resurserna till skolorna i 

Sverige; skolan måste få kosta pengar. Vi måste sluta tänka kortsiktigt och i stället se skolan och våra 

barn och ungdomar som en framtida investering. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att 

skolan lyckas med sin uppgift. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på 

småskalighet. Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs ned till 

förmån för större, samtidigt som vi vill bevara och om möjligt utöka antalet befintliga bygdeskolor. 

 I ett led att öka tryggheten för eleverna och för att motverka att skolorna blir för stora, menar vi att 

skolorna huvudsakligen bör delas upp i F-6 och 7-9. Det kan dock finnas tillfällen då det är motiverat 

att driva en enskild skola som en F-9-enhet.  

 

Centralt måste dock alltid vara att skolan inte blir för stor. Kommunen ska vidare erbjuda 

regelbunden handledning och utbildning i dessa frågor till skolans personal. För att bekämpa 

otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna samt för att avlasta lärarkåren, som i dag tvingas ägna 

alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, måste vuxennärvaron öka, framförallt 

genom samverkan med sjuksköterskor, kuratorer, skolpsykologer och studievägledare.  

Vi bör ge våra elever en naturlig relation till äldre generationer och motverka de ökande 

åldersklyftorna i samhället. Det kan exempelvis ske genom att det inrättas en så kallad klassmorfar 

på varje skola eller i varje klass samt genom att skolklasser ges möjlighet att besöka äldreboenden för 

att därigenom knyta kontakter över generationsgränserna. Våra äldre kan bli en värdefull resurs i 

skolan.  
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Sverigedemokraterna har som målsättning att få en så effektiv matchning av arbetskraft och 

arbetsmarknad som möjligt. Som ett led i vår strävan att skapa denna högre grad av matchning ser 

Sverigedemokraterna det som en självklarhet att stärka och effektivisera studievägledningen i såväl 

grund- och gymnasieskolan som på Komvux. Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand 

en ekonomisk fråga. Det handlar om prioriteringar och politisk vilja. Skolans värld är ofrånkomligen 

en spegling av samhället i övrigt.  

Det är oerhört viktigt att kommunen tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan. Våld, 

mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap ska motverkas genom ett aktivt agerande av lärare 

och skolledning. Vi vill samtidigt betona föräldrarnas ansvar för sina barns uppfostran, varför det är 

av största vikt att även föräldrarna görs delaktiga i detta mycket viktiga arbete.  

Skolk är ett växande problem vilket inte bara innebär att elever missar undervisning, det är också en 

riskfaktor för att utveckla olika antisociala beteenden. Därför är det viktigt att skolan och föräldrarna 

får de verktyg de behöver för att motverka detta. Skolk-sms där skolan skickar ett sms till målsman 

när eleven är frånvarande är ett billigt och effektivt sätt att ta itu med problemet. Skolan är en 

arbetsplats och eleverna har rätt att kräva en väl fungerande arbetsmiljö. Som ett led i detta arbete 

menar Sverigedemokraterna att elever som inte fungerar i skolsituationen ska kunna omplaceras – 

även mot den enskilda elevens och förälderns/föräldrarnas vilja.  

Sverigedemokraterna vill införa jourskolor där elever med manifesta sociala problem hänvisas för 

kortare eller längre perioder. Detta för att på ett rimligt sätt påverka och korrigera dessa elevers 

beteende genom att ge dem rätt stöd, samtidigt som övriga elever ges möjlighet till en trygg och lugn 

tillvaro med studiero i skolan. Den psykosociala elevvården i skolorna och skolhälsovården 

förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta först med att upptäcka att insatser 

är nödvändiga. Därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att 

klara sitt åtagande. Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns 

situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö.  

 

Sverigedemokraterna anser vidare att en så kallad morgonsamling, en gång i veckan, 

kan bidra till att stärka gemenskapen bland eleverna i en skola. En morgonsamling kan 

innehålla gemensamma moment såsom sång, lekar och annat för eleverna att se fram 

emot i början på dagen. Kommunerna bör därför uppmuntra skolor och förskolor till att 

använda morgonsamling som en gemenskaps- och energiskapande start på skoldagen. 
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Det är Sverigedemokraternas bestämda åsikt att heltäckande slöjor inte hör hemma i skolan eller i 

kommunens offentliga inrättningar. De försvårar inte bara undervisningen, utan även individens 

möte med det offentliga rummet. De är dessutom ett uttryck för religiös extremism och 

kvinnoförtryck. Skolan ska utarbeta en handlingsplan för hur rekrytering till religiösa och andra 

terrorutövande rörelser och övrig våldsbejakande extremism ska motarbetas.  

 

 

 

 

Sverigedemokraternas förslag:   

X Skolan ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass.  

X Inför skolk-sms.  

X Kommunen ska erbjuda en jourskola för stökiga elever.   

X Bygdeskolorna ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.  

X Skolorna ska framförallt delas upp i F-6 och 7 - 9 

X Vuxennärvaron i skolan ska ökas, till exempel genom klassmorfarsystemet.  

X Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan.   

X Skolan ska upparbeta en handlingsplan för hur rekrytering till extrema terrorutövande 

trosuppfattningar ska undvikas.  
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8.3 Valfrihet, ansvar och medbestämmande  

Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar ett återförstatligande av skolan, 

framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den 

pedagogiska valfriheten och menar att kommunerna ska erbjuda elever och föräldrar 

stora möjligheter att välja skola och skolform. Vad gäller friskolorna anser 

Sverigedemokraterna att sådana ska fungera som ett komplement till den kommunala 

skolan. Detta dels för att öka utbudet av undervisning och därmed elevers och föräldrars 

valfrihet, dels för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka verksamhetens 

kvalitet.  Samtidigt bör det betonas att det är av största vikt att friskolorna följer 

gällande målstyrning, inte minst vad gäller svenska normer och värderingar.   

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och 

skolform. 

 

 

8.4 Ett hållbart samhälle  

För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle 

samt betydelsen av ett bevarande av vår biologiska mångfald ska elevernas 

miljömedvetande stimuleras. Vi bör vidare sträva efter att skolmaten genomgående ska 

ha högt näringsvärde, hög kvalitet, vara lokalt tillagad och dessutom vara svensk- och 

närproducerad, gärna ekologiskt framställd. Livsmedel bör vara producerade i enlighet 

med svenska miljö- och djurskyddsregler. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, 

till exempel ritualslaktat kött, ska inte förekomma i kommunens skolor. Vidare ska 

vikten av god hälsa och ökad rörlighet betonas. För att säkerställa att barnen får 

tillräckligt med motion bör fler idrottstimmar införas. Könsuppdelning av religiösa skäl, 

till exempel under simundervisning, ska inte tillåtas.    

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska prioritera svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat och 

livsmedel bör vara producerade i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler.  

X Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel ritualslaktat kött, ska inte 

förekomma i kommunens skolor.  

X Kommunen ska betona vikten av god hälsa och ökad rörlighet.  
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8.5 En modern gymnasieskola och utbyggd vuxenutbildning   

Både vad gäller lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är det av största 

vikt att gymnasieskolan utvecklar ett starkt samarbete med det lokala näringslivet.  Gymnasieskolans 

uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program kräver dock en väl utbyggd 

vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesförberedande program måste ges en reell 

möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att kunna sadla om och välja en väg inom högre 

utbildning. Komvux är också ett viktigt redskap för att säkerställa att vi har en utbildad befolkning 

som motsvarar de krav och önskemål som arbetsgivarna ställer.  

 

 

 

 

 

Sverigedemokraternas förslag:   

X Kommunen ska stärka gymnasieskolans samarbete med näringslivet.  

X Komvux ska vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en reell möjlighet till 

vidareutbildning.    
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9 Kommunala arbetsvillkor 

Sverigedemokraternas målsättning är att kunna tillvarata nationens samlade intressen. En god 

tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet. Tillväxtskapande åtgärder 

som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala i en löntagarvänlig politik. Arbetsmiljön 

har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De anställdas välmående får inte 

äventyras av kortsiktiga vinstintressen. 

 

9.1 Utökade möjligheter till heltid  

Många anställda inom offentlig sektor, varav de flesta i kommunerna, arbetar idag deltid trots att de 

vill och kan arbeta heltid. Detta är ett problem för både män och kvinnor, men eftersom huvuddelen 

av dessa deltidsarbetslösa är kvinnor är det också ett allvarligt jämställdhetsproblem. Den offentliga 

sektorn är Sveriges största arbetsgivare och för Sverigedemokraterna är det en självklarhet att denna 

ska gå i bräschen för goda villkor på arbetsmarknaden.  

I vår riksbudget har Sverigedemokraterna anslagit betydande resurser för att alla offentliganställda, 

som idag arbetar deltid, ska ges möjlighet att utöka sin tjänst till heltid. Kommunerna ska därför 

aktivt arbeta för att komma tillrätta med de ofrivilliga deltidsanställningarna och genom stadsbidrag 

erbjuda heltidstjänster när så önskas. Detta är även ett effektivt sätt att minska de ofrivilliga delade 

turerna inom bland annat äldrevården. Vad gäller ofrivilligt delade turer (två arbetspass med en 

längre obetald paus emellan), så bör sådana kunna motverkas ytterligare genom en bättre planering 

av arbetspassens längd och personalens arbetsuppgifter. Det finns såväl tillgänglig forskning som 

tillgängliga företag som arbetar med att utveckla och optimera schemaläggning i sådant syfte. 

Kommunerna bör därför använda sig mer av forskning och konsultföretag för att optimera sin 

schemaläggning och därigenom avskaffa ofrivilligt delade turer i den mån det är möjligt.    
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9.2 Arbetsmiljöåtgärder  

Arbetsmiljöverket har en viktig roll i arbetet för en trygg och säker arbetsmiljö. Deras viktigaste 

uppgift är att se till så att arbetsmiljölagen efterlevs. Dock har även företag och organisationer ett 

ansvar i form av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta innebär att samtliga arbetsgivare i 

enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska föra ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

Tidigare släppte Arbetsmiljöverket en rapport ”Systematiskt arbetsmiljöarbete – syfte och inriktning, 

hinder och möjligheter i verksamhetsstyrningen”. Rapporten visade på stora potentiella vinster med 

SAM, men också brister i aktörernas arbete med detta.  Rapporten konstaterade genom en redovisad 

enkätundersökning att bara drygt hälften av både männen och kvinnorna upplevde att deras 

arbetsplats arbetar med SAM. Orsakerna till detta kan främst ses i bristen på kunskap kring hur det 

ska genomföras och vilka fördelar det ger för företagen.  

Vidare fokuserar den offentliga sektorn främst på sjukfrånvaro vid bedömning av arbetsmiljö. Detta 

eftersom de främsta ohälsoriskerna här beror på kroppslig och mental överbelastning. Det är för oss 

anmärkningsvärt att SAM inte följs i offentlig sektor, något som vi vill ålägga Arbetsmiljöverket i 

samarbete med Sveriges kommuner och landsting att omgående implementera.  

För sjukdomsexponerade yrkesgrupper, såsom de inom vård och omsorg, blir karensdagar vid 

sjukskrivning ofta väldigt kostsamma. Detta leder till att många väljer att gå till arbetet trots att de är 

sjuka och trots att de riskerar att föra smittan vidare. Sverigedemokraterna anser därför att 

lönebortfall, till följd av karensdagar vid sjukdom, bör kompenseras för anställda inom vård och 

omsorg. Likaså bör kommunerna aktivt arbeta för att minska risken för mobbing och trakasserier på 

arbetsplatserna.  

I enlighet med Sverigedemokraternas riksbudget anslår vi riktade medel till fackförbund med tydliga 

ramar och god kunskap inom detta så att arbetsgivare, inte minst i offentlig sektor, kan erhålla 

utbildningar och stöd vad gäller mobbingshämmande åtgärder. Kommunerna bör även forma en 

handlingsplan för hur denna problematik ska hanteras.  

Det har vid flera tillfällen uppdagats att asylsökande bär på smittor, bland annat den farliga 

infektionssjukdomen tuberkulos. De nyanlända bor ofta trångt och länge på samma boende, vilket 

ökar smittorisken. Det finns incidenter där personal och andra på boenden blivit smittade och det är 

inte en situation och risk man ska utsättas för när man är på sin arbetsplats. 
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9.3 Utbildning för akutsituationer   

Stroke, TIA, hjärnblödning och dödsolyckor sker dagligen och många saknar kunskap om vad man ska 

göra, mer än att ringa 112. Vi vill därför verka för utbildning för alla anställda i kommuner inom L-

ABC, HLR och AKUT-testet, vilket tar ca 2 timmar och kan repeteras en gång per år.  

Det tar i genomsnitt 13 minuter för en ambulans att komma vid ett prio 1-larm, därför bör 

utbildningen innefatta kompressioner på en docka. Idag har ungefär 4 % av svenskarna diabetes. 

Svimmar någon som har diabetes är det viktigt att agera rätt, varför detta ska inkluderas. Det finns 

hjärtstartare placerade på många ställen ute i samhället. Det är viktigt att även få prova hur en 

hjärtstartare fungerar så man vet detta när det är skarpt läge då varje sekund kan vara livsavgörande.  

 

 

 

Sverigedemokraternas förslag:   

X Kommunen ska genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete och vidta åtgärder för en bättre 

arbetsmiljö.  

X Kommunen ska utarbeta handlingsplaner för att hantera mobbing och trakasserier på 

arbetsplatserna.  

X Kommunen bör använda sig av forskning och konsultföretag för att optimera schemaläggningen 

och därigenom i möjligaste mån avskaffa ofrivilliga delade turer.  

X Kommunen ska erbjuda TBC-vaccin till alla anställda som riskerar att komma i kontakt med TBC.  

X Kommunanställda ska genomgå utbildning i L-ABC, HLR och lära sig göra AKUT-testet och hur man 

agerar då någon med diabetes mår dåligt.    
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10 Individ- och familjeomsorg   

Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé. 

Visionen om ett återupprättat folkhem, där alla medborgare är garanterade en hög nivå 

av fysisk, ekonomisk och social trygghet är vägledande för Sverigedemokraternas politik 

på välfärdsområdet. Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad 

välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort 

och föräldrarnas inkomst ska ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla 

ska kunna lita på att samhället träder in och hjälper en när man av olika anledningar inte 

kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i god och väl fungerande familj. 

 

10.1 Kompetens och beredskap  

För Sverigedemokraterna är familjen samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk 

familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli väl fungerande 

samhällsmedborgare i vuxen ålder. För att hjälpa familjer i krissituationer och minska 

risken för splittring ska en väl utbyggd familjerådgivning, utan långa väntetider, finnas 

tillgänglig. Olika omständigheter kan göra att man lever som ensamstående förälder. 

Delade familjer ställer större krav på föräldern och kan också ha större behov av 

samhällsstöd. Risken för att ensamma personer hamnar i svårigheter är större än för 

dem som bor tillsammans i en familj.  

Sverigedemokraterna respekterar var och ens livsval och vi är beredda att se till att den 

som behöver kommunens råd och bistånd också får det. Kommunens socialförvaltning 

ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett 

professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom socialtjänsten ska 

genomsyras av respekt och empati i relation till klienten.  

Den som behöver akut hjälp ska ha rätt att träffa en socialarbetare senast dagen efter 

första kontakt. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut 

problem. Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att 

komma ur sin problemsituation.  

Enligt lag är det förbjudet att sälja tobak och alkohol till minderåriga. Kommuner bör ta 

fram en handlingsplan för hur personal på HVB-hem skall agera om de träffar på 

minderåriga som röker tobak, dricker alkohol eller verkar påverkade av droger. 

Kommunerna bör även särskilt informera dessa ungdomars gode män om lagstiftningen 

om langningsbrott. 
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Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna 

möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår.  

X Kommunens arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i 

relation till klienten.  

X Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut 

problem.  

X Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma 

ur sin problemsituation.  

X Kommunen ska erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.  

X Kommunen ska ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider.  

X Kommuner ska införa rök- och alkoholförbud på samtliga HVB-hem 

 

 

 

 

10.2 Omsorg och effektivitet i missbruksvården  

Den som hamnat i ett missbruk klarar nästan aldrig att bryta det på egen hand. Snabb 

och kompetent hjälp är nödvändig för att bryta missbruk och för att återföra den 

drabbade till ett värdigt liv. Missbruk innebär ett stort personligt lidande för både den 

drabbade och dennes anhöriga. Dessutom medför ett fortlöpande missbruk enorma 

kostnader för samhället.  

Sverige är ett relativt rikt land och vi har råd att hjälpa våra missbrukare på ett effektivt 

sätt. Kommunen bör gå samman med omkringliggande kommuner och landstinget för 

att etablera en beroendeenhet. Idag skickas många rakt ut på gatan efter akut avgiftning. 

Om man istället kommer till en beroendeenhet kan avgiftningen övergå i konkret 

missbruksbehandling på ett effektivt sätt.  

Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem, alternativt skicka behövande klienter till 

externa behandlingshem. Kostnaderna för detta är höga, men kostnaden för att inte 

behandla missbruksproblem är ännu högre. Många missbrukare har så kallad 

dubbeldiagnos, vilket betyder att personen både är psykiskt sjuk och missbrukare. För 

dessa klienter krävs att särskilda boenden inrättas. Dessa människor hamnar annars 

oftast i misär på gatan. Detta är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.  
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Sverigedemokraternas förslag:  

X Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan 

kvalificerad terapi.  

X Kommunen bör gå samman med omgivande kommuner och landstinget för att 

etablera en beroendeenhet.  

X Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem, alternativt skicka behövande klienter 

till externa behandlingshem.  

X För missbrukare med dubbeldiagnos krävs att särskilda boenden inrättas. 

 

 

11 Äldre- och handikappomsorg  

De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. 

Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social 

isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom 

omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med värdighet.  

Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som 

behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre 

ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, 

ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är 

nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. 

 

11.1 Trygga boendeformer för alla  

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av 

vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga. Kraven och 

biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli mänskligare.  

Det bör även i högre grad vara möjligt att sambo med sin livspartner även om denna i 

grunden inte är i samma behov av seniorboende. Att efter årtionden tillsammans behöva 

leva separerade visar sig i många fall kraftigt gå ut över individernas psykiska hälsa. För 

att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala 

ekonomin bör en kraftig utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske, dit äldre som 

lider av otrygghet och social isolering, men som ändå inte anses tillräckligt fysiskt sjuka 

för att erhålla plats på särskilt boende, kan vända sig.   

Studier visar att äldre mår både psykiskt som fysiskt bättre av att vistas i miljöer med 

barn. Det finns fördelar med att kombinera äldreomsorg med barnomsorg varför 

trygghetsboenden med fördel kan placeras i närheten av förskolor och skolor.  
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Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer så länge de 

privata vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav.  

Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalitet alltid gå före pris. 

Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och 

tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Fryst 

och kyld mat som värms i mikrovågsugnar ska inte förekomma inom äldreomsorgen. 

System där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda 

till undermålig matkvalitet och hygien och stjäl framförallt mycket vård- och omsorgstid 

från patienterna.  

Målsättningen bör vara att maten ska lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna 

doften från tillagningen och att ansvaret för inköp av råvaror och matlagning ska åläggas 

särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor. 

 

Rutiner för att sitta vak vid någon under livets allra sista timmar, ska finnas och vara en 

självklarhet så att både vårdtagare och deras anhöriga kan känna sig trygga. De 

kommunala skolor som idag är utrustade med eget kök och lagar mat till eleverna skulle 

även kunna laga maten till äldre på närliggande äldreboenden. När eleverna på skolan 

ätit sin lunch skulle de äldre kunna komma till skolan och få äta nylagad god mat. De 

äldre som inte har möjlighet att gå till skolan skulle istället kunna få maten levererad 

hem till sig. Kommunala kök och den kökspersonal som finns tillgänglig i annan 

kommunal verksamhet, såsom skolor, bör därför samverka med äldreomsorgen. 

 

11.2 Äldre  

Äldre invandrare, som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan 

att förstå och kommunicera på svenska ska om förutsättningar finns kunna få vård på 

sitt modersmål. Personalrekrytering till avdelningar för äldre invandrare som mist sitt 

andraspråk ska dock ske på basis av relevanta språkkunskaper och inte etnisk 

bakgrund. Behoven hos denna grupp av äldre invandrare ska inte få användas som ett 

rättfärdigande för att diskriminera etniska svenskar genom allmänna regler om etnisk 

kvotering och positiv särbehandling av invandrare, vilket ofta sker idag. Rätten att 

kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare ska självklart också omfatta äldre 

svenskar.  

Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper ska erbjudas kontinuerlig 

språkutveckling och kraven på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska höjas vid 

nyanställning.  

En äldre- och handikappombudsman ska finnas i kommunen och ha som uppgift att 

bevaka intressena för dessa grupper, som ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd. 

Detta ska dessutom vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de 

äldre och funktionsnedsatta samt deras anhöriga.   
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Införandet av sprinkler på äldreboenden bör uppmärksammas eftersom det i större 

utsträckning kan rädda liv på äldre än vanliga brandlarm. Detta har enligt 

räddningsverket visat sig, då äldre oftast har svårt att röra sig, vilket givetvis även gäller 

handikappade.  

Vid nybyggnation byggs det med sprinkler som standard men på befintliga boenden 

finns det oftast inget sprinklersystem. Samtidigt finns det numera bra och prisvärda 

lösningar på marknaden som är godkända, så någon större kostnadsfråga är det inte tal 

om. Sverigedemokraterna anser därför att kommunen ska införa godkända 

sprinklersystem i alla äldreboenden där det idag saknas.   

I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära 

utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.  

Det förekommer att personer får ligga kvar på sjukhus trots att de är färdigbehandlade, 

vilket skapar onödigt lidande. Det är därför viktigt att färdigbehandlade patienter 

lämnar sjukhuset och frigör vårdplatser. Kommunerna ska därför i samråd med 

sjukhusens koordinatorer agera omedelbart, när patienter är redo för att få komma hem. 

Detta skulle även innebära att sjukhusen får lediga platser att erbjuda andra som står i 

kö för att få vård. Kommunerna ska också ansvara för uppföljningen av eftervården. 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska förbättra möjligheten till att sambo med sin livspartner på 

seniorboenden.  

X Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalitet gå före pris.  

X Kommunen ska ha en äldre- och handikappombudsman som är fristående från 

ansvarig förvaltning.  

X Kommunen ska införa godkända sprinklersystem i alla äldreboenden.  

X I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunens vårdgivare begära utdrag ur 

belastningsregister vid nyanställning inom dessa verksamheter.  

X Kommunen ska i samråd med sjukhusens koordinator ombesörja att våra gamla och 

sköra får komma hem från sjukhus så snart de färdigvårdade och också ansvara för en 

fullgod uppföljning av eftervården.   

X Kommunala kök på skolor bör samverka med äldreomsorgen för att kunna erbjuda de 

äldre vällagad mat.  

X Kommunen bör dra nytta av fördelarna med att kombinera äldreomsorg med 

barnomsorg, samt att trygghetsboenden med fördel kan byggas i närheten av förskolor 

och skolor.  
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11.3 Valfrihet och trygghet i hemtjänsten  

Kommunen ska ha en väl utbyggd hemtjänst, som tilldelas i form av tid och inte i 

uppgifter. Detta för att öka de äldres valfrihet och inflytande över sin omsorg och till 

exempel göra det möjligt för de äldre att en viss vecka välja bort dammsugningen för att 

istället få hjälp med matlagningen eller ha ett samtal över en kopp kaffe.  

Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en 

källa till oro och otrygghet för många äldre. Därför ska tjänstgöringsscheman delges 

brukarna i så god tid som möjligt och antalet personal som besöker äldre ska hållas till 

ett minimum.  

För de äldre som inte längre kan laga sin egen mat bör målsättningen vara att dessa ska 

få sin mat tillagad i hemmet av hemtjänstpersonalen. I de fall detta inte är möjligt ska 

maten i alla fall vara relativt nylagad och varm. För att hålla nere ledtider, upprätthålla 

kvalité och näringsvärde samt minska miljöpåverkan ska maten lagas så nära brukaren 

som möjligt, till exempel av en utbildad kock eller kokerska på ett närliggande 

äldreboende.  

Fryst eller kyld mat som värms i mikrovågsugn ska inte få förekomma. De äldre förtjänar 

ett likvärdigt liv oavsett om de bor hemma eller på äldreboende. Socialstyrelsens 

rekommendationer en nattfasta på max 10–11 timmar på äldreboenden, vi anser att 

rekommendationerna även bör gälla de som bor hemma och har hemtjänst. 

Regelbundna kontroller för att mäta nattfastan är därför nödvändigt för att kunna 

säkerställa efterlevnaden av rekommendationerna.  

För att spara in tidsödande och kostnadskrävande resor till och från hemtjänstcentralen 

efter brukarnas nycklar bör samtliga kommuner snarast möjligt införa digitala 

låssystem som kan öppnas, till exempel med koder från en mobiltelefon som personalen 

alltid har med sig.  

För att minska risken för att skrupelfria ligor tar sig in hos äldre genom att uppge sig 

vara från hemtjänsten ska en särskild legitimation införas som hemtjänstpersonalen 

uppvisar innan de släpps in i bostaden. Flera studier visar att det är få äldre som aktivt 

väljer utförare, men att de flesta ser det som positivt att kunna byta hemtjänstenhet om 

man är missnöjd.  

Avgifterna för trygghetslarm ger sällan några större intäkter till kommunerna efter att 

administrationskostnaderna räknats av. För många äldre med dålig ekonomi kan dock 

dessa pengar ha stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i arbete ska vara en 

självklarhet bör denna och andra avgifter inom äldreomsorgen hållas så lågt som möjligt 

eller slopas helt.    

Det finns en uttalad önskan från många äldre att få veta vem som kommer hem till dem. 

För att säkerställa en högkvalitativ hemtjänst där brukarna har möjlighet att själv välja 

vem som kommer hem så bör valfrihet och mångfald inom hemtjänsten främjas. 
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Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska tilldela hemtjänst i form av tid och inte uppgifter.  

X Kommunen ska delge brukarna tjänstgöringsscheman i så god tid som möjligt. 

X Hemtjänstens äldre ska, liksom äldre på boenden omfattas av regelbundna nattfaste-

mätningar.  

X Kommunen ska hålla antalet personal som besöker äldre till ett minimum.  

X De äldres mat ska vara nylagad och i regel varm, kalla rätter får dock förekomma.  

X Kommunen ska införa digitala låssystem som komplement.  

X Hemtjänstpersonal ska ha särskild legitimation.  

X Kommunen ska erbjuda kostnadsfria trygghetslarm.  

X Kommunen ska främja valfrihet och mångfald inom hemtjänsten. 

 

 

 

11.4 Friskvård och fallprevention  

Fallskador bland äldre är något som orsakar ett stort mänskligt lidande och enorma 

kostnader för kommunerna, landstingen och regionerna. För att motverka detta ska alla 

äldre över 75 år erbjudas ett kostnadsfritt hembesök där tips, råd och hjälp ges för att 

minimera risken för fallolyckor. Tjänsten ska även innefatta en fallsäkring av hemmet 

genom borttagande av trösklar och mattkanter och installerande av halkmattor i 

badrummet.  

Kostnadsfri friskvårdsträning för äldre med inkluderade balansövningar har också visat 

sig kunna minska risken för fallskador, samtidigt som det berikar de äldres sociala liv 

och bör därför finnas i kommunen. En annan åtgärd som vid studier har visat sig kunna 

förbättra de äldres livskvalitet och hälsa är att de får ha djur i sin närhet. Därför bör en 

verksamhet med speciellt utbildade terapihundar som kontinuerligt besöker de gamla 

inom äldreomsorgen införas i kommunen. Förekomsten av särskilda kategoriboenden 

dit de äldre kan ta med sig sina husdjur den dag de inte längre klarar sig själva i hemmet 

bör eftersträvas. Givetvis måste dock dessa verksamheter anpassas så att inte allergiker 

och hundrädda blir lidande.  

Halkolyckor är ett stort problem. Halkolyckor orsakar nästan 1500 dödsfall per år, vilket 

är fem gånger fler än som dör i trafiken. Kostnaderna för samhället är avsevärda och 

varje förhindrad halkolycka innebär stora besparingar i pengar och framförallt lidande. 

Det är mestadels äldre som drabbas. Rehabiliteringen kan ta lång tid och för en del 

innebär halkolyckan att de får ett livslångt vårdbehov. Därför ska kommunerna, som en 

del i arbetet med fallprevention,  
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kostnadsfritt tillhandahålla halkskydd till skor för alla kommuninvånare som är över 65 

år. För många äldre som drabbats av fallskador och vissa andra sjukdomar har 

hemrehabilitering, där ett rehabiliteringsteam tränar patienten i det egna hemmet, visat 

sig vara en ekonomiskt fördelaktig och effektiv metod för att återfå hälsan och 

livskvaliteten och bör därför införas i samtliga kommuner.  

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska erbjuda alla över 75 år ett kostnadsfritt hembesök där tips, råd och 

hjälp ges för att minimera risken för fallolyckor. 

X Kommunen bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.  

X Kommunen ska erbjuda avgiftsfria halkskydd till personer över 65 år.  

X Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre.   

X Kommunen bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men 

stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda . 

 

 

 

11.5 Frivillighet och anhörigvård uppmuntras  

Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste 

tillvaratas. Klassmorfarsystemet har blivit en framgång inom skolan. Vi vill 

implementera samma system inom äldreomsorgen genom att införa äldrestödspersoner. 

Genom att utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens arbete, som att följa äldre 

med på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta 

ned och prata, eller hjälpa till med alldagliga sysslor, blir äldreomsorgen mer mänsklig 

och guldkantad. 

För att administrera denna verksamhet bör en volontärförmedling finnas dit 

kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning. 

Merparten av all vård och omsorg av äldre personer ges av anhöriga. Många av de 

anhöriga har själva uppnått en äldre ålder och är sjuka. Trots det väljer en stor del av 

anhörigvårdarna att inte utnyttja den hjälp som erbjuds dem. 

Orsaken till detta är att vårdtagarens behov inte har uppmärksammats i tillräckligt stor 

utsträckning och att stödet har varit alltför ensidigt inriktat på att befria den anhörige 

från vårdarrollen.   
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Ur 5 kap. 10 § socialtjänstlagen: ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för 

de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder.”  1Dock preciseras inte hur det ska gå 

till. Socialstyrelsen har tagit fram en handbok som heter ”Stöd till anhöriga – vägledning 

till kommunerna för tillämpning 5:e kapitlet 10 § i SoL”.  

Trots detta visar Socialstyrelsens rapport ”Stöd till personer som vårdar eller stödjer 

närstående” på slående skillnader mellan kommunerna vad gäller om kommunen har 

utvecklat och dokumenterat strategier i måldokument eller verksamhetsplaner för 

tillämpningen av 5 kap. 10 § SoL.  

Till dess att beslutade nationella riktlinjer finns som harmoniserar kommunernas stöd 

för anhörigvårdare, menar vi att kommunerna ska visa på högre eget ansvar för att 

implementera lagstadgade regler med hjälp av socialnämnden. För att korttidsboende, 

dagverksamhet, avlösning i hemmet och hemtjänst ska fungera som verkligt stöd för 

anhörigvårdarna krävs att tider anpassas efter anhörigvårdarens och vårdtagarens 

dygnsrytm och rutiner, exempelvis dagtjänst och hemtjänst med flexibla tider.  

De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas efter individuella behov och önskemål 

så att vårdtagaren upplever samhörighet och gemenskap. De kommunala avgifterna för 

olika former av stöd ska hållas på en låg nivå. Kommunen ska dessutom bedriva 

uppsökande verksamhet. Brukarundersökningar ska genomföras kontinuerligt bland de 

äldre och deras anhöriga för att utröna hur dessa uppfattar den kommunala servicen 

och hur denna kan förbättras.  

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen bör ha en volontärförmedling. 

X Kommunerna ska i högre utsträckning arbeta för att implementera 5 kap 10 § 

socialtjänstlagen.  

X Äldrestödspersoner ska finnas i kommunen.  

X Kommunen ska kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och 

deras anhöriga. 

 

 

11.6 En aktiv och meningsfull ålderdom  

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen 

tillgodosedda. Äldres kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i så hög utsträckning 

som möjligt och kontakt över generationsgränserna ska uppmuntras. Detta kan till 

exempel ske genom att ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor och 

dagis och seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker 

varandra, arrangerar gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stöd.  
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Klassmorfarverksamheten i skolorna bör utökas och i sin roll som arbetsgivare bör 

kommunen verka för att lyfta fram de äldres värde på arbetsmarknaden. Man bör också 

stimulera äldre som närmar sig eller passerat pensionsåldern till att åta sig ett 

mentorskap för yngre medarbetare så att organisationen inte går miste om den kunskap 

och erfarenhet de samlat på sig under sin tjänstgöringstid. Kommunen ska ge stöd åt 

föreningar som arrangerar verksamheter för äldre och erbjuda mötesplatser och 

aktiviteter anpassade för seniorer. 

För äldre med få sociala kontakter och låg inkomst bör subventionerade lunchträffar 

erbjudas. Precis som ofta sker med resurssvaga barn bör kommunen, i samverkan med 

frivilligorganisationer, försöka ge sådana seniorer en möjlighet till miljöombyte och 

social samvaro genom att anordna vistelse för äldre på till exempel kommunala 

kursgårdar.  

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska ta initiativ till att upprätta samarbete mellan barn- och 

utbildningsverksamhet och äldreboenden och äldre-organisationer.  

X Kommunen ska anamma och utveckla klassmorfarsystemet.  

X Kommunen ska verka för att de äldres värde lyfts fram på arbetsmarknaden.  

X De äldre ska erbjudas möjlighet till social samvaro, exempelvis sommarkollo 
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11.7 Delaktighet och tillgänglighet för funktionsnedsatta  

De funktionsnedsatta är ingen homogen grupp. Varje individ har olika förutsättningar 

och behov beroende på handikapp. Det finns en rad lagar som reglerar de 

funktionsnedsattas situation och som kommunen har att åtfölja. Sverige åtog sig 2010 

att leva upp till FN:s standardregler för att tillförsäkra funktionsnedsattas möjlighet att 

kunna delta fullt ut i samhället.  

För att förverkliga detta ska kommunen ha ett handikappolitiskt handlingsprogram, som 

ska upprätthållas och beaktas i samhällsplanering och lokala ordningsföreskrifter. Alla 

kommunala verksamheter berörs av denna målsättning. Delaktighet och tillgänglighet 

ska vara grundläggande för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens 

information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö ska vara 

tillgänglig för människor med olika funktionsnedsättningar.  

Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar ska kommunen sprida kunskap 

om olika handikapp och de funktionsnedsattas situation. Älmhults kommun  bör 

stimulera näringsidkare till att tillgänglighetsanpassa bostäder, kaféer, butiker och 

andra inrättningar. Detta för att tillgängligheten i det offentliga rummet ska öka för 

personer med funktionsnedsättning.  

Aktiviteter i Dagligt Liv-funktioner är viktiga för att undvika passivitet hos den enskilde. 

Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende 

erbjuda funktionsnedsatta en meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes 

förutsättningar. Samverkan med brukare och anhöriga ska vara god. Stöd och service 

ska erbjudas anhörigvårdare. 

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska ha ett handikappolitiskt handlingsprogram, vars innehåll beaktas i 

verksamheten.   

X Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö ska vara tillgänglig för 

människor med funktionsnedsättning.  

X Kommunen ska etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga.  

X Kommunen ska erbjuda stöd och service till anhörigvårdare.  

X Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende 

erbjuda funktionsnedsatta meningsfull sysselsättning.  

X Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar ska kommunen sprida 

kunskap om funktionsnedsättning.  

X Kommunen bör stimulera näringsidkare till att öka tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning i det offentliga rummet. 

X Kommunen ska möjliggöra att funktionsnedsatta får tillträde till offentliga badplatser 
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12 Kultur och fritid 

Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot 

tidigare generationer, att minnas vad de har åstadkommit.   

Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet 

fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle 

behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva 

minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och 

traditioner, gemensamma seder och bruk för att i 

förlängningen kunna hålla samman.  

Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska med en 

solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den 

solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på 

identifikation och en stark känsla av gemenskap. 

 

12.1 Kulturarv och folklig kultur  

Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset 

för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå 

vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. 

Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt 

samhälle och underlättar dessutom assimilering av 

nytillkomna.  

Museer och bibliotek men också ideella 

hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det 

kulturarvsfrämjande arbetet. Kommunen ska dessutom ha 

en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett 

särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges 

en folklig profil. Att varje kommun har ett folkligt och 

levande kulturliv är viktigt för Sverigedemokraterna. Bland 

annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser, 

framför allt för barn och familjer, samt allmänna 

samlingsställen för exempelvis dans och musik.  

Den kommunala musik- eller kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra 

kulturarvet, till exempel genom att erbjuda undervisning i folkmusik och gammeldans. I 

grundskolans gymnastik- och idrottsundervisning ska gammeldans premieras i de fall 

dans förekommer. Många gånger används dock kulturresurser till att finansiera smala, 

högst tvivelaktiga och inte sällan politiserade verksamheter. Sådan verksamhet ska 

givetvis kunna finnas för dem som är intresserade, men att med skattemedel främja 

kulturell verksamhet som den absoluta merparten av skattebetalarna inte har något 

intresse av att se eller till och med tar avstånd ifrån, anser vi vara felaktigt.  
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Det finns kulturskapare som genom sina kulturyttringar uppmanar och romantiserar 

våldsanvändning, vandalism och brukandet av droger. Dessa kulturskapare är självklart 

berättigade att offentligt uttrycka tankar och åsikter. Däremot anser 

Sverigedemokraterna att kommuner aldrig ska finansiera eller arrangera 

kulturevenemang med kulturuttryck eller aktiviteter som underblåser eller 

romantiserar brukandet av våld, droger eller vandalism.  

Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens ökar 

man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning.   

       

Sverigedemokraterna anser därför att det kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett 

ifrån biblioteksverksamheten och den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta 

fram det svenska kulturarvet och stärka den gemensamma identiteten i samhället, bör 

sänkas.  

Antidemokratiska och/eller våldsbejakande organisationer ska aldrig få kommunala 

bidrag. I den mån kommuner väljer att bidra till olika former av föreningsverksamhet 

ska de således ställa krav på respekt för grundläggande demokratiska idéer och 

värderingar. 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen ska premiera kulturarvsfrämjande arbete.  

X Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten.  

X Kommunen ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.  

X Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas.  

X Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet.  

X Kommunalt kulturstöd ska ej användas för att finansiera kultur eller kulturevenemang 

som underblåser eller romantiserar användandet av vandalism, droger eller våld.  

X Den kommunala musik- och kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra det 

svenska och lokala kulturarvet.  

X Kommunala bidrag enbart ska gå till föreningar vars syfte är förenligt med det 

demokratiska samhällets värderingar.    
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13 Sverige i rörelse 

 

Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd präglad av en stark 

medborgaranda, där människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra 

medborgares välbefinnande, är en viktig faktor i byggandet av det goda samhället. 

Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del 

av folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, 

särskilt barn och ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska 

folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa 

utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull och 

innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.  

Särskilt framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen 

på kartan och bidrar på så sätt till den lokala tillväxten. Kommunen har mycket att vinna 

på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått. Tillgänglighet och mångfald 

vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag 

till projekt och löpande verksamhet är av vital betydelse.  

För att utveckla kommunen idrottsliv krävs samarbete mellan kommun, näringsliv och 

idrottsföreningar. Spontanidrotten är ett viktigt inslag i våra ungdomars fritid och 

kommunen ska ha som målsättning att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just 

för spontanidrott.  

Utöver idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla människors 

fritid med meningsfulla aktiviteter så som motorsport, ungdomsgårdar och hästsport. 

Inte minst är det viktigt att människor får utökade möjligheter att samlas och umgås 

med varandra i sammanhang som berör just dem. Kommunen ska därför stödja 

föreningslivet generellt, i synnerhet sådan verksamhet som är riktad till barn och 

ungdomar.  

För att öka antalet ungdomar som söker sig till föreningslivet är det viktigt med ett brett 

utbud av aktiviteter. Föreningar som erhåller bidrag ska garantera att verksamheten är 

drogfri. För att motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att 

noggranna kontroller utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.    

 

Sverigedemokraternas förslag:   

X Kommunen ska stödja det lokala idrotts- och föreningslivet.  

X Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.  

X Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott.  

X Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet.  

X Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmälas.     
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14 Miljö, djur och natur för framtiden  

Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt 

beroende av denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Förutom att förse oss 

med de mest nödvändiga förutsättningarna för vårt livsuppehälle såsom mat, vatten och 

syre, så tror vi också att de skönhetsvärden som finns inbäddade i naturen är 

nödvändiga för att fylla våra själsliga behov och möjliggöra en hög livskvalitet.  

Som individ har man ett personligt ansvar att värna naturen och sin omgivning, men det 

är också samhällets ansvar att bidra med strukturella förutsättningar för att göra det så 

enkelt som möjligt att göra rätt för individen. 

För att värna den biologiska mångfalden krävs ett aktivt arbete. Inte sällan sprider sig 

främmande växter i den svenska naturen vilket riskerar slå ut den inhemska floran, till 

stora kostnader för jordbruk och fiske. Vi ser därför att det bör åligga kommunen att ha 

en handlingsplan för invasiva arter.  

Ur miljösynpunkt samt ur ett djurskyddsperspektiv är det viktigt att allmänheten 

informeras om vilket ursprung maten har. Sverigedemokraterna anser därför att 

kommunerna bör uppmuntras att ursprungsmärka sina matsedlar.  

Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och 

omsorgen om allt levande omkring oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför 

fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt. Om tillväxten 

bromsas minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete. Det 

är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar 

ett uthålligt samhälle enligt kretsloppstänkande.  

Livsmedel som odlas och framställs i närområdet kan ge kostnadseffektiva miljövinster 

och bör då premieras vid upphandling. Andra saker som bör premieras vid upphandling 

av livsmedel är att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett 

etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djuromsorg. Kött från 

djur som avblodats utan bedövning ska inte förekomma inom kommunens 

verksamheter.  

Alla kommunala beslut som kan ha någon form av miljöpåverkan bör föregås av en 

miljöprövning. Detta kan ske med hjälp av en miljöchecklista. Riksdagen har beslutat om 

en storskalig satsning på vindkraft, som dessvärre påverkar kulturmiljön och 

landskapsbilden för människor som bor i områden där vindkraftparker etableras. 

Riksdagens beslut att bygga ut vindkraften, som till stor del bärs upp av stora 

subventioner, kan ifrågasättas nationalekonomiskt. Även miljönyttan kan ifrågasättas då 

Sveriges huvudsakliga elproduktion via kärnkraft och vattenkraft redan är fri från 

koldioxidutsläpp. Vid uppförande av storskalig vindkraft bör stor hänsyn tas till den 

lokala opinionen.  

 

 

      47 

528



Idag krävs det enligt lag att kommunen tillstyrker exempelvis tillståndspliktig 

vindkraftsanläggning inom kommunens gränser, vilket möjliggör ett ”kommunalt veto”. 

Detta veto bör utnyttjas i fall av att kommuninvånare drabbas av sänkta värden på 

fastigheter som inte kompenseras av ägaren till vindkraftparken.  

Sverigedemokraterna anser att kommunerna ska ha en policy för vindkraft, som tar 

hänsyn till kommuninvånarnas intresse och i detta sammanhang menar vi att det är 

rimligt med väl anpassade respektavstånd. Respektavstånd handlar inte bara om att 

omgivningen ska slippa störas av bullrigt ljud, utan också om att kommuninvånarna ska 

enligt oss både slippa att riskera att få en vindkraftspark som granne och att träffas av 

snö och is som kastas från vingarna. 

Vår lokala naturturism är en betydande näring och bör därmed visas särskild hänsyn. 

Likaså bör stor hänsyn tas till framtida markanvändningsintressen.  

 

 

 

Allemansrätten är en världsunik rättighet som innebär att man under givna 

förutsättningar har rätt att vistas på annans mark. För många människor är detta en 

rättighet som är betydande för livskvaliteten. För att medborgarna inte ska missbruka 

denna rättighet, samtidigt som markägarna inte ska känna att dessa rättigheter utnyttjas 

felaktigt så att äganderätten inskränks, bör kommunen tillhandahålla information och 

vid behov bedriva upplysningskampanjer om vilka rättigheter och skyldigheter man har 

genom allemansrätten. Sådan information bör särskilt riktas till turister, hitresta 

bärplockare och nytillkomna invånare.    
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Oaktsamt och direkt brottsligt användande av fyrverkerier har blivit ett allt större 

problem. Därför ska kommunerna, vid behov, arbeta för att införa restriktioner för 

användande av fyrverkerier, med undantag för nyårsafton, valborgsmässoafton och 

påskafton. Maxavstånd till registrerad djuruppfödning/djurstall ska anges i de lokala 

ordningsföreskrifterna för användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.  

 

Sverigedemokraternas förslag:  

X Kommunen bör, för att spara energi och gynna miljön, se över möjligheten att 

utöka/använda fjärrvärme.   

X Kommunen ska tillhandahålla kompetent energirådgivning.   

X Kommunen ska ha en plan för utbyggnad av ett finmaskigt nät av cykelleder.  

X Kommunen ska eftersträva att upphandla livsmedel från närområdet i största möjliga 

utsträckning.  

X Alla kommunala beslut bör föregås av en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en 

miljöchecklista.  

X Kommunen bör underlätta källsortering och återvinning så att invånarna stimuleras 

att ta ansvar. 

X Kommunen bör använda sitt så kallade ”kommunala veto” mot uppförande av 

storskalig vindkraft om man inte förmår lösa planeringen på ett sådant sätt att det inte 

påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sätt äventyrar 

kommunens intressen.  

X Kommunen ska verka för ett respektavstånd för tillståndspliktiga vindkraftverk till 

närmsta tätort och planerad tätortsutbyggnad om minst 2000 m samt minst 1000 m från 

enskilt bostadshus.  

X Kommunen ska inte finansiera eller medfinansiera elproduktion om en sådan 

investering inte kan återföras till kommuninvånarna ekonomiskt.  

X Kommunen ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är 

näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel 

genom att uppfylla krav på god djurhållning. Allt kött ska komma från djur som bedövats 

före avblodning.  
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X Kommunen bör informera invånarna om gällande regelverk för allemansrätten för att 

skapa balans mellan kommuninvånarnas och markägarnas intressen.  

X Kommunen bör ha ett program för att bekämpa invasiva arter.  

X Kommunen bör uppmuntras att ursprungsmärka sina matsedlar.  

X Kommunen ska landsbygdssäkra politiska beslut så att de inte påverkar landsbygden 

på ett negativt sätt.  

X Kommunerna bör införa restriktioner för användningen av pyrotekniska varor 
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
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 att:
1. Älmhults kommun gör riktade insatser på förskolor och skolor med många 

barn från flerspråkiga miljöer och i synnerhet på skolor med lägre 
måluppfyllelse.

2. 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
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 148

 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
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
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Tjänsteskrivelse

2019-07-01 1(2)

Utbildningsförvaltning
Jenni Karlsson 
Anna Rix Grönvall

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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Tjänsteskrivelse

2019-07-01 2(2)

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 0-
3 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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Sammanträdesprotokoll

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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

_____ 
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till kultur- 
och 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. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, §149

 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
_____
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2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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 kultur- 
och 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. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-22 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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 kultur- 
och 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 2018-
09-04

 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

KFN 2018/22
2019.253

2019-10-02
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-23 Sidnummer, beslut 1(3)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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.
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2019-05-23 Sidnummer, beslut 2(3)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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.
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2019-05-23 Sidnummer, beslut 3(3)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 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
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Remiss

2018-09-26 1(1)

Kommunstyrelsen 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
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Sammanträdesprotokoll

2018-09-24 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
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 att:
1. Älmhults kommun lägger till ett mätbart mål med syfte att minska 

matsvinnet i de kommunala verksamheterna till den antagna miljöplanen. 
2. En handlingsplan för att minska matsvinnet tas fram. 
Tekniska nämnden föreslår, 2019-10-01, § 108, att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 150

 Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 108

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-20

 Motion från Helen Bengtsson (S) daterad 2019-03-25
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-01 Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
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Tjänsteskrivelse

2019-08-20 1(2)

Teknisk förvaltning
Carina Walthersson 
Carina.Walthersson@almhult.se

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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Tjänsteskrivelse

2019-08-20 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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Sammanträdesprotokoll

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
_____
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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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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
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 ska avslås utifrån 
att resursmässiga förutsättningar för uppdraget saknas.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 151

 Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 108

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-02

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår bifall till motionen.
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till avslag mot Eva 
Ballovarres (S) förslag till bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-01 Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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 2019-

07-02

 Motion om trygghetsvandring daterad 2018-11-25

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2019-07-02 1(2)

Teknisk förvaltning
Håkan Helgesson 
hakan.helgesson@almhult.se

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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Tjänsteskrivelse

2019-07-02 2(2)

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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Sammanträdesprotokoll

2018-11-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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

_____
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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
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens redovisning avseende 
miljöprofilering av Haganässkolans programutbud.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden 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
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 152

 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
_____ 
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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 kommun-
fullmäktige 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

UN 2016/131

2019.1421

2019-09-05
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Tjänsteskrivelse

2019-08-15 1(2)

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. 

UN 2016/131

2019.1423

2019-08-15
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Tjänsteskrivelse

2019-08-15 2(2)

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 kommun-
fullmäktige 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

2019-08-15 1(2)

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 medbor-
garen 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 miljöpro-
filering 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.

UN 2016/131

2019.1422

2019-08-15
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utredning

2019-08-15 2(2)

Möjlighet till miljöprofilering. 
I nuläget arbetar de olika programmen med miljöarbete inom främst natur-
kunskap, 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 ämnes-
övergripande 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, fritids-
gården 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   45 000

Summa 500 000 300 000
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens redovisning avseende 
individuellt IT-stöd inom skolan.

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
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 153

 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
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-22 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-08-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 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 2016-11-
28 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

UN 2016/148

2019.1425

2019-09-05
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Tjänsteskrivelse

2019-08-21 1(1)

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 2016-11-
28 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

UN 2016/148

2019.1426

2019-08-22
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Sammanträdesprotokoll

2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 122 Majtorp 1:1 - markförsäljning

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna 

överlåtelseavtal gällande del av fastigheten Majtorp 1:1, enligt tekniska 
nämndens förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har exploaterat området ”Paradiset 3” där del av fastigheten 
Majtorp 1:1 är belägen. Fastigheten är planlagd för skolverksamhet. 
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet.
Köpeskillingen, inkluderad 25% energirabatt, är 3 998 575 kronor.

Tekniska nämnden har tagit fram följande förslag till överlåtelseavtal: 
Köpeskillingen är bestämd till 450 kr/m2 för del av fastigheten som har byggrätt 
för skola, ca 11 818 m2. Del av fastighet som har byggrätt för parkering, ca 2 
547 m2, säljs med motprestationen att anlägga hela ytan som parkering. 
Rabatt lämnas med 25% om byggnaden, vid provtryckning och teknisk 
beskrivning, når en energieffektivitet på 30% under BBR 25’s (Boverkets 
byggregler) nu gällande krav. 
Om inte godkänd redovisning av provtryckning och teknisk beskrivning, har 
redovisats senast i samband med ansökan om slutbesked, kommer 
mellanskillnaden att debiteras köparen. Redovisning till säljaren ska ske senast 
2020-09-30.
Köpeskillingen, inkluderad ovanstående rabatt, är 3 998 575 kronor.
Köpebrev utfärdas när köpeskilling är betald och villkor i detta avtal är 
uppfyllda. Alternativt med återgångsvillkor inskrivna i köpebrevet.
Handpenning ska erläggas till ett belopp om 531 181 kronor, motsvarande ca 
13% av köpeskillingen, senast 2019-05-31 för att köpekontrakt fortfarande ska 
vara giltigt. Tillträde sker när köpeskillingen till fullo är betald.
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Sammanträdesprotokoll

2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 142

 Tekniska nämndens beslut 2019-05-21, § 59

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13

 Kartskiss daterad 19-03-25
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-21 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 59 Majtorp 1:1 - markförsäljning
Ärendenummer TN 2019/8

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner informationen.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
2. Att ge Tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna överlåtelseavtal 

enligt följande:
Köpeskillingen är bestämd till 450 kr/m2 för del av fastigheten som har 
byggrätt för skola, ca 11 818 m2. Del av fastighet som har byggrätt för 
parkering, ca 2 547 m2, säljs med motprestationen att anlägga hela ytan som 
parkering. 
Rabatt lämnas med 25% om byggnaden, vid provtryckning och teknisk 
beskrivning, når en energieffektivitet på 30% under BBR 25’s (Boverkets 
byggregler) nu gällande krav. 
Om inte godkänd redovisning av provtryckning och teknisk beskrivning, har 
redovisats senast i samband med ansökan om slutbesked, kommer 
mellanskillnaden att debiteras köparen. Redovisning till Säljaren ska ske 
senast 2020-09-30.
Köpeskillingen, inkluderad ovanstående rabatt, är 3 998 575 kronor.
Köpebrev utfärdas när köpeskilling är betald och villkor i detta avtal är 
uppfyllda. Alternativt med återgångsvillkor inskrivna i köpebrevet.
Handpenning ska erläggas till ett belopp om 531 181 kronor, motsvarande ca 
13% av köpeskillingen, senast 2019-05-31 för att köpekontrakt fortfarande 
ska vara giltigt.
Tillträde sker när köpeskillingen till fullo är betald.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-21 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har exploaterat området ”Paradiset 3” där del av fastigheten 
Majtorp 1:1 är belägen. Fastigheten är planlagd för skolverksamhet. 
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet.
Köpeskillingen, inkluderad 25% energirabatt, är 3 998 575 kronor.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13

 Kartskiss daterad 19-03-25

_____

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Tjänsteskrivelse

2019-05-14 1(2)

Teknisk förvaltning
Anna Welander 
anna.velander@almhult.se

Tekniska nämnden

Försäljning av del av fastigheten Majtorp 1:1
Ärendenummer TN 2019/8

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har exploaterat området ”Paradiset 3” där del av fastigheten 
Majtorp 1:1 är belägen. Fastigheten är planlagd för skolverksamhet. 
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet.
Köpeskillingen, inkluderad 25% energirabatt, är 
(tremiljonerniohundranittioåttatusentrehundrasjuttiofem) (3 998 575) kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13

 Kartskiss daterad 19-03-25

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun är innan sommaren färdig med exploatering av området 
Paradiset 3.
För Fastigheten gäller detaljplan P2018/3 som vunnit laga kraft 2018-02-20. Av 
planhandlingarna framgår bestämmelser om bebyggelsens utformning med 
mera, vilka bestämmelser Köparen tagit del av före kontraktets undertecknande. 
Fastigheten har en yta om sammanlagt cirka 14 365 kvm och planlagd för 
skolverksamhet.
Verksamheten som avses bedrivas är förskoleverksamhet.
Markanvisningsavtal är sedan tidigare tecknat för området men upphörde att 
gälla per den 2019-05-04.

Ansökan om fastighetsbildning är inskickad och ankommen Lantmäteriet 2018-
12-13. Förslagsvis kommer fastigheten tilldelas fastighetsbeteckning Paradiset 2, 
del 1 och 2.

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner informationen
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
2. Att ge Tekniska förvaltningens chef i uppdrag att teckna överlåtelseavtal 

enligt följande:
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Tjänsteskrivelse

2019-05-14 2(2)

Köpeskillingen är bestämd till 450 kr/m2 för del av fastigheten som har byggrätt 
för skola, ca 11 818 m2. Del av fastighet som har byggrätt för parkering, ca 2 
547 m2, säljs med motprestationen att anlägga hela ytan som parkering. 
Rabatt lämnas med 25% om byggnaden, vid provtryckning och teknisk 
beskrivning, når en energieffektivitet på 30% under BBR 25’s (Boverkets 
byggregler) nu gällande krav. 
Om inte godkänd redovisning av provtryckning och teknisk beskrivning, har 
redovisats senast i samband med ansökan om slutbesked, kommer 
mellanskillnaden att debiteras köparen. Redovisning till Säljaren ska ske senast 
2020-09-30.
Köpeskillingen, inkluderad ovanstående rabatt, är 
(tremiljonerniohundranittioåttatusentrehundrasjuttiofem) (3 998 575) kronor.
Köpebrev utfärdas när köpeskilling är betald och villkor i detta avtal är 
uppfyllda. Alternativt med återgångsvillkor inskrivna i köpebrevet.
Handpenning ska erläggas till ett belopp om femhundratrettioenetthundraåttioen 
(531 181) kronor, motsvarande ca 13% av köpeskillingen, senast 2019-05-31 för 
att köpekontrakt fortfarande ska vara giltigt.
Tillträde sker när köpeskillingen till fullo är betald

Anna Welander Anders Nyberg
Mark- o Exploateringsing Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 229 Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet – 
revidering av taxa
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta 

beslut i ärendet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder ny EU-förordning, EU 2017/625, om offentlig 
kontroll av livsmedels- och foderlagstiftning i kraft. Detta kräver att Älmhult 
kommuns befintliga taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
uppdateras så att den stämmer överens med den nya lagstiftningen. 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa där främst 
lydelser och laghänvisningar uppdaterats. Beloppen för kontroll kommer vara 
samma som tidigare och det bedöms inte påverka verksamhetsutövarna i 
Älmhults kommun i någon större utsträckning i förhållande till tidigare taxa. 
Som underlag för taxan har en skrivelse från Sveriges kommuner och landsting 
använts. Miljö- och byggnämnden påtalar att det är av stor vikt att denna taxa 
vinner laga kraft och tas i anspråk den 14 december 2019, annars har miljö- och 
byggnämnden inte möjlighet att besluta om avgift i förhållande till den nya 
lagstiftningen.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-10-28, § 85

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18

 Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterat 2019-
10-18

 Sveriges kommuner och landstings underlag för utformning av taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen daterat 2019-09-30
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-29 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att kommunstyrelsen delegerar till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.
 _____

609



610



611



612



613



Tjänsteskrivelse

2019-10-18 1(2)

Miljö- och byggförvaltning
Daniel Persson 
daniel.persson3@almhult.se

Miljö- och byggnämnden

Uppdaterad taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet
Ärendenummer MOB 2019/24

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder ny EU-förordning om offentlig kontroll av 
livsmedels- och foderlagstiftning i kraft. Förordningen benämns EU 2017/625. 
Detta kräver att Älmhult kommuns befintliga taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet uppdateras så att den stämmer överens med den nya 
lagstiftningen som börjar gälla. Detta gäller även för resten av Sveriges 
kommuner som påverkas av samma lagändringar och det är inget som är unikt 
för Älmhults kommun.
I framställandet av den nya taxan har främst lydelser och laghänvisningar 
uppdaterats, beloppen för kontroll kommer vara desamma som tidigare och det 
bedöms inte påverka verksamhetsutövarna i Älmhults kommun i någon större 
utsträckning i förhållande till tidigare taxa. Som underlag för framställandet av 
taxan har ett underlag från SKL legat som grund. Denna bifogas även som 
beslutsunderlag i ärendet.
Det är av stor vikt att denna taxa vinner laga kraft och tas i anspråk den 14 
december 2019, annars har miljö- och byggnämnden inte möjlighet att besluta 
om avgift i förhållande till den nya lagstiftningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18

 Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen, SKL, 2019-09-30

Förslag till beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av 

taxa enligt ” Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 
2019-10-18” och att denna tas i anspråk 2019-12-14.

2. Miljö- och byggnämnden föreslår även att kommunfullmäktige upphäver 
tidigare taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-10-31 § 144, med samtliga efterföljande 
revideringar. Tidigare antagen taxa ska upphöra i samband med att ny taxa 
tas i anspråk.
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Tjänsteskrivelse

2019-10-18 2(2)

Daniel Persson
Miljö/Byggchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL 
INOM LIVSMEDELOMRÅDET

(2019-10-18)

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx § xx

När denna taxa vinner laga kraft, 2019-12-14, upphör kommunfullmäktiges tidigare 
beslut gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, 2011-10-31 § 144, 

med efterföljande revideringar att gälla.

2019 års taxa gäller tillsvidare från det att den vunnit laga kraft.
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Taxa för Älmhults kommuns offentliga kontroll av 
livsmedel

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser 
inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de 
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till 
den punkt där det tappas ur kran till konsument1, och

2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa får tas ut för

1. registrering av anläggning

2. årlig offentlig kontroll

3. uppföljande kontroll som inte var planerad

4. utredning av klagomål

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg

6. importkontroll

7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som 
föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 
överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
miljö- och byggnämnden efter handläggning.

Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 931 kronor per 
timme kontrolltid för årlig offentlig kontroll och 830 kronor per timme 
kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

1  Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003
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Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år 
tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska 
betala avgift för 1 timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 
§ livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som 
anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften.

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och 
beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 
§. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars 
tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och 
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med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och 
med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat 
nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller 
innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) 
vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter 
det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, 
och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av 
denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning 
och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål 
som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan 
bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och 
byggnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna 
taxa.

Avgift exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som 
avses i 7 § betala avgift till miljö- och byggnämnden för sådan 
särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som 
föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt 
i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift 
som avses i 7 §, betala avgift till miljö- och byggnämnden för sådan 
särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om 
offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och 
de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.
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Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt 
i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för 
provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults 
kommunkommun genom dess miljö- och byggnämnd. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 
tillämpas från och med den 1 januari 2020. Detsamma gäller 
ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period.
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Bilaga 1: Riskmodul

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning 
enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och 
registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att 
addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och 
av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen 
(tabell 3 nedan).
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för juridik  

Anna Marcusson  

 

 

Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 
 

Inledande bestämmelser  

1 §  Denna taxa gäller avgifter för XX kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

  1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument,1 och 

  2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. uppföljande kontroll som inte var planerad  

5.  utredning av klagomål    

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. importkontroll  

9. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av X-nämnden 
efter handläggning.  

 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften X kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 
                                                 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för x 
timme[ar]s kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid X-nämnden tilldelat eller beslutat för  
anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften. 

8 §  Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 §  Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift 
omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och 
med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras 
den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 
förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål    

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  

Höjning eller nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får X-nämnden i ett enskilt ärende besluta 
ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till X nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §.   

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i X §, 
betala avgift till X nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett 
tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover 

Avgiftens erläggande och verkställighet  

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till  X-kommun genom dess X-
nämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande   

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
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istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (x kr). 
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 
om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 
kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  
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