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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 6 Prognos efter november - Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/44

Kommunstyrelsens förslag
 Kommunfullmäktige godkänner månadsrapporten efter november 2018 för
Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreliggande månadsrapport efter november avser uppföljning och prognos av
ekonomin jämfört med månadsuppföljning i oktober och årsprognos.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-13
 Månadsrapport efter november daterad 2018-12-13

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Måluppföljning
Kommunens övergripande målsättning om befolkningstillväxt på minst 1,0 % (171 personer) kommer
att uppnås. Den preliminära ökningen efter oktober uppgick till knappt 2,0 % (340 personer) och
antalet invånare uppgick till 17 488. Jämfört med motsvarande månad föregående år är det en
ökning med 2,4 %.

Ekonomisk uppföljning
Prognosen för årets resultat 2018 pekar mot ett överskott på 23 mkr, vilket är 16 mkr bättre än
reviderad budget, och 13 mkr bättre än ursprunglig budget. Prognosen efter oktober månader
uppgick till 22 mkr. Således marginell förbättring som kan förklaras av nämndernas resultat.
Budgetrevideringen gjordes i samband med resultatregleringen 0,5 mkr kommunledningsförvaltningen, 0,8 mkr för socialnämnden samt framskjutet sparbeting inom tekniska nämnden 1,2
mkr. Resultatet innebär att balanskravet kommer att uppnås. Övriga finansiella mål kommer inte att
uppnås under året.

Resultaträkning

Prognos
2018

Utfall
2017

Verksamhetens intäkter

336 256

322 926

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Budget Budget2018 avvikelse
330 000

6 256

-1 210 678 -1 125 027 -1 182 976

-27 702

-65 364

-58 311

-67 000

1 636

Verksamhetens nettokostnader

-939 786

-860 412

-919 976

-19 810

Skatteintäkter

804 047

779 122

806 720

-2 673

Generella statsbidrag och utjämning

160 346

115 745

133 952

26 394

Finansiella intäkter

5 800

3 987

3 460

2 340

Finansiella kostnader

-7 500

-6 747

-17 100

9 600

Resultat före extraordinära poster

22 907

31 695

7 056

15 851

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

22 907

31 695

7 056

15 851

Årets resultat (tkr)
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De största avvikelserna är:
 Skatter och utjämningsbidrag +24 mkr
 Förbättrat finansnetto +6 mkr
 Poster under KS -11 mkr, vilket beror på utökad volymkompensation till utbildningsnämnden
och tekniska förvaltningen (kostverksamheten) för flera antal barn och elever i verksamheten
än planerad befolkningsprognos.
 Underskott nämnderna -4 mkr

Skatter, generella statsbidrag och utjämning
Budget 2018 är baserad på 16 804 invånare när det gäller skatter, generella statsbidrag och
utjämning. Befolkningen ökade betydligt mer till förste november 2017 som är avstämningsdatum
för 2018. Utfallet blev 280 fler invånare än budget, vilket är främsta anledningen till att prognosen är
+23,7 mkr jämfört med budget. Detta är en försämring jämfört med SKL:s prognos från augusti med
0,8 mkr och härrör till slutavräkningen för 2018.

Finansnetto
Finansnettot är kommunens ränteintäkter minus räntekostnader och kommer att redovisa ett
överskott mot budgeten till följd av lägre investeringstakt än beräknat och att äldre lån ersätts med
nya som har betydligt lägre räntenivåer. Under året har 100 mkr lånats upp. Ny finanspolicy har
behandlats i KS.

Poster under kommunstyrelsen
Volymjustering görs för utbildningsnämnden och kostenheten inom tekniska förvaltningen för
förändrat invånarantal. Prognosen är att antalet barn ökar och att budgeterade medel kommer att
överskridas. Volymjustering görs i december för perioden september-december.
Kostnaden för pensioner beräknas överskrida budget. Orsaken är bland annat ökade
pensionskostnader i samband med satsningar på ökade lärarlöner.
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Prognosen på helårsbasis är att semesterlöneskulden kommer att ligga i nivå med 2017. En ökning
sker normalt alltid på grund av löneökningar och fler anställda.

Driftsredovisning
Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett underskott om 3,7 mkr jämfört med
budget, se tabell nedan.

Sammanställning
Driftsredovisning, tkr

Utfall
181130

Utfall
171130

Delår
Budget
181130

Budgetavvikelse

Utfall
2017

Politisk organisation

7 348

7 121

8 613

1 265

7 915

8 184

9 330

1 146

Överförmyndarnämnd

1 282

2 225

1 263

-19

1 233

1 378

1 378

0

Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltning

44 841

45 083

44 012

-829

48 471

50 404

48 037

-2 367

Kommunstyrelsen teknisk förvaltning

56 504

61 163

63 985

7 481

71 634

75 763

69 710

-6 053

Utbildningsnämnd

350 913

327 576

358 456

7 542

368 877

385 679

390 881

5 202

Socialnämnd

290 405

273 773

287 222

-3 184

297 446

315 595

313 466

-2 129

1 988

1 457

924

-1 064

935

1 677

1 018

-659

27 474

26 633

32 072

4 598

32 013

34 283

35 175

892

Gemensam nämnd för familjerätt
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och byggnämnd
Resultat

Helår
Prognos Budget
2018
2018

Budgetavvikelse

7 416

6 815

8 270

854

8 287

8 751

9 026

275

788 171

751 846

804 817

16 644

836 811

881 714

878 021

-3 693

Tekniska förvaltningen underskott inom kostverksamheten. Kommunledningsförvaltningen får inte
helårseffekt på sina sparkrav för 2018. Inom socialnämnden prognostiserar individ- och
familjeomsorgen ett underskott vid årets slut. Behovet av stöd och insatser för personer med
funktionsnedsättning har också ökat och verksamheten genererar underskott. Nämnden för
familjerätt uppvisar ett mindre budgetunderskott.
Fullmäktige beslutade i delårsrapporten efter april månad att uppdra till nämnder med
prognostiserat budgetunderskott att redovisa åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen
senast vid uppföljningen efter augusti. Åtgärdsplaner för budget i balans för tekniska och
kommunledningsförvaltningen behandlades i kommunstyrelsen i augusti. Ett arbete för budget i
balans pågår inom socialnämnden och som redovisades till kommunstyrelsens sammanträde i
november. I socialnämndens ekonomiska utfall för perioden finns engångsutbetalningar från
migrationsverket som förbättrar resultatet. Gemensamma nämnden redovisar en negativ prognos
med -659 tkr, där Älmhults del av underskottet är -198 kr.

Vad har förändrats mellan oktober och november prognosen?
Jämfört med prognosen i oktober är det en förbättring för nämnderna med drygt 0,5 mkr. Det är
främst inom politisk verksamhet och socialnämnden.
Tekniska förvaltningen försämrar sin prognos med 0,2 mkr och har en negativ årsprognos på 5,9
mkr. En del av förändringen beror på ökade löpande underhåll i lokalerna än budgeterat och ökade
kapitalkostnader. Även inom gatusidan har negativ budgetavvikelse framkommit.
Utbildningsnämnden - Prognosen är i nivå med oktoberprognosen 5,2 mkr. En del av överskottet
beror på att tekniska förvaltningen prognostiserar att återbetala 2 mkr för lokalvården. En del av
förändringen beror på att prognoserna tidigare har gjorts med hög försiktighet. Det är framförallt
intäkterna som har förbättrats. Vilket till viss del beror på att den prognostiserade intäkten för
volymkompensationen från Kommunstyrelsen är högre än tidigare. Bedömningen är att befolkningen
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inte kommer ha minskat i avstämningen i december utan nämnden kommer få behålla hela den
volymkompensation som fördelats ut efter avstämningen i augusti. Viss försiktighet har tillämpats då
ingen ytterligare volymkompensation för september till december har räknats med.
Viktigt att poängtera är att den volymökning som skett hittills har kunnat hanteras i befintliga lokal
men att brytpunkten för behov av nya lokaler snart är nådd.
Socialnämnden - Resultatet har marginellt förbättrats sedan oktoberuppföljningen, men uppvisar en
negativ prognos -2,1 mkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader inom IFO och högre
utbetalt försörjningsstöd för november. Gemensamma nämnden redovisar en negativ prognos med 659 tkr, där Älmhults del av underskottet är -198 kr
Politisk verksamhet – har tidigare haft en försiktig prognos. Avvikelsen för perioden efter november
indikerar på överskott.

Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Överförmyndarnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Politisk verksamhet
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Gemensamma nämnden
Poster under KS
Finansiering
Budgetöverskott
Summa

Prognos Prognos Prognos
april augusti oktober
-4,0
-4,5
-5,7
-2,7
-2,4
-2,2
0,0
0,0
0,0
0,1
1,4
0,6
0,6
1,3
0,9
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
5,2
-5,2
-4,1
-2,4
-0,2
-0,5
-0,7
-17,9
-10,9
-10,4
30,3
30,7
30,0
7,1
7,1
7,1
8,5
18,1
22,4

Prognos
november
-5,9
-2,6
0,0
0,3
0,9
1,1
5,2
-2,1
-0,7
-10,4
30,0
7,1
22,9

INVESTERINGAR
Kommunens investeringar uppgår per november till 181,3 mkr av budgeterade 355,2 mkr. Prognosen
för innevarande år är att drygt hälften kommer att förbrukas, det vill säga 181,3 mkr.

Investeringsbudget, tkr
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltning
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Politisk verksamhet
Utbildningsnämnden
Socialnämnd
Finansiering
Totalt

Utfall tom
november
79 193
851
0
430
54
40 234
2 176
0
122 938

2019-01-25 13:41

Budget Prognos Budget2018
utfall avvikelse
221 898
2 960
650
49 935
0
42 284
5 554
31 955
355 236

121 832
2 868
650
6 590
0
43 833
5 520
0
181 293

100 066
92
0
43 345
0
-1 549
34
31 955
173 943
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Tjänsteskrivelse
2018-12-13
Kommunledningsförvaltningen
Johny Duhr
johny.duhr@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning efter november
Ärendenummer KS 2018/44

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrsystem ska en månadsprognos lämnas till
kommunstyrelsen efter november månad. Årets resultat prognosticeras till 22,9
mkr, vilket är 15,9 mkr högre än reviderad budget.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 ”Månadsrapport 30 november” daterad 2018-12-13

Ärendebeskrivning
Föreliggande månadsrapport efter november avser uppföljning och prognos av
ekonomin jämfört med månadsuppföljning i oktober och årsprognos.
Uppföljning av måluppfyllelse redovisas i samband med kommunens
årsredovisning.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter november 2018 och lägger
den till handlingarna.

Johny Duhr

Roland Eiman

Kommuncontroller

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 8 Revidering av finanspolicy
Ärendenummer KS 2018/100

Kommunstyrelsens förslag och beslut
1. Kommunfullmäktige antar finanspolicy.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare styrdokument som avser detsamma.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens helägda bolag att ta fram
finansiella övergripande verksamhetsplaner i enlighet med finanspolicy
senast 2019-06-30.
4. Kommunstyrelsen antar finansiell övergripande verksamhetsplan under
förutsättning att kommunfullmäktige antar finanspolicy.

Beslutsnivå
P.1-3 Kommunfullmäktige
P. 4 Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och en finansiell övergripande
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag.

Beslutsunderlag






Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, KS 2018/100, 2018-10-04
Yttrande från Älmhultsbostäder AB, 2018-08-29
Förslag till Finanspolicy 2018-06-11
Förslag till Finansiell övergripande verksamhetsplan 2018-06-11
Befintlig Finanspolicy 20010516 KF § 86 - 2001

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135 Revidering av finanspolicy
Ärendenummer KS 2018/100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar finanspolicy.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare styrdokument som avser detsamma.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens helägda bolag att ta fram
finansiella övergripande verksamhetsplaner i enlighet med finanspolicy
senast 2019-06-30.
4. Kommunstyrelsen antar finansiell övergripande verksamhetsplan under
förutsättning att kommunfullmäktige antar finanspolicy.

Beslutsnivå
P.1-3 Kommunfullmäktige
P. 4 Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och en finansiell övergripande
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag.

Beslutsunderlag






Kommunledningsförvaltningens Tjänsteskrivelse, KS 2018/100, 2018-10-04
Yttrande från Älmhultsbostäder AB, 2018-08-29
Förslag till Finanspolicy 2018-06-11
Förslag till Finansiell övergripande verksamhetsplan 2018-06-11
Befintlig Finanspolicy 20010516 KF § 86 - 2001

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-10-31
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(5)

Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad finanspolicy och finansiell
övergripande verksamhetsplan
Ärendenummer KS 2018/100

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och en finansiell övergripande
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag






Kommunledningsförvaltningens Tjänsteskrivelse, KS 2018/100, 2018-10-04
Yttrande från Älmhultsbostäder AB, 2018-08-29
Förslag till Finanspolicy 2018-06-11
Förslag till Finansiell övergripande verksamhetsplan 2018-06-11
Befintlig Finanspolicy 20010516 KF § 86 - 2001

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-26 att remittera liggande
förslag till finanspolicy till kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag för
yttrande senast den 30 augusti 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
även remittera finansiell övergripande verksamhetsplan för finanspolicy till
kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti 2018.
Nuvarande finanspolicy omfattar till stor del kapitalförvaltning och långsiktig
medelsförvaltning medan delarna kring upplåning och risk endast är kort
beskrivna. Hantering av borgensavgift saknas helt. Då kommunkoncernen står
inför tillväxt medförande stora investeringar och lån bör en ny reviderad
finanspolicy som är anpassad till Älmhults kommun tas fram.
Yttranden
Yttrande (kursiv text) har inkommit från Älmhultsbostäder AB och presenteras
tillsammans med svar (rak stil) nedan:
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Tjänsteskrivelse
2018-10-31

2(5)

Extern och intern finansverksamhet inom koncern, ska hanteras av
kommunledningsförvaltningen. Detta blir då någon form av intern bank.
Informationsflödet i relationer med bolaget kan behövas förtydligas och
formas enhetligt.
Svar: Det står inte i policyn att extern och intern finansverksamhet ska hanteras
av kommunledningsförvaltningen. Syftet med att bolagen ska vara anslutna till
kommunens koncernkontostruktur är för att samordna betalningsflöden och att
överskottslikviditet i första han används för att reducera lånebehovet i
kommunkoncernen.
Finanspolicy och dess krav måste samordnas tidsmässigt och innehållsmässigt
till de handlingplaner/3-åriga/ som bolagen årligen lämnar till ägaren.
Svar: Absolut – Syftet med reviderad finanspolicy är att få en bättre finansiell
kontroll för koncernen och naturligtvis behöver det hanteras i ägarstyrningen.
De bolag som är anslutna till kommunens koncernstruktur ska placera all
överskottslikviditet genom kommunledningsförvaltningen. Nästa avsnitt säger
att bolagsstyrelse ska i respektive finansiella verksamhetsplan ange riktlinjer
för likviditetshantering. Tolkning kring detta rekommenderas.
Svar: För bolagets räkning innebär det att det av riktlinjerna ska framgå att
respektive bolag ska placera all överskottslikviditet genom
kommunledningsförvaltningen. Definitionen kring överskottslikviditet kan
bolaget själv göra så länge det hänger ihop med policyn. Så att det inte står något
annat i bolagens riktlinjer utan att alltihop ska hänga ihop.
En koncerngemensam policy kräver att bolagen tar fram en finansiell
verksamhetsplan som ligger inom ramen för policyn. Riktlinjer för en sådan
plan bör tas fram.
Svar: Respektive bolag ska ta fram en finansiell verksamhetsplan (riktlinjer) –
Det går bra att utgå från den som kommunen tagit fram (finansiell övergripande
verksamhetsplan) - dock får ju innehållet revideras för att passa respektive bolag
och det görs bäst av respektive bolag. Vid behov får bolagen gärna vända sig till
kommunen för råd och stöd.
I ett avsnitt om riskhantering bör tillfogas ett avsnitt om marknadsrisk, samt
definiera vad en sådan innebär.
Svar: Respektive bolag ska i finansiella verksamhetsplaner ange riktlinjer för
riskhantering, vilket framgår i stycket om riskhantering. Det framgår av policyn
att finansverksamheten ska bedrivas betryggande med god riskkontroll och utan
spekulativa inslag. Upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa
räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma. Om enskilt bolag har
behov av att göra ett tillägg i sin finansiella verksamhetsplan om detta under
avsnittet om riskhantering så är det helt i sin ordning.
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Tjänsteskrivelse
2018-10-31

3(5)

Ett förtydligande till diversifieringskrav bör utformas. Strategi och utformning
av vårt ränteriskmandat behöver förtydligas, ställer även krav på definierad
förfallostruktur och sannolikt ett snävare räntebindningsmandat än vad vi har
idag. Konsekvensanalys bör tas fram.
Svar: Det framgår av policyn att finansverksamheten ska bedrivas betryggande
med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och utlåning vars
enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma. I
bolagens riskanalyser inför framtagande av finansiell verksamhetsplan bör detta
utformas. Det går bra att ta del av kommunens finansiella övergripande
verksamhetsplan för att se hur kommunen resonerat. I sin förlängning kan det
innebära högre räntor beroende på hur bolagen följer befintlig finanspolicy idag.
En konsekvens- och riskanalys bör dock bolagen utföra för att kunna avgöra
vilka diversifieringskrav bolagen behöver införa för att minimera risk.
Större betalningsflöden i utländsk valuta ska valutasäkras, bör kanske
förtydligas vad som avses med ”större” betalningsflöden.
Svar: Vad som är större betalningsflöden behöver respektive bolag definiera via
riskanalys i sin finansiella verksamhetsplan eftersom bolagen har olika
förutsättningar.
ÄBO använder sig av derivatinstrument, skrivningen om detta är bra men
kanske behövs ett förtydligande gällande krav på säkringsredovisning och vad
som avses med detta.
Så här skriver Älmhults kommun i sin finansiella övergripande verksamhetsplan:
Derivat kan användas för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i
portföljen. Alla derivat ska vara kopplade till en underliggande
placering/upplåning och får användas under förutsättning att:
Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med
löptiden på räntederivatet.
 Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen
överensstämmer med räntebindningsdagar på räntederivatet.
 Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas,
normalt 3 månaders Stibor.
Följande ränte- och valutaderivat är godkända:







Ränteswap
FRA (Forward Rate Agreement)
Räntetak
Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)
Valutaswap
Valutatermin

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner.
Policyn ger bolagen utrymme att genom riskanalyser ta fram egna riktlinjer för
detta i finansiell verksamhetsplan med hänvisning till relevant lagstiftning.
Operativa risker ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och
rapportering. Struktur och modell för detta bör tas fram.
18

Tjänsteskrivelse
2018-10-31

4(5)

Svar: Ja – bolagen bör göra det utifrån sitt perspektiv, och kommunstyrelsen
utifrån uppsiktsplikt.
Förtydligande kring förvaltning av överskottslikviditet, tolkar det så att vi
framöver enbart ska placera överskottsmedel på vårt konto i koncernsystemet.
Riskanalys kring detta.
Svar: För kommunens del innebär det inte en risk, utan en eliminering av risk.
Effektivare likviditetsförvaltning genom att ett koncernperspektiv tillämpas. För
det enskilda bolaget borde det inte heller innebära en risk, beroende på hur man
använt överskottslikviditet och samarbetat med kommunen tidigare. Det står
respektive bolag fritt att göra en riskanalys kring detta vid behov.
Inför beslut om borgen och utlåning ska vi lämna ett skriftligt utlåtande
innehållande en riskbedömning, något oklart och en tydligt definition kring
riskbedömning behövs. Avsnittet om borgensavgift behöver konkretiseras.
Svar: Hur riskbedömningen ska ske måste varje bolag själv konkretisera i
respektive finansiella verksamhetsplan. Formen för riskbedömning kommer
dock hanteras i samband med reviderad mall för handlingsprogram (utifrån
uppdrag om framtagande av reviderad mall för handlingsprogram från
kommunfullmäktige). När det gäller borgensavgift och marginalpåslag vid
utlåning till helägda bolag (utifrån EU:s statstödsregler) behöver en modell för
framräknande av detta tas fram, vilket med fördel görs under hösten av
kommunledningsförvaltningen.
ÄBO och troligtvis övriga bolag inom kommunkoncernen har goda
bankrelationer, hur säkerställs att dessa kvarstår framöver när upplåning sker
via intern bank.
Svar: Är oklart med vad som menas med ovan, men kommunen förutsätter att
relationer inte är avgörande vid upplåning. Kommunen kommer inte att bli en
intern bank till bolagen.
Föreslår att det skapas ett ”finansråd” som kan vara rådgivande till
internbank och bestå av tjänstemän från respektive bolag.
Svar: En internbank avses inte upprättas. Dock är det alltid bra med god dialog
inom koncernen, så kommunen förespråkar forum och dialogträffar om så
behövs för att säkerställa en effektiv finansförvaltning. Just nu pågår en
revidering av kommunens styrprocesser, där de finansiella styrprocesserna
genomlyses separat och reviderad finanspolicy är en del i det. Bolagets input i
frågan tas med till processledaren.
Slutsats
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och finansiell övergripande
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag. Av de yttranden
som inkommit från bolagen är det inget som föranleder någon förändring av
remitterad finanspolicy eller finansiell övergripande verksamhetsplan. Dock
lyfter Älmhultsbostäder AB att avsnittet om borgensavgift behöver
konkretiseras. Kommunledningsförvaltningen är av uppfattningen att när det
gäller borgensavgift och marginalpåslag vid utlåning till helägda bolag (utifrån
EU:s statstödsregler) behöver en modell för framräknande av detta tas fram,
vilket med fördel görs under hösten 2018/våren 2019 av
kommunledningsförvaltningen. Styrdokumenten bör årligen revideras vid behov,
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och det innebär att om en modell tas fram kan den med fördel inkorporeras i
reviderad finansiell övergripande verksamhetsplan år 2020 tillsammans med
ytterligare förbättringar och utvecklingsförslag som kan inkomma under året.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att anta förslag till finansiell övergripande verksamhetsplan att gälla under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta tillhörande finanspolicy
Att föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till finanspolicy
Att föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva tidigare styrdokument som
avser detsamma.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunens helägda bolag
att, i enlighet med finanspolicy, fram finansiella övergripande
verksamhetsplaner senast 2019-06-30

Elisabeth Steen Ekstedt

Roland Eiman

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunens helägda bolag
Ekonomi- och kanslienheten
Tekniska förvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 82 Revidering av finanspolicy
Ärendenummer KS 2018/100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslag till finanspolicy till
kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag för yttrande senast den 30
augusti 2018
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar finansiell övergripande
verksamhetsplan för finanspolicy till kommunstyrelsen för yttrande senast
den 30 augusti 2018

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande finanspolicy omfattar till stor del kapitalförvaltning och långsiktig
medelsförvaltning medan delarna kring upplåning och risk endast är kort
beskrivna. Hantering av borgensavgift saknas helt. Då kommunkoncernen står
inför tillväxt medförande stora investeringar och lån bör en ny reviderad
finanspolicy som är anpassad till Älmhults kommun tas fram.
Föreligger förslag till reviderad finanspolicy och finansiell övergripande
verksamhetsplan att omfatta Älmhults kommun och dess bolag.

Beslutsunderlag




Förslag till Finanspolicy 2018-06-11
Förslag till Finansiell övergripande verksamhetsplan 2018-06-11
Befintlig Finanspolicy 20010516 KF § 86 - 2001

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Kommunens helägda bolag
Ekonomi- och kanslienheten
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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1 INLEDNING
1.1 Syfte och omfattning
Denna finanspolicy är ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande
målsättning, organisation med ansvarsfördelning och föreskrifter för finansverksamheten
inom kommunkoncernen.
Policyn preciserar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som kommunfullmäktige
enligt 11 kap 2 - 3 §§ Kommunallagen ska meddela.
Finanspolicyn omfattar finansverksamheten i kommunkoncernen, med vilken avses
Älmhult kommun med helägda bolag. Policyn berör i vissa delar också delägda bolag,
kommunalförbund och externa parter.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av
överskottslikviditet och finansiell riskhantering. Kommunstyrelsen och respektive styrelse i
helägt bolag ska besluta om finansiella riktlinjer (verksamhetsplaner) för den egna
finansverksamheten inom ramen för denna finanspolicy.

Ansvarig

Kommunfullmäktige

Styrdokument

Finanspolicy
Älmhult
kommunkoncernen

Övergripande
verksamhetsplan,

Kommunstyrelse

Bolagsstyrelse

tillämpningsanvisningar för
medelsförvaltningen
Älmhults kommun
Verksamhetsplan i
respektive helägt
bolag
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1.3 Övergripande mål
Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till
en god ekonomisk hushållning genom att:


säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital



inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto



effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas:


betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och
utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte
förekomma. Detta innebär att upplåning ska vara relaterad till verksamhetens behov
och inte får ske för att spekulera.



aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till
kostnaden för att minska eller eliminera risker.



med etisk och miljömässig hänsyn och med hög kompetens.

2ANSVAR OCH BEFOGENHETER
2.1 Koncernsamordning
Kommunkoncernen ska ha ett gemensamt koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden. Helägda bolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Ej helägda
bolag och kommunalförbund kan anslutas efter ansökan från respektive bolag/förbund.
Nämnder och bolag ska till kommunledningsförvaltningen lämna den information som behövs
för ett effektiv finansiellt samarbete inom kommunkoncernen. Tillika ska
kommunledningsförvaltningen ge dessa parter motsvarande information som behövs för deras
respektive verksamhet I syfte att underlätta kommunledningsförvaltningens hantering av
sekretessbelagd information uppmanas nämnder och bolag att noga specificera vilka uppgifter
i informationen som de anser bör vara sekretessbelagda och på vilka grunder sekretess bör
gälla.
Bolagen ansvarar, inom ramen för denna finanspolicy, för att ta fram finansiell
verksamhetsplan.

2.2 Ansvarsnivåer
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.
Kommunfullmäktiges ansvar är att



besluta om finanspolicy för kommunkoncernen
besluta om en ram för kommunens egen upplåning i respektive års budgetbeslut
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besluta om borgensram och borgensavgift för respektive helägt bolag
besluta om kommunens utlåning till och borgen för delägda bolag,
kommunalförbund och externa parter
följa finansverksamheten genom årsbokslut och övrig finansiell rapportering

Kommunstyrelsens ansvar är att







övergripande ansvara för finansverksamheten enligt denna finanspolicy
besluta om finansiell övergripande verksamhetsplan för Älmhults kommun
besluta om publika låneprogram såsom certifikat- och obligationsprogram
fortlöpande utvärdera finanspolicy och finansiell övergripande
verksamhetsplan samt föreslå kommunfullmäktige att revidera
finanspolicyn vid behov
löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering

Nämnderna ansvarar för att:


ge kommunledningsförvaltningen den information som behövs för en effektiv
likviditetsplanering och finansiell samordning inom kommunkoncernen

Styrelserna i de helägda bolagen ansvarar för att:




finansverksamheten i respektive bolag bedrivs inom ramen för denna finanspolicy
besluta om finansiell verksamhetsplan för respektive bolag inom ramen
för denna finanspolicy
tillhandahålla den information till kommunledningsförvaltningen som behövs för ett
effektivt finansiellt samarbete inom kommunkoncernen

3RISKHANTERING
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker dels i
form av operativa risker. Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i finansiella
verksamhetsplaner ange riktlinjer för riskhanteringen. Bolag som i verksamheten har
identifierade risker av finansiell karaktär, vilka inte täcks av finansverksamheten, ska
utarbeta strategier och riktlinjer för dessa risker. Exempel på sådana risker är elprisrisker
och valutarisker kopplade till elhandel samt råvaruprisrisker.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot
en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Kapitalförsörjningen ska tryggas genom en god diversifiering från var tid avseende lånens
förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och kreditlöften.
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För att minska risken att inte ha tillgång till kapital får kommunen eller respektive bolag ha
högst 50 procent av den totala låne- och kreditlöftesvolymen som förfaller under en enskild
12-månaders period.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
respektive verksamhets finansnetto negativt.
Kommunen eller bolaget ska utforma en betryggande strategi för räntebindningen. Strategin
bör uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen och riskmandat ska ange
tillåtna avvikelser. Motiv för valet av strategi ska dokumenteras. Strategin ska för
kommunens del beslutas av kommunstyrelsen och för bolagens del i respektive
bolagsstyrelse.
Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet
innebär. I externa finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög
kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna
sprids på flera motparter.
Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.
All upplåning och placering ska ske i svensk valuta. Undantag ifrån detta kan ske efter
särskilt beslut i kommunfullmäktige.
Större betalningsflöden i utländsk valuta ska valutasäkras.
Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande uppoch utlåning, placeringsportfölj eller i underliggande valutaexponeringar. Derivatinstrument
får enbart användas som säkringsinstrument och inte i spekulativt syfte och ska därmed alltid
kunna säkringsredovisas.
All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion,
prissättning och tillhörande risker. Administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer ska
finnas. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid
dokumenteras före affärsavslut.
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Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.
De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och
rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid
upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom
hela behandlingskedjan.

4LIKVIDITETSFÖRVALTNING OCH PLACERING
Förvaltningen av likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan hållas.
Nivån på betalningsberedskapen och riktlinjer för överlikviditet ska framgå av den
Finansiella verksamhetsplanen.
Helägda bolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Delägda bolag och
kommunalförbund kan anslutas efter ansökan till Kommunstyrelsen från respektive bolag/
kommunalförbund. Är det en checkräkningskredit kopplad till bolagets/kommunalförbundets
underkonto i koncernkontostrukturen ska kommunfullmäktige besluta om utlåning och
omfattning av densamma.
Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i kommunkoncernen. Om det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunkoncernen ska den
hanteras aktivt och inom riktlinjerna för risktagande. De bolag som är anslutna till
kommunens koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet genom
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i respektive finansiella
verksamhetsplaner ange riktlinjer för likviditetshantering. Kommunstyrelsen ska i
övergripande finansiella verksamhetsplan ange riktlinjer för placering av
överskottslikviditet.

5UPPLÅNING OCH SKULDFÖRVALTNING
Kommunfullmäktige beslutar årligen om låneram för kommunen gällande nyupplåning
respektive omsättning av befintliga lån.
En hög säkerhet beträffande tillgång till finansiering ska eftersträvas och kommunkoncernens
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel
och/eller genom avtalade kreditlöften. Respektive bolag ansvarar för att med
kommunledningsförvaltningen teckna avtal för respektive verksamhets behov av
checkräkningskredit.
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Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än alternativkostnaden vid egen finansiering
eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet sparsamt, och all
finansiell leasing i kommunen ska beslutas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i respektive finansiella
verksamhetsplaner ange riktlinjer för upplåning och likviditetsreserver.

6BORGEN OCH UTLÅNING
Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade utlåningsoch borgensramar. Kommunledningsförvaltningen ska tillsammans med bolagen inför
kommunfullmäktiges beslut om ramar för utlåning och borgen lämna ett skriftligt utlåtande
innehållande en riskbedömning. Motsvarande utlåtande ska lämnas till kommunfullmäktige
för beslut om utlåning till delägda bolag, kommunalförbund och extern part.
Kommunstyrelsen ska i finansiella riktlinjer ange riktlinjer för utlåning, borgen,
kreditprövning och säkerheter samt riktlinjer för fastställande av borgensavgifter som beslutas
av kommunfullmäktige i särskild ordning.
Utlåning till och borgen för delägda bolag och kommunalförbund
Utlåning eller borgensteckning till delägda bolag och kommunalförbund ska normalt ske
endast med motsvarande andel i åtagandet som regleras i konsortialavtal eller motsvarande
avtal med annan part.
Utlåning till och borgen för extern parter
Lån från kommunen eller borgen kan av kommunfullmäktige prövas i sådana särskilda fall då
det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för kommunen angelägna
intressen.
För utlåning eller borgen ska kommunledningsförvaltningen, där så är möjligt, kräva
säkerhet i form av pantbrev i fastighet eller motsvarande säkerhet med tillfredställande
förmånsrätt. Även kompletterande säkerhet ska prövas.
Borgensavgift och marginalpåslag vid utlåning till helägda bolag
Utlåning till och borgen för verksamheter som bedrivs i konkurrens omfattas av EU:s
statsstödsregler. För att åstadkomma konkurrensneutrala villkor ska bolagen erlägga ett
marginalpåslag vid upplåning från kommunen eller en borgensavgift då kommunen går i
borgen. Kommunens marginalpåslag och borgensavgifter ska vara transparenta och baseras
på marknadsmässiga villkor med hänsyn tagen till respektive bolags egna
finansieringsmöjligheter vid respektive upplåningstillfälle.
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7UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
Kommunstyrelsen och kommunens helägda dotterbolag skall tre gånger per år, i samband
med delårsrapporter och årsredovisning, lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende
koncernens finansverksamhet. Rapporten skall vara fördelad på respektive bolag och skall
innehålla skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning, räntebindning och derivat,
fördelade på instrument och motparter.
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1 INLEDNING
1.1 Syfte och omfattning
Den Finansiella Övergripande verksamhetsplanen preciserar de föreskrifter som framgår av
Finanspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2018-08-xx.
Den Finansiella Övergripande verksamhetsplanen omfattar finansverksamheten inom
Älmhults kommun.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av
överskotts likviditet, donationsmedel, långsiktig placering och finansiell riskhantering.

Ansvarig

Kommunfullmäktige

Styrdokument

Finanspolicy
Älmhult

Kommunstyrelse

Finansiell övergripande
verksamhetsplan,
tillämpningsanvisningar för
medelsförvaltningen
Älmhults kommun
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2 ANSVAR OCH BEFOGENHETER
2.1 Ansvarsnivåer
Ansvaret för finansverksamheten inom Älmhults kommun fördelas enligt nedanstående.
Kommunfullmäktiges ansvar är att






besluta om finanspolicy för kommunkoncernen
besluta om en ram för kommunens egen upplåning i respektive års budgetbeslut
besluta om borgensram och borgensavgift för respektive helägt bolag
besluta om kommunens utlåning till och borgen för delägda bolag,
kommunalförbund och externa parter
följa finansverksamheten genom årsbokslut och övrig finansiell rapportering

Kommunstyrelsens ansvar är att







övergripande ansvara för finansverksamheten enligt finanspolicyn
besluta om finansiell övergripande verksamhetsplan för Älmhults kommun
besluta om publika låneprogram såsom certifikat- och obligationsprogram
fortlöpande utvärdera finanspolicy och finansiell övergripande
verksamhetsplan samt föreslå kommunfullmäktige att revidera
finanspolicyn vid behov
löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering

Nämnderna ansvarar för att:


ge kommunledningsförvaltningen den information som behövs för en effektiv
likviditetsplanering och finansiell samordning inom kommunkoncernen
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3 RISKHANTERING
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker dels i
form av operativa risker. Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i finansiell
övergripande verksamhetsplan ange riktlinjer för riskhanteringen.
I Finanspolicyn framgår de olika riskmoment som ska beaktas, dvs finansieringsrisk,
ränterisk, motpartsrisk, valutarisk, derivatinstrument och operativa risker.
Finansieringsrisk
För att minska risken att inte ha tillgång till kapital får kommunen ha högst 50 procent av den
totala låne- och kreditlöftesvolymen som förfaller under en enskild 12-månaders period.
Ränterisk
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt
nedanstående normportfölj.
Intervall
Normalportfölj (%)
Maximal andel förfall (%)
Minimal andel förfall (%)

< 1 år
30
40
20

1-3 år
20
30
10

3-5 år
20
30
10

5-7 år
20
25
10

7-10 år
10
20
0

Motpartsrisk
Överskottslikviditet får, utöver utlåning enligt kommunfullmäktiges beslut, placeras i
följande instrument och motparter:
 Kontoinlåning/deposit i bank som innehar en rating om lägst A-1 (S&P) eller P-1
(Moody’s)
 Penningmarknadsinstrument som innehar lägst A-1/K-1-rating (S&P)
 Skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska kommuner och landsting.
Valutarisk
All upplåning ska ske i svensk valuta. Undantag ifrån detta kan ske efter särskilt beslut i
kommunfullmäktige.
Större betalningsflöden i utländsk valuta ska valutasäkras.
Derivatinstrument
Derivat kan användas för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen.
Alla derivat ska vara kopplade till en underliggande placering/upplåning och får användas
under förutsättning att:
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 Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med löptiden
på räntederivatet.
 Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen överensstämmer med räntebindningsdagar på räntederivatet.
 Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas, normalt 3
månaders Stibor.
Följande ränte- och valutaderivat är godkända:







Ränteswap
FRA (Forward Rate Agreement)
Räntetak
Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)
Valutaswap
Valutatermin

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner.
Operativa risker
De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering.
Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller
principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom hela
behandlingskedjan samt att all kompetens inte får hamna på en och samma person Det är
kommunstyrelsen som ansvarar för att minimera de operativa riskerna.
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4 RIKTLINJER FÖR ETIK OCH MILJÖ
Finansverksamheten ska präglas och genomsyras av god etik och miljöhänsyn.
Placeringar får ej ske i företag som har produktion eller försäljning av pornografiskt material,
tobaksvaror, alkoholhaltiga drycker eller där barnarbete utnyttjas i verksamheten. Med
alkoholhaltiga drycker menas drycker, som har högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent.
Vidare utgör den tillåtna gränsen för försäljning av tobak och alkoholhaltiga drycker en andel
av omsättningen som understiger 5 procent av den rapporterade årsomsättningen. Vidare får
placering ej ske i företag som producerar vapen. Med vapen avses produkter avsedda att
döda, stympa eller ödelägga och som säljs till militära användare.
Kommunen placerar ej i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade
internationella normer, framförallt FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s
Barnkonvention, ILO-konventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för
multinationella företag samt Internationella miljökonventioner.
Förvaltaren ska kunna visa trovärdighet i att ha rutiner för att uppmärksamma placeringar
som kan stå i strid med de väletablerade internationella etiska normer som beskrivs ovan. Om
Förvaltaren uppmärksammar att en placering kan stå i strid med dessa normer ska Förvaltaren
efter de ytterligare undersökningar som kan behövs, och eventuellt avstämning med
kommunen, inom rimlig tid avyttra placeringen.

5 LIKVIDITETSFÖRVALTNING OCH PLACERING
Tillgängliga likvida medel definieras som:
 Kassa och bank
 Ej utnyttjade kreditlöften
 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar
Förvaltningen av likviditet inom kommunen ska alltid vara så stor att en god
betalningsberedskap kan hållas. Kommunen ska ha tillgängliga likvida medel som
motsvarar en betalningsberedskap om minst 30 betalningsdagar.
Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i kommunkoncernen. Om det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunkoncernen ska den
hanteras aktivt och inom riktlinjerna för risktagande.
Kommunen kan avsätta kapital för långsiktig kapitalförvaltning dvs. strategiska
placeringar med löptid längre än 1 år och med belopp över 50 miljoner kronor. Syftet med
placeringen är bland annat att förbättra förutsättningar för att minska långsiktiga
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likviditetsmässiga påfrestningar som kommer av framtida åtaganden, exempelvis
investeringar, pensionsutbetalningar, donationsmedel och övriga medel av långsiktig
karaktär. En långsiktig placering ska alltid jämföras med behov av nyupplåning för att
uppnå bästa möjliga finansnetto.
Om beslut om sådan långsiktig placering fattas efter denna finansiella övergripande
verksamhetsplans ikraftträdande skall detta beslut också innehålla placeringsregler.
Stiftelse/donationsfond administreras av ekonomienheten i enlighet med gällande
delegeringsordning.

6 UPPLÅNING OCH SKULDFÖRVALTNING
Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med budgetbeslutet om låneram för
kommunen gällande nyupplåning respektive omsättning av befintliga lån.
En hög säkerhet beträffande tillgång till finansiering ska eftersträvas och kommunkoncernens
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel
och/eller genom avtalade kreditlöften. Respektive bolag ansvarar för att med
kommunledningsförvaltningen teckna avtal för respektive verksamhets behov av
checkräkningskredit. I detta avtal ska också redovisas underlaget för beräkningen.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än alternativkostnaden vid egen finansiering
eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet sparsamt, och all
finansiell leasing i kommunen ska beslutas av kommunstyrelsen.
Godkända former för upplåning är checkkredit och reverslån.
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7 BORGEN OCH UTLÅNING
Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade utlåningsoch borgensramar. Kommunledningsförvaltningen ska tillsammans med bolagen inför
kommunfullmäktiges beslut om ramar för utlåning och borgen lämna ett skriftligt utlåtande
innehållande en riskbedömning. Motsvarande utlåtande ska lämnas till kommunfullmäktige
för beslut om utlåning till delägda bolag, kommunalförbund och extern part. I utlåtandet ska
framgå syftet med finansieringen, återbetalningsförmågan samt i förekommande fall
säkerheternas värde. All utlåning, kreditlöften och borgen ska ske på ett sådant sätt att
kommunens finansiella risker begränsas. Utlåning, kreditlöfte och borgen ska dokumenteras i
avtal mellan parterna och vara begränsad ifråga om belopp och tid.
Utlåning till och borgen för verksamheter som bedrivs i konkurrens omfattas av EU:s
statsstödsregler. För att åstadkomma konkurrensneutrala villkor ska bolagen erlägga ett
marginalpåslag vid upplåning från kommunen eller en borgensavgift då kommunen går i
borgen. Kommunens marginalpåslag och borgensavgifter ska vara transparenta och baseras
på marknadsmässiga villkor med hänsyn tagen till respektive bolags egna
finansieringsmöjligheter vid respektive upplåningstillfälle. Årlig borgensavgift faktureras en
gång per år, i efterskott, baserat på befintliga lån per 31 december innevarande år.
För utlåning eller borgensteckning till delägda bolag och kommunalförbund ska normalt ske
endast med motsvarande andel i åtagandet som regleras i konsortialavtal eller motsvarande
avtal med annan part.
Utlåning och borgen till externa parter kan av kommunfullmäktige prövas i sådana särskilda
fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för kommunen
angelägna intressen.
Vid utlåning eller borgen ska kommunledningsförvaltningen, där så är möjligt, kräva
säkerhet i form av pantbrev i fastighet eller motsvarande säkerhet med tillfredställande
förmånsrätt. Även kompletterande säkerhet ska prövas.
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8 UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
Kommunstyrelsen ska tre gånger per år, i samband med delårsrapporter och årsredovisning, lämna en
rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.
Rapporten ska innehålla följande uppgifter för koncernen:
 Aktuell likviditetssituation
 Skuldportföljens volym, instrument och motparter
 Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen
 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen
 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
 Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler

 Förslag till åtgärder
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 9 Reglemente för internkontroll samt
övergripande verksamhetsplan för internkontroll
Ärendenummer KS 2017/135

031

Kommunstyrelsens förslag och beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer policy ”reglemente för intern kontroll” i
enlighet med förslag daterat 2018-10-11 att gälla för arbetet med intern
kontroll från och med år 2020.
2. Tidigare beslutade styrdokument som reglerar intern kontroll upphör att gälla
från och med år 2020.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1–2:
3. Kommunstyrelsen fastställer övergripande verksamhetsplan för intern
kontroll i enlighet med förslag daterat 2018-10-11 att gälla för arbetet med
intern kontroll från och med år 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige, punkt 1–2
Kommunstyrelsen, punkt 3

Sammanfattning av ärendet
I kommunens arbete med den övergripande verksamhetsplanen för ledning och
styrning ingår intern kontroll. Kommunfullmäktige fastställde reglemente för
intern kontroll 2015-06-22, § 119.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på nytt reglemente och
anvisningar för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01
 Förslag till övergripande verksamhetsplan för intern kontroll, daterat
2018-10-11
 Förslag till ”Policy - reglemente för intern kontroll” daterat 2018-10-11
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 169 Reglemente för internkontroll samt
övergripande verksamhetsplan för internkontroll
Ärendenummer KS 2017/135

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer policy ”reglemente för intern kontroll” i
enlighet med förslag daterat 2018-10-11 att gälla för arbetet med intern
kontroll från och med år 2020.
2. Tidigare beslutade styrdokument som reglerar intern kontroll upphör att gälla
från och med år 2020.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1–2:
3. Kommunstyrelsen fastställer övergripande verksamhetsplan för intern
kontroll i enlighet med förslag daterat 2018-10-11 att gälla för arbetet med
intern kontroll från och med år 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige, punkt 1–2
Kommunstyrelsen, punkt 3

Sammanfattning av ärendet
I kommunens arbete med den övergripande verksamhetsplanen för ledning och
styrning ingår intern kontroll. Kommunfullmäktige fastställde reglemente för
intern kontroll 2015-06-22, § 119.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på nytt reglemente och
anvisningar för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01
 Förslag till övergripande verksamhetsplan för intern kontroll, daterat
2018-10-11
 Förslag till ”Policy - reglemente för intern kontroll” daterat 2018-10-11
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-11-01
Kommunledningsförvaltningen
Johny Duhr
johny.duhr@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Reglemente och verksamhetsplan intern kontroll
Ärendenummer KS 2017/135

Sammanfattning av ärendet
I kommunens arbete med den övergripande verksamhetsplanen för ledning och
styrning ingår intern kontroll. Kommunfullmäktige fastställde reglemente för
intern kontroll 22 juni 2015. Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag
på reglemente och anvisningar för intern kontroll.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”övergripande
verksamhetsplan för intern kontroll” daterad 2018-10-11
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Policy - reglemente för
intern kontroll” daterad 2018-10-11

Ärendebeskrivning
Anvisningarna beskriver vad den interna kontrollen går ut på och vilka som
ansvarar för olika delar av kontrollen. Det beskriver även hur uppföljning och
rapportering ska gå till.
Reglementet ska säkra att styrelser och nämnder ser till att följande mål uppnås,
med en rimlig grad av säkerhet:




ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta övergripande verksamhetsplan för intern
kontroll, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat anta policy
”reglemente för intern kontroll”, att gälla för arbetet med intern kontroll år 2020
och framåt.
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Kommunfullmäktige beslutar anta policy ”reglemente för intern kontroll” i
enlighet med förslag daterat 2018-10-11 att gälla för arbetet med intern kontroll
år 2020 och framåt.
Att tidigare styrdokument som reglerar detsamma upphör att gälla från och med
år 2020.

Johny Duhr

Elisabeth Steen Ekstedt

Kommuncontroller

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Policy

Reglemente för intern kontroll
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1 Syfte med reglementet
Detta reglemente syftar till att säkerställa den interna kontrollen som krävs enligt
kommunallagen 6 kap. Det innebär att styrelse och nämnd är ansvarig för att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och
föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller även när driften av
verksamheten har lämnats över till någon annan, exempelvis ett kommunalt bolag.

2 Organisation och uppföljning
2.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. De har också ansvaret för att det finns en god
intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. I detta ligger ansvaret för att en
organisation kring intern kontroll upprättas och kontinuerligt aktualiseras.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om
sådana. Kommunstyrelsen ska även följa upp hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna kontrollen inom
nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige samtidigt med årsbokslutet.

2.2 Nämnderna
Nämnderna har ansvar för att kommunövergripande lagar, policys, övergripande
verksamhetsplaner, regler och anvisningar följs inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna har
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska i
syfte att åstadkomma en god intern kontroll upprätta den organisation och de anvisningar som
kan behövas för den nämndspecifika verksamheten. Varje nämnd har en skyldighet att styra och
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde.
Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna
kontrollen i enlighet med kommunens system för ledning och styrning.
Nämnden ska, i enlighet med kommunens system för ledning och styrning, rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen.

2.3 Förvaltningschef
Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen eller motsvarande för att för
att antagna regler och övergripande verksamhetsplan följs. Förvaltningschefen ska leda arbetet
med att upprätthålla en god intern kontroll.
När kontroller är genomförda ska resultatet av dessa rapporteras till ansvarig nämnd. Brister i
den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller till den som
nämnden utsett.
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2.4 Verksamhetsansvarig
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen ska följa antagna regler och
övergripande verksamhetsplan om intern kontroll och informera övriga anställda om dess
innebörd. Vidare har de att verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller till den
som nämnden utsett.

2.5 Anställda
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler och riktlinjer i sin arbetsutövning. Brister i den
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som nämnden
utsett.

2.6 Helägda kommunala bolag
Kommunens helägda bolag ska varje år anta en särskild plan för det kommande årets
uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen vid deras
sista sammanträde året innan planen ska gälla.
Kommunens helägda bolag ska samtidigt med årsbokslutet rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen.
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Övergripande verksamhetsplan

Övergripande
verksamhetsplan för intern
kontroll
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Övergripande verksamhetsplan för intern
kontroll
Styrelse och nämnd är ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredställande sätt. Detta gäller även när driften av verksamheten har lämnats över till någon
annan, exempelvis ett kommunalt bolag.
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder
och förvaltningar. I detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas
och kontinuerligt aktualiseras.

Introduktion till intern kontroll
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet. Älmhults kommun skapar genom en god intern kontroll förutsättningar för en
kostnadseffektiv verksamhet och en bra service till kommunmedlemmar och andra intressenter.
Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda och se till att:




verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
lagar, förordningar och styrdokument följs

Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av
ekonomi. Rent praktiskt kan intern kontroll till exempel handla om att:






göra riskbedömningar för organisationens verksamhet
följa upp mål och grunduppdrag
ta fram arbetsrutiner
kontrollera att organisationen följer sina rutiner
genomföra åtgärder där så krävs

En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot oberättigade misstankar mot såväl
förtroendevalda som tjänstemän. Styrningen i en organisation omfattar bland annat planering,
samordning samt uppföljning och kontroll. Styrningen syftar till att säkerställa att verksamheten
bedrivs effektivt och enligt de mål som de förtroendevalda har formulerat och det grunduppdrag
som varje förvaltning har definierat i sitt respektive reglemente. Intern kontroll handlar ytterst
om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Intern kontroll är alltså
ett hjälpmedel och inte ett mål i sig. Personalens erfarenhet, kompetens, engagemang,
medvetenhet och arbetssätt är viktiga faktorer för att åstadkomma en effektiv intern styrning och
kontroll.

Intern kontroll i Älmhults Kommun
Internkontrollarbetet i Älmhults kommun utgår ifrån övergripande riskbedömningar på olika
områden. Internkontrollarbetet ska genom att hålla fokus på osäkerheter och risker bidra till att
kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna på olika områden. Inom all verksamhet finns
risk för att det blir fel någonstans i kedjan. Att systematiskt arbeta med riskanalyser innebär inte
att felen med automatik elimineras. Dock skapas bättre förutsättningar att identifiera vad som
kan gå fel vilket ger möjlighet att identifiera konsekvenserna av felen. Åtgärder kan sättas in för
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att minska sannolikheten för att något icke önskat inträffar, eller för att
begränsa konsekvenserna om det ändå händer. Internkontrollarbetet omfattar därför i princip
alla processer på alla nivåer i organisationen. Allt kan dock inte kontrolleras. Avvägning ska
alltid göras mellan olika aktiviteters kostnad och den nytta de gör.

Ansvar och roller i internkontrollarbetet
Enligt kommunallagen (6 kap) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ansvar och roller i
intern kontrollarbetet finns definierade i Älmhults kommuns policy för intern kontroll.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över nämnders verksamhet. Detta inkluderar att:




ansvara för att samordna internkontrollarbetet på övergripande nivå genom att regler och
anvisningar upprättas
med utgångspunkt från nämnders uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll och initiera förbättringar när det behövs
bistå nämnder med metodstöd och övrigt stöd till utveckling

Nämnder
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom den egna verksamheten.
Detta innebär bland annat att:




en organisation ska upprättas för internkontrollarbetet
årlig uppföljning av nämndens interna kontroll ska rapporteras till kommunstyrelsen
det ska finnas en fastställd rutin för hur planering och rapportering av
internkontrollarbetet ska gå till samt en plan för introduktion av nyanställda om vad
intern kontroll innebär

Förvaltningar
Inom respektive nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef för att:




verksamhetsplan och anvisningar inom förvaltningen är utformade så att en god intern
kontroll kan upprätthållas
verksamhetsplan för intern kontroll antas av respektive nämnd
löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar

54

2018-10-11

5(11)

Chefer
Alla chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att:



se till att medarbetarna har förståelse för vad god intern kontroll innebär i den egna
verksamheten och att det finns goda förutsättningar för att god intern kontroll kan
upprätthållas verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till god intern kontroll
snarast möjligt rapportera brister och avvikelser

Chefer och medarbetare
Samtliga medarbetare:



ansvarar för att bidra aktivt med sin kompetens i internkontrollarbetet
ansvarar för att uppmärksamma eventuella brister och avvikelser som de upptäcker och
göra chefen uppmärksam på detta

Revisionen
Revisionens roll är bland annat att granska om den interna kontrollen i nämnder är tillräcklig.
Att den är tillräcklig är nämndernas ansvar. Revisionens bedömningar kan vara en grund för
fortsatt utveckling av god intern kontroll.
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Process för styrning och uppföljning av intern
kontroll
Processgången för styrning och uppföljning av intern kontroll illustreras i bilden nedan.
Fördjupningar kring metodstöd för olika delar framgår i separata avsnitt senare i riktlinjerna.
IK-gruppen (Intern kontrollgrupp) utgörs av förvaltningsekonomer och kommuncontroller, som
erbjuder respektive verksamhet stöd i arbetet.
Året börjar med att kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet följer upp nämndernas planer
för intern kontroll avseende föregående år, vilket hanteras i kommunfullmäktige senast i april.
Under våren görs nya riskanalyser som leder fram till gemensamma granskningsområden som
omfattar samtliga nämnder för nästkommande år. Dessa beslutas senast i juni i
kommunfullmäktige. Under hösten arbetar nämnderna med nya riskanalyser för nästkommande
år, samtidigt som de följer upp innevarande års kontrollmål. Detta arbete genererar i slutet på
december en riskanalys och en plan för intern kontroll avseende kommande år samt en
uppföljning av intern kontroll avseende innevarande år.

Nämnd
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Gemensamma granskningsområden
Det övergripande syftet med de gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern
kontroll – är att kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet.
Det finns flera skäl till att ha gemensamma granskningsområden. Ett är att de bidrar till
lärande, dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra gemensamma processer, men
även för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern kontroll i sig, inte minst genom
erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan fångas upp och spridas. Utöver ovan beskrivna skäl
ska de gemensamma granskningsområdena och kontrollerna ses som ett medel för
kommunstyrelsen i dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämnders
verksamhet.
Nämndernas uppföljning och rapportering
Uppföljning och rapportering av internkontrollarbetet sker på olika nivåer och med olika syften.
Vanligtvis utses en granskare som ska genomföra granskningen enligt metodbeskrivning i
beslutad internkontrollplan. Granskaren ska rapportera resultat av granskningen, tillsammans
med eventuella förbättringsförslag, till internkontrollsamordnare som säkerställer att rätt
information når utsedd verksamhets- eller funktionsansvarig. Rapportering till förvaltningschef
och nämnd görs löpande eller enligt fastställd plan och nämnden rapporterar årligen till
kommunstyrelsen.

Metodstöd för riskanalys inom intern kontroll
Här följer några praktiska råd som kan vara användbara i arbetet med riskanalyser inom intern
kontroll.
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Var ska analyser göras?
Älmhults kommuns alla verksamheter ska genomföra riskanalyser som är heltäckande och
speglar verksamhetens delar. En dokumenterad riskanalys som innehåller underlag från
förvaltningens verksamheter ska presenteras på övergripande nivå. Den övergripande
riskanalysen kan bygga på riskanalyser som har genomförts på avdelnings-, enhets- och
sektionsnivå. Valet av nivå är beroende av verksamhetens storlek och karaktär. De personer som
deltar i genomförandet av en riskanalys bör ha god kännedom om verksamheten och dess
grundläggande uppdrag. Ekonomienheten kan bidra med stöd när riskanalysen ska genomföras.
Hur och när ska riskanalyser göras?
Att inventera, värdera och hantera risker är en ständigt pågående process. Det finns några olika
sätt att bedriva löpande riskanalysarbete:



genomföra ny riskanalys varje år
uppdatera befintlig riskanalys med jämna mellanrum och behålla tidigare identifierade
risker men göra ny värdering

Ett tips när du arbetar med riskanalysen kan vara att hämta idéer och inspiration från andra
förvaltningar, eller organisationer samt genomförda revisionsrapporter.
Definitioner
Risk definieras som en oönskad händelse som, om den inträffar, kan förhindra eller försvåra att
verksamhetens syfte, mål, grunduppdrag och ansvar kan uppnås/genomföras. Tänk på att även
risker relaterade till politiskt beslutade mål eller gränsöverskridande samarbeten mellan
nämnder och förvaltningar kan vara aktuella att ta upp.
Riskanalys är den metod vi använder för att identifiera/inventera och värdera risker.
Riskidentifiering eller riskinventering handlar om att hitta och beskriva risker i verksamheten.
Riskvärdering är en bedömning av sannolikheten för att en viss händelse inträffar samt hur
allvarlig konsekvensen av en sådan händelse kan komma att bli om den inträffar.
Riskanalysens beståndsdelar
Riskanalysen inom intern kontroll är till för att förutspå orsaker till att grundläggande syfte och
uppdrag för förvaltningen inte kan uppnås.
En riskanalys innehåller följande steg:




identifiering av risker och tillhörande konsekvenser
värdering och prioritering av risker
urval av vilka risker som ska åtgärdas, granskas respektive accepteras utan vidare
behandling.

Riskidentifiering
Riskidentifiering handlar om att hitta och beskriva risker i verksamheten. Nedanstående
riskkategorier kan användas som inspiration, och inom varje kategori existerar flera olika risker.
Risker inom kategorierna ekonomi, HR och andra stödprocesser kan likna varandra i olika
förvaltningar. Verksamhetsriskerna däremot är ofta av väldigt olika karaktär i olika
förvaltningar beroende på verksamhetens inriktning. När det gäller arbetsmiljörisker kan man
välja att dokumentera dem tillsammans med risker inom intern kontroll, men uppföljning av
arbetsmiljörisker sker alltid enligt rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Riskkategorier:









Verksamhetsrisker
Förtroenderisker
Ekonomi/finansiella risker
HR-risker
Kommunikationsrisker
Informationssäkerhetsrisker
Upphandlings-/inköpsrisker
Arbetsmiljö (arbetsmiljörisker måste inte dokumenteras i IT-stödet och de följs alltid
upp enligt rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete)

Riskvärdering
För att bedöma risker används de båda perspektiven sannolikhet och konsekvens som båda
värderas på en skala från 1 till 4. Genom att multiplicera värdet för sannolikhet med värdet för
konsekvens räknas riskvärdet fram. Riskvärdet anger riskens storlek i relation till andra
identifierade risker och tydliggörs även genom en färg. Nedanstående matris fungerar som stöd
vid värderingen:

Vidare hantering
Respektive nämnd avgör hur risker med olika riskvärden ska hanteras vidare. De möjligheter till
vidare hantering som finns är:





accepteras
befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms tillräckliga
direktåtgärd
granskning

En risk kan accepteras om:




riskvärdet är lågt
nyttan av eventuella åtgärder eller granskningar är mindre än de resurser som måste
avsättas
risken är under bevakning eller redan föremål för utvecklingsarbete
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En risk kan också lämnas utanför internkontrollplanen om det finns
befintliga åtgärder eller inbyggda kontroller som kan bedömas tillräckliga.
Planering av direktåtgärder
En direktåtgärd planeras in om det inte bedöms behövas någon granskning utan det finns en
uppenbar risk och en lämplig metod för att åtgärda risken. Det finns därmed ingen anledning till
att använda resurser till att först genomföra en granskning. Åtgärderna kan vara av olika slag
och kan exempelvis handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan
utförs. Det kan också handla om att upprätta rutinbeskrivningar eller genomföra utbildningar.
Åtgärderna ska dokumenteras i intern kontrollplanen och ska innehålla:





beskrivning av risk som ligger till grund för direktåtgärd (under rubriken ”Risk”)
vad som ska göras (under rubriken ”Kontrollmoment/Åtgärd”)
vem som ansvarar för att det blir gjort (under rubriken ”Ansvarig”)
när återrapportering ska ske till nämnden (under rubriken ”Klart”)

Genomförande av direktåtgärder
Själva genomförandet är att vidta åtgärd som beskrivs i planen. En direktåtgärd kan exempelvis
vara att ta fram och implementera en ny rutin, planera och genomföra utbildning eller rekrytera
ny personal.
Dokumentation av direktåtgärd
När åtgärden genomförts dokumenteras detta i IT-stöd för intern kontroll och uppföljning
rapporteras till nämnd enligt rutiner i respektive förvaltning.
Planering av granskningar
De risker som bedöms i behov av granskning ska ingå i intern kontrollplanen. De
kommungemensamma granskningsområdena ska också finnas med i nämndens plan.
Granskningsdelen ska innehålla:








vilka områden och tillhörande rutiner som ska granskas (under rubriken ”Process”)
beskrivning av risk som ligger till grund för granskning (under rubriken ”Risk”)
syfte med granskningen (framgår bland annat av kolumn ”Risk” och ”Riskvärde”)
omfattning/avgränsning/granskningsmetod (under rubriken ”Kontrollmoment/Åtgärd”
samt ”Kontrollmoment/Åtgärd metod”)
vem som är ansvarig för att granskning/åtgärd genomförs (under rubriken ”Ansvarig”)
till vem resultatet av granskningen ska rapporteras (framgår av anvisningar)
när återrapportering ska ske till nämnden. (under rubriken ”Klar”)

Genomförande av granskningar
Den medarbetare som utses till granskare ska ha tillräcklig kunskap om granskningsområdet
men inte stå i jävsförhållande till granskad process; ”man ska inte granska sig själv”. När en
granskning planeras bör ett övervägande göras om kostnad för granskning gentemot nyttan med
granskningen. Denna bedömning kan till exempel påverka val av granskare, storlek på
granskningen, val av granskningsmetod. Samtidigt måste granskningen vara tillräckligt
omfattande och träffsäker för att resultatet ska vara till någon nytta. Som förberedelse inför
granskning är det lämpligt att t.ex. läsa in sig på lagstiftning, rutiner och anvisningar inom
området, både kommungemensamma och förvaltningsinterna. Planering av urval och
kontaktvägar ska också göras samt att planera in granskningen tidsmässigt. Efter genomförd
granskning ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren.
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Resultatet från granskningen kommuniceras med förvaltningschef och
nämnd som i sin tur informerar verksamheten samt beslutar om förbättringsåtgärder i
tillämpliga fall.
Genomförande av förbättringsåtgärd
Förbättringsåtgärder fungerar precis som direktåtgärder, skillnaden är att de identifierats efter
det att granskning genomförts och visat på avvikelse eller brist. De var alltså inte, till skillnad
från direktåtgärderna, kända när intern kontrollplanen skapades.
Tidsaspekt vid planering av granskningar och åtgärder
Direktåtgärder, granskningar och förbättringsåtgärder ska planeras in med en tydlig tidsram. I
möjligaste mån bör alla moment planeras så att de är genomförda när uppföljning av intern
kontrollplanen sker. Det innebär att momenten inte bör genomföras i slutet av året.
Dokumentation av granskning
Dokumentation om granskningsresultat görs i IT-stöd för intern kontroll enligt följande:






Finns övergripande verksamhetsplan, rutinbeskrivning eller instruktion (lokal eller
kommungemensam) dokumenterad för granskat område? Om ja, ange benämning och
var den återfinns till exempel Hemma, i filmapp, i pärm på medarbetares kontor.
Fungerar riktlinje/rutinbeskrivning/instruktion (eller motsvarande) ändamålsenligt?
Beskriv ett sammanfattande resultat av granskningen, exempelvis avvikelser som
konstaterats och i vilken omfattning. Resultat ska beskrivas även om inga avvikelser har
hittats. Om det finns ytterligare dokumentation från granskningen ska denna bifogas.
Om avvikelser konstaterats lämnas förslag till förbättringsåtgärder.
Uppföljning av genomförda granskningar rapporteras till nämnd enligt rutiner i
respektive förvaltning.

Förtroendevaldas delaktighet i processen
De förtroendevalda ska styra i principiella och övergripande frågor och ange vad som ska
uppnås. Tjänstemän är specialister i verksamhets- och utförandefrågor, det vill säga hur
verksamheten bedrivs. I det sista fungerar förvaltningen som stöd till den politiska nivån. För att
engagera de förtroendevalda i förvaltningens riskanalysarbete kan olika metoder användas, här
beskrivs tre olika sätt:




Involvera genom att informera om förvaltningens riskanalysarbete samt presentera
riskanalyserna vid rapporteringstillfällen.
Genomföra en separat riskanalys med utgångspunkt från de förtroendevaldas strategiska
roll och avseende deras eget uppdrag (eller t ex resultatmål).
Bjuda in de förtroendevalda att bidra till riskinventering i verksamheterna men
tjänstemän från förvaltningen genomför sedan värdering (bedömning av sannolikhet och
konsekvens) av riskerna samt utformning av åtgärder.

Praktiska råd – tänk på att…
 Innan riskanalysen påbörjas bör omfattning och eventuella avgränsningar beskrivas
(t.ex. avdelning, enhet osv. och syfte i förhållande till andra typer av riskanalyser).
 Vid tillfället för genomförande av riskanalys bör det inte vara fler deltagare än det går att
ha en aktiv diskussion.
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 Det är lätt att blanda ihop risker med riskpåverkande faktorer.
För att undvika detta kan ett resonemang föras enligt följande: Risk för … (händelse) på
grund av … (orsak), vilket kan leda till … (konsekvens).
Personberoende är exempel på en riskpåverkande faktor (orsak), medan själva risken
(händelsen) är att en arbetsuppgift inte blir utförd, blir utförd i fel tid eller på ett felaktigt
sätt. Detta kan leda till en skada (konsekvens). Åtgärden kan i detta fall vara att se till att
det finns aktuella och tillgängliga rutinbeskrivningar.
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 11 Redovisning av socialförvaltningens och
utbildningsförvaltningens arbete för att öka den
frivilliga sektorns engagemang
Ärendenummer KS 2014/194

Kommunstyrelsens förslag
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens
redovisning.
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (kommunchefen) i uppdrag att ta
fram en modell för hur samarbetet mellan kommunens verksamhet och
civilsamhället kan förstärkas långsiktigt. Uppdraget ska vara klart till 31 maj
2019, för redovisning i KS och KF i juni 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge socialförvaltningen
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa till kommunfullmäktige vad
förvaltningarna gör för att öka den frivilliga sektorns engagemang i respektive
verksamhet.
Socialnämnden och utbildningsnämnden lämnade den 27 juni 2018 respektive
den 26 september 2018 en redovisning av uppdraget. Av socialnämndens
redovisning framgår bl.a. att förvaltningen samarbetar med föreningar och
organisationer kring ”Kompiskorter”, sittjympa, ledning till och från aktiviteter
samt promenader. Därtill har kommunens demenssjuksköterska utvecklat ett
samarbete med Röda korset avseende stödpersoner.
Av utbildningsnämndens redovisning framgår bland annat att nämnden antagit
en policy för frivilligarbete inom skolverksamheten. Vidare kommer
förvaltningen att publicera information på hemsidan som syftar till att underlätta
samarbete mellan verksamheterna och frivilligsektorn. I dagsläget förekommer
samarbeten med den frivilliga sektorn inom grundskolans och gymnasiets
verksamheter. Inom förskolans verksamhet bedöms frivilligarbete i det direkta
arbetet med barn som olämpligt med hänvisning till offentligs- och
sekretesslagens bestämmelser.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
 Socialnämndens beslut 2018-06-27, § 69
 Utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 116
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23
 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 156
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09

Kommunstyrelsen behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Bergsjö (L) föreslår i tillägg att
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (kommunchefen) i uppdrag att ta
fram en modell för hur samarbetet mellan kommunens verksamhet och
civilsamhället kan förstärkas långsiktigt. Uppdraget ska vara klart till 31 maj
2019, för redovisning i KS och KF i juni 2019.
Mattias Lindqvist (S) föreslår att Bo Bergsjös tilläggsförslag bifalls.

Beslutsgång
Ordförande Elizabeth Peltola (C) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag med Bergsjös tillägg och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 176 Redovisning av socialförvaltningens och
utbildningsförvaltningens arbete för att öka den
frivilliga sektorns engagemang
Ärendenummer KS 2014/194

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens
redovisning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge socialförvaltningen
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa till kommunfullmäktige vad
förvaltningarna gör för att öka den frivilliga sektorns engagemang i respektive
verksamhet.
Socialnämnden och utbildningsnämnden lämnade den 27 juni 2018 respektive
den 26 september 2018 en redovisning av uppdraget. Av socialnämndens
redovisning framgår bl.a. att förvaltningen samarbetar med föreningar och
organisationer kring ”Kompiskorter”, sittjympa, ledning till och från aktiviteter
samt promenader. Därtill har kommunens demenssjuksköterska utvecklat ett
samarbete med Röda korset avseende stödpersoner.
Av utbildningsnämndens redovisning framgår bland annat att nämnden antagit
en policy för frivilligarbete inom skolverksamheten. Vidare kommer
förvaltningen att publicera information på hemsidan som syftar till att underlätta
samarbete mellan verksamheterna och frivilligsektorn. I dagsläget förekommer
samarbeten med den frivilliga sektorn inom grundskolans och gymnasiets
verksamheter. Inom förskolans verksamhet bedöms frivilligarbete i det direkta
arbetet med barn som olämpligt med hänvisning till offentligs- och
sekretesslagens bestämmelser.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Socialnämndens beslut 2018-06-27, § 69
 Utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 116
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23
 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 156
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-11-05
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
daniel.nilsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Redovisning av socialnämndens och
utbildningsnämndens arbete för att ta tillvara den
frivilliga sektorns engagemang
Ärendenummer KS 2014/194

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge socialförvaltningen
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa till kommunfullmäktige vad
förvaltningarna gör för att öka den frivilliga sektorns engagemang i respektive
verksamhet.
Socialnämnden och utbildningsnämnden lämnade den 27 juni 2018 respektive
den 26 september 2018 en redovisning av uppdraget. Av socialnämndens
redovisning framgår bl.a. att förvaltningen samarbetar med föreningar och
organisationer kring ”Kompiskorter”, sittjympa, ledning till och från aktiviteter
samt promenader. Därtill har kommunens demenssjuksköterska utvecklat ett
samarbete med Röda korset avseende stödpersoner. Av utbildningsnämndens
redovisning framgår bl.a. nämnden antagit en policy för frivilligarbete inom
skolverksamheten. Vidare framgår det av redovisningen att förvaltningen
kommer publicera information på hemsidan som syftar till att underlätta
samarbete mellan verksamheterna och frivilligsektorn. I dagsläget förekommer
samarbeten med den frivilliga sektorn inom grundskolans och gymnasiets
verksamheter. Inom förskolans verksamhet bedöms frivilligarbete i det direkta
arbetet med barn som olämpligt med hänvisning till offentligs- och
sekretesslagens bestämmelser.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag






Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-06-27 § 69
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-09-26 § 116
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-11-28

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens
redovisning.
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Tjänsteskrivelse
2018-11-05

2(2)

Daniel Nilsson

Roland Eiman

Kommunsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse
2018-05-23
Socialförvaltningen
Maria Söderstedt
maria.soderstedt@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Redovisning av socialförvaltningens arbete med
att öka den frivilliga sektorns engagemang
Ärendenummer SOC Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) inkom med en motion om hur kommunen bättre kunde ta vara på
den frivilliga sektorn. Socialnämnden gav ett yttrande på motionen 2016-04-27,
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gjorde det samma. När
yttrandena sedan behandlades i kommunfullmäktige 2016-11-28 beslutade man
att ge förvaltningarna i uppdrag att återkomma 2017-12-01 med hur man har
arbetat med detta i de så kallade kärnverksamheten.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-23
 Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 156
 Socialnämnden 2016-04-27 § 63
 Tjänsteskrivelse 2016-04-04
 Motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn”, 2014-11-20

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen skrev i sitt yttrande 2016-04-04 att förvaltningen hade
tillsammans med fritidsenheten på tekniska förvaltningen ett samarbete med
olika föreningar och organisationer kring ”Kompiskortet” och man inom
äldreomsorgen hade personer som kom till de särskilda boendena och hade
högläsning.
Dessa två samarbeten och aktiviteter pågår fortfarande.
Inom äldreomsorgen har man utvecklat samarbetet med frivilligorganisationer
vad gäller att erbjuda tex sittjympa, ledsagning till och från aktiviteter och för
promenader.
Förvaltningens demenssjuksköterska har utvecklat ett samarbete med Röda
korset vid bland annat anhöriggrupper då frivilliga agerar stödperson.
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har Fotbollsakademin
startat där förvaltningen lånar ut buss och bistår med personal vid evenemang.
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Tjänsteskrivelse
2018-05-23

2(2)

I tjänsteskrivelsen från 2016-04-04 beskriver områdescheferna att till exempel
att agera stödperson vid olika aktiviteter, nattvandring, ordna aktiviteter t.ex.
högläsning på särskilda boenden är några aktiviteter som kunde vara aktuella att
samarbeta med frivilligorganisationer kring. Förvaltningen har utökat samarbetet
med studieförbunden bland annat vad gäller till exempel högläsning då fler
boenden numera får besök. Även hjälp med ledsagning har utvecklats.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Maria Söderstedt

Jenny Smedberg

Utvecklingsledare

tf socialchef

Beslutet skickas till
kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 69 Motion om att ta till vara på den frivilliga
sektorn - Bo Bergsjö (FP)
Ärendenummer SOC 2015/26

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) inkom med en motion om hur kommunen bättre kunde ta vara på
den frivilliga sektorn. Socialnämnden gav ett yttrande på motionen 2016-04-27,
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gjorde det samma. När
yttrandena sedan behandlades i kommunfullmäktige 2016-11-28 beslutade man
att ge förvaltningarna i uppdrag att återkomma 2017-12-01 med hur man har
arbetat med detta i de så kallade kärnverksamheten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-23
 Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 156
 Socialnämnden 2016-04-27 § 63
 Tjänsteskrivelse 2016-04-04
 Motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn”, 2014-11-20
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

71

72

Sammanträdesprotokoll
2018-09-26

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 116 Att ta vara på den frivilliga sektorn
Ärendenummer UN 2016/22

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tar del av
redovisningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) inkom 2014-11-14 med en motion om hur kommunen kunde
utveckla samarbetet med frivilliga sektorn. Utbildningsnämnden lämnade 201604-20 sitt yttrande på motionen, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
gjorde detsamma. När dessa yttranden behandlades i kommunfullmäktige 201611-28 beslutades att ge förvaltningarna i uppdrag att återkomma 2017-12-01
med en redovisning av vad de gjort för att öka den frivilliga sektorns
engagemang i sin verksamhet.

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens redovisning, tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10.
 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 §156
 Utbildningsnämndens beslut 2016-04-13 §31
 Utbildningsnämndens yttrande 2016-03-16
 Motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn” 2014-11-20
 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2018-09-19, § 94
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-09-10
Utbildningsförvaltningen
Anna Rix-Grönvall
anna.rix-gronvall@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer UN 2016/22

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) inkom 2014-11-14 med en motion om hur kommunen kunde
utveckla samarbetet med frivilliga sektorn. Utbildningsnämnden lämnade 201604-20 sitt yttrande på motionen, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
gjorde detsamma. När dessa yttranden behandlades i kommunfullmäktige 201611-28 beslutades att ge förvaltningarna i uppdrag att återkomma 2017-12-01
med en redovisning av vad de gjort för att öka den frivilliga sektorns
engagemang i sin verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens redovisning, tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10.
 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 §156
 Utbildningsnämndens beslut 2016-04-13 §31
 Utbildningsnämndens yttrande 2016-03-16
 Motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn” 2014-11-20

Ärendebeskrivning
För att underlätta för verksamheterna har utbildningsnämnden antagit en policy
för frivilligarbetare inom skolverksamhet., som finns tillgänglig för
utbildningsförvaltningens verksamheter på kommunens intranät ”Hemma”. De
som arbetar frivilligt måste vara införstådda med att sekretess och tystnadsplikt
råder och att de måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
För att underlätta samarbeten mellan verksamheterna och frivilligsektorn
kommer information att publiceras på kommunens webbplats.
Inom förskolans verksamhet är det med rådande sekretessbestämmelser inte
lämpligt att ta emot frivilligarbete i det direkta arbetet med barnen. Inom
grundskolans verksamheter finns det idag på ett par av skolorna frivilliga ”extra
vuxna”, rastfaddrar och läxhjälp.
Inom gymnasiets verksamhet har lärare medverkat i föreningskontakter för att
möjliggöra fritidsskola för nyanlända. Fritidsskolan ansvarar kultur-och
fritidsnämnden för.
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Tjänsteskrivelse
2018-09-10

2(2)

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tar del av
redovisningen.

Anna Rix-Grönvall

PO Johansson

Administrativ chef

Utbildningschef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 12 Slamtaxa 2019 för Älmhult, Lessebo och
Tingsryd
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer slamtaxa för 2019 enligt förslag i skrivelse
daterad 2018-11-08. Taxan ersätter punkt 4 i renhållningstaxa 2019 för
Lessebo, Tingsryd och Älmhult kommuner i enlighet med bilaga till
skrivelsen.
2. Taxan gäller från och med 2019-03-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) övertar ansvaret för
slamtömning i Älmhults kommun från 2019-03-01. Styrelsen för SSAM föreslår
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta reviderad slamtaxa enligt
bifogat underlag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04
 Skrivelse från Södra Smålands Avfall och miljö AB daterad 2018-11-08, med
bilagor
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 170 Slamtaxa 2019 för Älmhult, Lessebo och
Tingsryd
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer slamtaxa för 2019 enligt förslag i skrivelse
daterad 2018-11-08. Taxan ersätter punkt 4 i renhållningstaxa 2019 för
Lessebo, Tingsryd och Älmhult kommuner i enlighet med bilaga till
skrivelsen.
2. Taxan gäller från och med 2019-03-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) övertar ansvaret för
slamtömning i Älmhults kommun från 2019-03-01. Styrelsen för SSAM föreslår
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta reviderad slamtaxa enligt
bifogat underlag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04
 Skrivelse från Södra Smålands Avfall och miljö AB daterad 2018-11-08, med
bilagor
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Södra Smålands avfall och miljö

ÄRENDE: 2018:19
2018-11-08

Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Reviderad slamtaxa 2019 för Lessebo, Tingsryd, Älmhult kommuner
Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till
reviderad slamtaxa som ersätter punkt 4 i renhållningstaxa 2019 för Lessebo, Tingsryd och
Älmhult kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i
Lessebo, Tingsryd och Älmhults kommuner att anta reviderad slamtaxa som ersätter punkt 4 i
renhållningstaxa 2019 enligt bilagda förslag. Reviderad slamtaxa föreslås gälla from 2019-0301

Bakgrund
Under hösten 2018 har upphandling av slamtömningen för Lessebo, Tingsryd och Älmhults
kommuner genomförts. Utifrån priserna i upphandlingen har förslag till reviderad slamtaxa
tagits fram. Taxerevideringen bygger på samma grunddokument, där tex extratömningar
hanteras på samma sätt för samtliga kommuner. I förslaget finns också avgifter för tömning av
fettavskiljare
Förslaget
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna enligt följande:
Taxa Obligatorisk tömning 2018
Taxa Obligatorisk tömning 2019
Taxa Bud 2018
Taxa Bud 2019

Älmhult Lessebo Tingsryd
1051
1015
650
940
940
940
1548
1875

1758
1875

Samtliga priser inklusive moms
Jessica Cedervall

Per Gunnarsson

VD

Utredare

Bilagor

-

Förslag till reviderad slamtaxa för Lessebo kommun
Förslag till reviderad slamtaxa för Tingsryds kommun
Förslag till reviderad slamtaxa för Älmhults kommun
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1300
1875

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LESSEBO KOMMUN 2019
Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2019-03-01
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i
motsvarande grad.
4. SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår en avgift per
brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

940 kr
1530 kr
1960 kr
3230 kr

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en
avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande
budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med
ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk
uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie
körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad
tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 300 kr per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende på brunnens
volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2470 kr
2900 kr
4050 kr

Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym, avgift per tank
enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2470 kr
2900 kr
4050 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5
arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer
tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om
1025:- per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För
tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas
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3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning
mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Avgift för slanglängd införs from 2020-01-01
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per
brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas
inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 900 kr per
timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare
enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3
Volym upp till 4 m3

1540 kr
2240 kr
3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där
kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver
förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer
tillägg om 1025:- per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och
miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym.
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR TINGSRYDS KOMMUN 2019
Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2019-03-01
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i
motsvarande grad.
4. SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår en avgift per
brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

940 kr
1530 kr
1960 kr
3230 kr

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en
avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande
budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med
ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk
uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie
körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad
tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 300 kr per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende på brunnens
volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2470 kr
2900 kr
4050 kr

Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym, avgift per tank
enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2470 kr
2900 kr
4050 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5
arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer
tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om
1025:- per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För
tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas
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3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning
mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Avgift för slanglängd införs from 2020-01-01
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per
brunn
För tömning av kemtoa utgår avgift motsvarande budningstömning av tät tank med volym upp
till 3 m3
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas
inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 900 kr per
timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare
enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3
Volym upp till 4 m3

1540 kr
2240 kr
3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där
kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver
förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer
tillägg om 1025:- per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och
miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym.
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2019
Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2019-03-01
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i
motsvarande grad.
4. SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår en avgift per
brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

940 kr
1650 kr
2080 kr
3400 kr

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en
avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande
budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med
ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk
uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie
körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad
tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 300 kr per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende på brunnens
volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2520 kr
2950 kr
4100 kr

Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym, avgift per tank
enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

2100 kr
2520 kr
2950 kr
4100 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5
arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer
tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om
1025:- per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För
tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas
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3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning
mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per
brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas
inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 900 kr per
timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare
enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3
Volym upp till 4 m3

1540 kr
2240 kr
3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där
kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver
förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer
tillägg om 1025:- per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och
miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym.
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Tjänsteskrivelse
2018-12-04
Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg
anders.nyberg2@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) förslag till
Reviderad slamtaxa 2019 för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/67

Sammanfattning av ärendet
Bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) övertar ansvaret för
slamtömning i Älmhults kommun från 2019-03-01. Styrelsen för SSAM föreslår
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta reviderad slamtaxa enligt
bifogat underlag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04
 Skrivelse från SSAM AB daterad 2018-11-08 med bilagor

Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt
förslag till reviderad slamtaxa som ersätter punkt 4 i renhållningstaxa 2019 för
Lessebo, Tingsryd och Älmhult kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd och Älmhults kommuner att anta
reviderad slamtaxa som ersätter punkt 4. i renhållningstaxa 2019 enligt bilagda
förslag. Reviderad slamtaxa föreslås gälla from 2019-02-01
Anders Nyberg
Teknisk chef
Beslutet skickas till
Södra Smålands avfall och miljö
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 3 år 2018
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens förslag
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av ej
verkställda beslut inom tre månader för kvartal 1 år 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och revisorerna rapportera
 alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet
 alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts
 när ett gynnande beslut som har rapporterats som har rapporterats som ej
verkställt har verkställts, samt datum för verkställighet.
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport med
följande uppgifter:
 hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
 hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut
Socialnämnden rapporterar 13 ej verkställda beslut för kvartal 3 (1 juli–30
september 2018).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

86

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-01-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-14 § 158
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-05-23 § 49
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07
 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 178 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 3 år 2018
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av ej
verkställda beslut inom tre månader för kvartal 1 år 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och revisorerna rapportera
 alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet
 alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts
 när ett gynnande beslut som har rapporterats som har rapporterats som ej
verkställt har verkställts, samt datum för verkställighet.
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport med
följande uppgifter:
 hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
 hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut
Socialnämnden rapporterar 13 ej verkställda beslut för kvartal 3 (1 juli–30
september 2018).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-14 § 158
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-05-23 § 49
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07
 Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2018-10-18
Socialförvaltningen
Maria Söderstedt
maria.soderstedt@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 3 2018
Ärendenummer SOC 2018/48

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för beslutet.
alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader
från den dag då verkställigheten avbröts.
anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för
verkställigheten anges.
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande
uppgifter:
hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut
hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2018 (1 juli
– 30 september). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i
oktober 2018.

Beslutsnivå
Socialnämnd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-18
Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2018, daterad 2018-10-17
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Tjänsteskrivelse
2018-10-18

2(2)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 3 2018 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige.

Maria Söderstedt

Charlotte Nygren-Bonnier

Utvecklingsledare

Socialchef

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 23 Svar på motion (SD) om att använda skolor på
landsbygden
Ärendenummer KS 2018/101

Kommunstyrelsens förslag
 Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun anordnar
lovskolor på landsbygden samt utreda vilka skolor som ska tas i bruk först.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Av
utbildningsnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden erbjuder lovskolor för
elever som inte når eller riskerar att inte nå minst godkänt betyg. År 2018
anordnades lovskolan på Haganässkolan där 13 elever deltog i den obligatoriska
delen av undervisningen. Utbildningsnämnden framför att en central placering
av lovskolan har flera fördelar som omfattar närhet till simhall och elevhälsa.
Därtill framför nämnden att en centralt placerad lovskola underlättar vid
rekrytering av personal.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12
 Utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 118
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24
 Motion (SD) om sommarskola på landsbygden, inkommen 2018-06-18
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 167
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-01-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Stefan Jönsson (S) och Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Elizabeth Peltola (C) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 177 Svar på motion (SD) om att använda skolor
på landsbygden
Ärendenummer KS 2018/101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun anordnar
lovskolor på landsbygden samt utreda vilka skolor som ska tas i bruk först.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Av
utbildningsnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden erbjuder lovskolor för
elever som inte når eller riskerar att inte nå minst godkänt betyg. År 2018
anordnades lovskolan på Haganässkolan där 13 elever deltog i den obligatoriska
delen av undervisningen. Utbildningsnämnden framför att en central placering
av lovskolan har flera fördelar som omfattar närhet till simhall och elevhälsa.
Därtill framför nämnden att en centralt placerad lovskola underlättar vid
rekrytering av personal.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12
 Utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 118
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24
 Motion (SD) om sommarskola på landsbygden, inkommen 2018-06-18
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 167
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-10-12
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
daniel.nilsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion (SD) om sommarskola på
landsbygden
Ärendenummer KS 2018/101

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun anordnar
lovskolor på landsbygden samt utreda vilka skolor som ska tas i bruk först.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Av
utbildningsnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden erbjuder lovskolor för
elever som inte når eller riskerar att inte nå minst godkänt betyg. År 2018
anordnades lovskolan på Haganässkolan där 13 elever deltog i den obligatoriska
delen av undervisningen. Utbildningsnämnden framför att en central placering
av lovskolan har flera fördelar som omfattar närhet till simhall och elevhälsa.
Därtill framför nämnden att en centralt placerad lovskola underlättar vid
rekrytering av personal.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12
 Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-09-26 § 118
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24
 Motion (SD) om sommarskola på landsbygden
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-25 § 167

Överväganden
Nämnders behov av verksamhetslokaler kommer årligen redovisas och
prioriteras i lokalförsörjningsplaner enligt ny styrmodell och budgetprocess.
Eventuella behov av lokaler för lovskolor kommer därmed behandlas i samband
med kommande lokalförsörjningsprocess. Mot bakgrund av detta samt av vad
som framgår av utbildningsnämndens yttrande föreslås motionen avslås i sin
helhet.

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.
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Tjänsteskrivelse
2018-10-12

2(2)

Daniel Nilsson

Roland Eiman

Kommunsekreterare

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2018-08-24
Utbildningsförvaltning
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Motion om sommarskola på landsbygdsskolor yttrande
Ärendenummer UN 2018/138

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär in yttrande kring Börje Tranviks motion (SD),
Sommarskola att använda landsbygdsskolor i Älmhults kommun. Sista svarsdag
är 2018-10-15.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24
 Motion från Börje Tranvik (SD) 2018-06-17

Överväganden
Förslag till yttrande:
Utbildningsförvaltningen anordnar lovskola för de elever som inte når eller
riskerar att inte nå minst godkänt betyg. Lovskolan är obligatorisk att anordna
för huvudmannen för elever i åk 8 och i åk 9.
I juni anordnades lovskolan på Haganässkolan. 13 elever deltog i den
obligatoriska delen av undervisningen.
Älmhults kommun har även anordnat ej obligatorisk lovskola, för elever i åk 6
och 7, samt gymnasiet. I anslutning till skoldagens slut har även simskola
anordnats för att ge elever möjlighet att nå målen i idrott och hälsa.
Det finns ett antal organisatoriska skäl till varför det är bättre att anordna
lovskolan i centralorten.
Eftersom lovskolan kolliderar med skolans kompetensutvecklingsdagar, har man
valt att inte använda den ordinarie personalen. Den personal som har anställts för
att bedriva lovskola är t ex pensionerade lärare, som kommer in några timmar
om dagen och också av lärarkandidater, som haft sin praktik i Älmhult. Dessa
kommer med tåg från Växjö. Förvaltningens bedömning är att det skulle bli
svårare att rekrytera lämpliga lärare om undervisningen förläggs i någon av våra
landsbygdsskolor.
Eleverna som går på lovskolan har olika ämnen, som de inte är godkända i.
Några elever läser bara matematik på förmiddagen, någon svenska på
eftermiddagen och ytterligare några går hela dagen. Detta innebär att det kan
behövas flera turer under en skoldag. Ordinarie regler för skolskjuts gäller även
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Tjänsteskrivelse
2018-08-24

2(2)

under lovskola. Det är troligt att det skulle bli högre kostnader för skolskjuts om
lovskolan förläggs till en landsbygdsskola. Den exakta kostnaden är beroende av
var eleverna, som går i lovskolan, bor och går därför inte med säkerhet att
beräkna.
En annan faktor som talar för att ha lovskolan centralt placerad är kravet på
elevhälsa. Precis som under övriga skolåret ska eleverna ha tillgång till
skolsköterska och kurator. Detta underlättas av att elevhälsan finns tillgänglig på
skolan, även om de deltar i kompetensutvecklingsinsatser.
Även möjligheten att utnyttja simhallen i anslutning till lovskolan, för att
uppnå betygskravet för simkunnighet, förenklas av att lovskolan är placerad i
Älmhult.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag daterat
2018-08-24.

Roger Johansson

PO Johansson

Grundskolechef

Utbildningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 118 Motion om att använda skolorna på
landsbygden- yttrande
Ärendenummer UN 2018/138

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag daterat
2018-08-24.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär in yttrande kring Börje Tranviks (SD) motion,
Sommarskola att använda landsbygdsskolor i Älmhults kommun. Sista svarsdag
är 2018-10-15.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24.
 Motion från Börje Tranvik (SD) 2018-06-17.
 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2018-09-19, § 96
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde:
 Motion från Börje Tranvik (SD) om att använda skolor på landsbygden, dnr
2018/101.

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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2019-01-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 24 Svar på motion (C) om att ersätta en del av
hemtjänstens bilar med elfordon
Ärendenummer KS 2017/141
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Kommunstyrelsens förslag
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Vidar Lundbäck (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun ska utreda
möjligheten att ersätta en del av hemtjänstens bilar med eldrivna fordon.
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Av socialnämndens
yttrande framgår att fordon kommer upphandlas under 2018 i Älmhults
kommun. Inför upphandlingen har socialnämnden undersökt hur exempelvis
eldrivna fordon skulle kunna fungera i samtliga kommundelar. Därtill följer
nämnden kommunens trafiksäkerhets- och miljöpolicy för fordon i Älmhults
kommun. Motionen föreslås därför anses vara besvarad.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-18 § 34
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12
 Motion (C) om att utreda möjligheten att delvis ersätta hemtjänstens bilar
med eldrivna fordon
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2018-10-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 142 Svar på motion (C) om att ersätta en del av
hemtjänstens bilar med elfordon
Ärendenummer KS 2017/141

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Vidar Lundbäck (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun ska utreda
möjligheten att ersätta en del av hemtjänstens bilar med eldrivna fordon.
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Av socialnämndens
yttrande framgår att fordon kommer upphandlas under 2018 i Älmhults
kommun. Inför upphandlingen har socialnämnden undersökt hur exempelvis
eldrivna fordon skulle kunna fungera i samtliga kommundelar. Därtill följer
nämnden kommunens trafiksäkerhets- och miljöpolicy för fordon i Älmhults
kommun. Motionen föreslås därför anses vara besvarad.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-18 § 34
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12
 Motion (C) om att utreda möjligheten att delvis ersätta hemtjänstens bilar
med eldrivna fordon
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-10-15
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
daniel.nilsson@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion (C) om att delvis ersätta
hemtjänstens bilar med eldrivna fordon
Ärendenummer KS 2017/141

Sammanfattning av ärendet
Vidar Lundbäck (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun ska utreda
möjligheten att ersätta en del av hemtjänstens bilar med eldrivna fordon.
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Av socialnämndens
yttrande framgår att fordon kommer upphandlas under 2018 i Älmhults
kommun. Inför upphandlingen har socialnämnden undersökt hur exempelvis
eldrivna fordon skulle kunna fungera i samtliga kommundelar. Därtill följer
nämnden kommunens trafiksäkerhets- och miljöpolicy för fordon i Älmhults
kommun. Motionen föreslås därför anses vara besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-18 § 34
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12
 Motion (C) om att utreda möjligheten att delvis ersätta hemtjänstens bilar
med eldrivna fordon
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Daniel Nilsson

Roland Eiman

Kommunsekreterare

Kommunchef
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Remiss
2017-11-21
Kommunstyrelsen

1(1)

Sändlista

Socialförvaltningen
Utvecklingsenheten

Motion om att ersätta en del av hemtjänstens bilar
med elfordon – begäran om yttrande
Ärendenummer KS 2017/141
Kommunstyrelsen begär med denna remiss synpunkter i ovanstående ärende, i
enlighet med bifogat underlag.

Besvaras senast
2018-03-01

Svar skickas till
Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
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BESLUT
2018-12-18
Dnr: 201-6953-2018

Avgången ledamot i kommunfullmäktige

Kommun: Älmhult
Parti: Sverigedemokraterna
Avgången ledamot: Lennart Strand
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Saramaria Johansson

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Parti
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LJUNGBY
KOMMUN

72(74)

2018-12-17

Kommunfullmäktige

Kf § 189

Ks2018/0318

102

Val till den gemensamma familjerättsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande till den gemensamma familjerättsnämnden:
Ledamöter
Bo Ederström (M)
Håkan Bengtsson (S)

Ersättare
Anneli Ahlqvist (C)
Margareta Andersson (S)

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Markaryds kommun
Almhults kommun

Justerandes sign

\yma
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LJUNGBY
KOMMUN

73(74)

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17

Kommunfullmäktige

Kf § 190

Ks2018/0318

102

Val av ordförande och vice ordförande i den
gemensamma överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige utser Cecilia Löf (M) till ordförande och Tommy
Andersson (M) till vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.
Nominering till vice ordförande av Markaryds kommun.

Skickas till
Markaryds kommun
Almhults kommun

Justerandes sign
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