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Kommunfullmäktige 2021-06-21
Plats och tid
Haganässkolans aula, klockan 18:30. Sammanträdet genomförs med ledamöter
som deltar på distans (digitalt).

Bo Mazetti-Nissen (M)
Ordförande

Christoffer Mowide
Sekreterare

Offentlighet
Med anledning av den smittspridning som nu pågår i Älmhults kommun kommer
kommunfullmäktiges sammanträde genomföras på distans för att undvika smitta.
Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult
kommuns webbplats.
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Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 72 Val till uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden efter Staffan Wyke (M)
Ärendenummer KS 2021/83

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har entledigat Staffan Wyke (M) från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att utse en ny ersättare i
nämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 133 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta kvartal 1 år 2021
Ärendenummer KS 2021/92

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 1 år 2021 noteras till protokollet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, 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 kommunfullmäktige 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 1
2021 (1 januari – 31 mars).
För kvartal 1 år 2021 redovisas 22 ej verkställda beslut.
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i april 2021.
Socialnämnden beslutade 2021-05-19, § 55:
-

Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 1 2021 (1 januari – 31 mars) till revisorer och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Socialnämnden 2021-05-19, § 55
 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-05-26
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv-Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta kvartal 1 år
2021
Ärendenummer KS 2021/92

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, 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 kommunfullmäktige 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 1
2021 (1 januari – 31 mars).
För kvartal 1 år 2021 redovisas 22 ej verkställda beslut.
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i april 2021.
Socialnämnden beslutade 2021-05-19, § 55:
-

Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 1 2021 (1 januari – 31 mars) till revisorer och kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
 Socialnämnden 2021-05-19, § 55
 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021

Ärendeberedning
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6h § socialtjänstlagen (SoL) och 28h § Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till kommunfullmäktige
lämna en statistikrapport. Rapporten ska innehålla hur många gynnande beslut

7

Tjänsteskrivelse
2021-05-26

2(2)

enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom 3 månader från
dagen för respektive beslut.
Socialnämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Socialnämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Socialnämnden
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som
har förflutit från dagen för respektive beslut.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 1 år 2021 noteras till protokollet.
Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
2021-05-19

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 55 Rapportering av ej verkställda beslut 2021
Ärendenummer SOC 2021/41

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 1 2021 (1 januari – 31 mars) till revisorer och kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

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 1 2021 (1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-19

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

januari – 31 mars). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till
IVO i april 2021.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20
 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2021
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanställning av ej verkställda beslut
Ej verkställda beslut inrapporterade för kvartal 1 2021 (1 jan - 31 mar)
Födelseår Kön Typ av bistånd eller insats
Skäl att beslutet ej verkställts

2021-04-20
Datum för
beviljande/
avbrott

Datum för
kommunens
erbjudande om
insats

Datum för
verkställighet/
avslut

2001

M

Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad

2020-10-09

2021-04-01

1999

K

Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, t ex saknar ledig bostad

2019-10-21

2021-04-01

1999

M

Bostad med särskild service 9.9 LSS Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2019-03-20

1998

K

Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, sakar ledig bostad

2020-07-31

2021-04-01

1943
1935

M
K

Korttidsboende
Permanent bostad

Tackat nej
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2020-09-17
2019-08-15

1945
1945
1941
1945
2007
2015
1999
1935

K
M
K
K
K
M
M
K

Korttidsboende
Korttidsboende
Korttidsboende
Hemtjänst
Kontaktperson
Öppenvård
Daglig verksamhet 9.10 LSS
Permanent bostad

Annat skäl
Annat skäl
Annat skäl
Annat skäl
Resursbrist
Annat skäl
Annat skäl
Den enskilde har tackat nej

2020-04-22
2020-03-31
2020-03-18
2020-11-12
2020-10-09
2019-10-21
2018-05-21
2020-09-18

2020-09-24
2021-02-19
2019-11-01 2019- 2021-02-22
11-27
2021-03-30
2021-04-20
2021-04-09
2021-04-14
2021-02-26
2021-02-05

1973
1941
2000
1942

K
M
M
M

Kontaktperson 9.4 LSS
Korttidsboende
Daglig verksamhet 9.10 LSS
Korttidsboende

Annat skäl
Annat skäl
Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
Tackat nej

2020-12-23
2020-03-18
2020-08-03
2020-09-15

1928
2006
2014
2011

M
M
K
M

Permanent bostad
Kontaktperson
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj

Annat skäl
Resursbrist, t ex saknar lämplig uppdragstagare
Annat skäl
Annat skäl

2019-12-05
2020-05-13
2020-12-08
2020-12-08
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2019-08-06

2020-10-12 202102-05
2020-12-20
2020-12-30 202103-30

2021-04-01

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 119 Revidering av resepolicy samt antagande av
riktlinjer för resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 202105-12.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på
miljöaspekten av resandet.
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1.

Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

2.
3.

Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad
2021-02-22.4.
Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes
arbetsplats.

4.

Vid behandlandet av ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26,
§ 46, lades följande yrkanden:
1. Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”.
2. Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används
ska.
3. Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 46, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena på
kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 66
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
 Utkast Resepolicy daterad 2021-02-22
 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2021-05-12
 Resepolicy daterad 2009-10-05
 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 46

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66 Revidering av resepolicy samt antagande av
riktlinjer för resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 202105-12.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på
miljöaspekten av resandet.
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1.

Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2.
3.

Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad
2021-02-22.4.
Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes
arbetsplats.

4.

Vid behandlandet av ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26,
§ 46, lades följande yrkanden:
1. Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”.
2. Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används
ska.
3. Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 46, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena på
kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
 Utkast Resepolicy daterad 2021-02-22
 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2021-05-12
 Resepolicy daterad 2009-10-05
 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 46

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-05-12
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om resepolicy och riktlinjer för
resor i tjänsten - reviderad efter återremiss
Ärendenummer KS 2021/10

Sammanfattning av ärendet
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på
miljöaspekten av resandet.
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad
2021-02-22.4.
Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes
arbetsplats.

Vid behandlandet av ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26,
§ 46, lades följande yrkanden:
1. Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”.
2. Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används
ska.
3. Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 46, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena på
kommunfullmäktiges sammanträde.
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Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
 Utkast Resepolicy daterad 2021-02-22
 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2021-05-12
 Resepolicy daterad 2009-10-05
 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 46

Ärendeberedning
Riktlinjerna för resor i tjänsten har granskats utifrån det beslut om
återremittering som togs i kommunfullmäktige 2021-04-26 § 46.
De tre förslag på förändringar i riktlinjerna behandlas nedan.
1. Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”.
Kommunledningsförvaltningen anser att punkt 4.4 inte bör förändras. Förslaget
på riktlinjerna är därför oförändrat på denna punkt.
2. Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används
ska.
Sverigedemokraternas yrkande i kommunfullmäktige baserades på den gällande
rutinen för resor i tjänsten daterad 2013-10-01 och inte förslaget daterat 2021-0222. Stycket som Sverigedemokraterna motsatte sig inte finns med i det aktuella
förslaget från 2021, förslaget har därför inte reviderats utifrån
Sverigedemokraternas yrkande. Avseende tillägget av krav på alkolås i
kommunens bilar bör detta regleras i kommunens fordonspolicy istället för i
riktlinjer för resor i tjänsten.
3. Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06: Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att
tjänsteresor utgår från den anställdes arbetsplats.
Meningen ” tjänsteresor utgår från den anställdes arbetsplats” har lagts till i
punkt 4.3 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 202105-12.
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Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Förslag/Utkast

Riktlinjer för resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med Datum
Ersätter Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-01
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen
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Riktlinjer för resor i tjänsten
1. Rangordning av färdmedel
Älmhults kommun har en rangordning av färdmedel, där följande alternativ ska
övervägas i tur och ordning:
1. Ingen resa - distanskommunikation (möten på distans eller digitala
sammanträden) eller möten i kommunhuset
2. Gång eller cykel
3. Kollektivtrafik - buss eller tåg
4. Kommunens egna bilar
5. Hyrbil/egen bil
6. Flyg

2. Distanskommunikation
Inför varje eventuell tjänsteresa skall alternativet att mötas med hjälp av
distanskommunikation, exempelvis digitala sammanträden, övervägas.

3. Beställning av resor och boende
Beställning av resor och logi skall göras via kommunens interna webbsida.
Älmhults kommun har avtal med Sydresor i Älmhult gällande beställning av
resor och hotell samt laddning och beställning av resekort för Kronobergs
Länstrafik. Beställningar bör göras så tidigt som möjligt för mest
kostnadseffektiva resultat.

4. Val av färdmedel
Kommunens många olika verksamheter skapar olika krav på färdmedel vid
resor. Faktorer som miljö, kostnad, tidsåtgång och säkerhet ska tas hänsyn till.
Resor kortare än 3 kilometer bör ske genom gång eller cykel om inte annat
färdmedel krävs av särskilda skäl.
4.1 Cykel
Cykel lämpar sig för resor i Älmhults tätort. Tjänstecyklar finns att låna vid
behov. Cykelhjälm finns att låna från servicecenter.
4.2 Kollektivtrafik - Buss, tåg och båt
För resor där cykel/gång inte är ett rimligt färdsätt skall kollektivtrafik användas
i första hand. För längre resor, regionalt eller nationellt, skall tåg användas om
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inte annat färdmedel krävs. Tåg och båt kan även användas för kortare
internationella resor. För resor med buss eller tåg inom Kronobergs län skall
Kronobergs Länstrafiks resekort användas. Dessa kort finns att låna från
kommunens servicecenter.
4.3 Bil
I de fall cykel, gång eller kollektivtrafik inte är praktiskt eller möjligt kan bil
användas. Samåkning skall alltid ske i största möjliga utsträckning. För längre
resor bör bil undvikas i den mån det går.
Tjänsteresor utgår från den anställdes arbetsplats.
Om bil måste användas ska följande prioriteringsordning följas:
1. Kommunens bilar
Kommunens bilar ställer höga krav på bilarnas egenskaper gällande miljö och
säkerhet i enlighet med kommunens fordonspolicy. Kommunens bilar går att
låna via kommunens interna bokningssystem1.
2. Hyrbil eller egen bil
Vid resor där resenären behöver använda en bil under flera dagar är hyrbil att
föredra. Anställda skall i möjligaste mån undvika att använda privat bil för resor
i tjänsten. Undantagsvis får egen bil användas i tjänsten.
4.4 Flyg
Flyg kan användas för längre resor om de praktiska förutsättningarna förhindrar
att resan kan ske genom andra färdmedel. Vid särskilda omständigheter kan
närmaste chef godkänna resa med flyg även på kortare sträckor.

5. Anslutningsresor
För anslutningsresor till och från flygplats eller tågstation skall kollektiva
färdmedel användas i första hand. I de fall bil krävs skall bilfärden samordnas i
största möjliga mån.

6. Planering av möten utanför kommungränsen
Möten som planeras utanför kommungränsen som kräver att deltagarna färdas
dit skall i största möjliga mån planeras så att mötesdeltagarna kan ta sig till och
från mötet med kollektivtrafik.

7. Försäkringar
På kommunens intranät finns detaljerad information gällande försäkringar som
gäller vid tjänsteresor. Tag med EU:s särskilda sjukförsäkringskort vid resa inom

1

För närmare instruktioner se: Rutin för utlåning av bilar
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EU/EES eller Schweiz. Kortet beställs via Försäkringskassans hemsida och
gäller i tre år.
Vid resor till krigs- eller högriskområden gäller särskilda försäkringsvillkor.
Resor till krigs-eller högriskområden skall rapporteras till förvaltningschef i god
tid innan avresedatum så att försäkringsvillkoren kan kontrolleras.

8. Traktamente och andra ersättningar
Tjänsteresor som betalas av Älmhults kommun regleras av centrala avtal som
bilersättningsavtal, traktamentsavtal och allmänna bestämmelser. Uppgifter om
traktamenten och andra ersättningar som gäller vid tjänsteresor finns på den
interna hemsidan.

9. Skattepliktiga förmåner – bonuspoäng och program
På resemarknaden finns ett antal lojalitets- och bonusprogram hos flygbolag,
hotell med mera. Bonuspoäng eller liknande som tjänas in under tjänsteresa får
endast användas i tjänsten.

10. Reseförskott
Reseförskott skall sökas om betalningar måste göras under resan. Det är viktigt
att söka det i god tid före avresan för att få förskottet insatt på lönekontot innan
resan påbörjas. Förskottet dras på lönen månaden efter att resan är avslutad
samtidigt som kvitton redovisas. Förskott betalas inte ut på annat sätt.

11. Reseräkning
Reseersättning utgår ej inom Älmhults tätort där gång eller cykel istället kan
användas. Reseräkningen bör registreras inom två månader efter att resan är
avslutad. Resor som inte är registrerade kan inte betalas ut.
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Kommunstyrelsen

Förslag/Utkast

Resepolicy
Ärendenummer KS Ärendenummer

Dokumentinformation
Fastställt av Beslutsorgan eller person, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med Datum
Implementeras av Älmhults kommun
Ersätter Resepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-25 § 137
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen
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Resepolicy
1. Definition
Kommunens resepolicy ämnar reglera tjänsteresor som görs av anställda och
förtroendevalda i Älmhults kommun. Älmhults kommuns resepolicy tar sin
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet. Resor till och
från arbetet räknas inte som tjänsteresor.

2. Syfte
Älmhults kommun ämnar att med denna policy påverka resandet som sker i den
kommunala verksamheten. Alla tjänsteresor skall ha ett klart definierat syfte och
fylla ett för verksamheten väl motiverat behov. Alla tjänsteresor skall ske på ett
sådant sätt att de innebär minsta möjliga kostnad för kommunen och minsta
möjliga belastning på miljön. Möten och konferenser skall förläggas på ett
sådant sätt att behovet av resor minimeras.
Policyns syfte är därigenom att säkerställa att varje resa i kommunen skall ske på
det säkraste, miljövänligaste, mest etiska och mest kostnadseffektiva sätt som
möjligt. Med miljövänligt resesätt avses att utsläppen från förbränning av fossilt
bränsle minskar. Policyn bidrar därför till flera olika positiva effekter, bland
annat mer effektiv resursanvändning, kostnadsbesparingar, tidsbesparing,
positiva hälsoeffekter, miljövinster och bättre trafiksäkerhet.

3. Organisation och ansvar
Policyn omfattar alla anställda och förtroendevalda inom Älmhults kommun.
Varje nämnd skall inom sitt område se till att resandet sker i enlighet med denna
policy och fastställda regler.
Godkännande av tjänsteresor beslutas av närmaste chef.

4. Förhållningssätt
Älmhults kommun månar om hållbar utveckling och arbetar aktivt för att
verksamheten ska bli miljövänligare och resurssnålare. En hållbar miljömässig
utveckling kräver en minskad klimatpåverkan vilket Älmhults kommun strävar
efter, bland annat genom reglering av tjänsteresor då dessa har betydande
miljöeffekter.
Att mötas i tjänsten och deltaga i sammankomster för kommunens anställda och
förtroendevalda är en viktig del av kommunens verksamhet. I de fall resor
behöver göras i tjänsten skall alltid det mest säkra, rationella, miljövänligaste
och kostnadseffektiva alternativet väljas. Möjligheter att genomföra ett möte på
distans skall alltid övervägas innan beslut fattas om att resa.
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Lokala tjänsteresor skall om möjligt genomföras till fots eller på cykel. Vid
längre resor bör kollektiva färdmedel användas. Vid brist på kollektiva alternativ
skall kommunens bilar användas i första hand. Endast när inget annat alternativ
är möjligt eller rimligt kan egen bil väljas.
Tjänstecyklar, kort för kollektiva resor och kommunala bilar finns tillgängliga
att låna.
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Handläggare, direktvalsnr

Ekonomienheten
Personalenheten

Rutiner för resor i tjänsten
Distanskommunikation
Att mötas i tjänsten är en viktig aktivitet, men det är inte alltid nödvändigt att
resa för att detta ska ske. Inför varje eventuell resa ska alternativet att mötas
med hjälp av distanskommunikation, till exempel webbmöten, övervägas. IThelpdesk hjälper till med installation och praktiska råd.
Delegering
Tjänsteresa beslutas av närmaste chef.
Beställning av resor och boende
Beställningar av resor samt logi ska göras genom de reseansvariga som
finns på varje förvaltning eller direkt till Lingmerths i Växjö, vilka Älmhults
kommun har avtal med. Beställningar bör göras så tidigt som möjligt för att få
bästa pris.
Val av boende
Vid val av boende ska miljö och etik värderas högt.
Val av färdmedel
Älmhults kommuns många olika verksamheter gör att såväl antalet som
syftet med resor varierar från verksamhet till verksamhet. Gemensamt är
dock att de resor som görs ska planeras i god tid och hänsyn tas till faktorer
som kostnad, miljö, tidsåtgång och säkerhet.
Cykel
Cykel är både miljövänligt och billigt och lämpar sig för resor i Älmhults tätort.
Tjänstecyklar finns att låna i kommunhusets reception.
Tåg och båt
För längre resor, regionalt eller nationellt, ska tåg i första hand användas.
Tåg och båt kan också användas för vissa kortare internationella resor.
Billigaste biljett ska väljas. Vid resor kan ombokningsbar eller
återbetalningsbar biljett bokas om behov finns.
Flyg
Flyg kan användas för resor längre än 45 mil, om de praktiska förutsättningarna inte gör det möjligt att nå resmålet på annat sätt. Vid särskilda
skäl kan närmaste chef godkänna resa med flyg även på kortare sträckor.
Bil
I de fall gång eller cykel inte är praktiskt möjligt sett ur effektivitetssynpunkt
får bil användas. Samåkning ska alltid ske så långt det är möjligt. För längre
resor bör bil i möjligaste mån undvikas. Om bil måste användas ska följande
prioriteringsordning följas:

Postadress Box 500, 343 23 Älmhult ● Besöksadress Stortorget 1 ● Telefon 0476-550 00 (vx) ● Fax 0476-552 00
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1. Kommunens bilar
Älmhults kommun ställer höga krav på bilarnas egenskaper när det gäller
miljö och säkerhet. Kraven framgår av fordonsupphandlingarna.
2 . Hyrbil eller egen bil
Vid resor där resenären behöver en bil under flera dagar är hyrbil att föredra.
Undantagsvis får egen bil användas i tjänsten. Bilen som används bör
uppfylla nedanstående minimikrav:
•
•
•
•

Alla platser som används i bilen ska ha nackstöd och trepunktsbälte.
Bilen ska vara utrustad med krockkudde på förarplatsen.
Bensindriven bil ska vara försedd med katalysator.
Dieseldriven bil ska vara försedd med partikelfilter.

Säkerhet
1 Säker körning
En säker körning förutsätter att trafikreglerna följs. Föraren får inte tala i
mobiltelefon under bilresa om inte handsfreefunktion används.
2 Transport av barn
Vid transport av barn i tjänsten ska bilbarnstol eller bälteskudde användas
beroende på barnets ålder och längd. Bilbarnstol som används vid transport
av barn ska vara godkänd. För transport av barn krävs vårdnadshavarens
godkännande. Buss/minibuss ska ha säkerhetsbälte vid varje plats som
används.
Planering av möten utanför kommungränsen
Om möjligt ska möten, som planeras utanför kommungränsen och som man
ska färdas till, planeras så att tåg och buss kan nyttjas.
Försäkringar
På kommunens intranät finns information om försäkring som gäller vid
tjänsteresor. Skriv upp namn och försäkringsnummer på kommunens
reseförsäkring. Försäkringen gäller inte om man åker till ett land som UD
avråder att åka till. Tag med EU:s särskilda sjukförsäkringskort när du reser
inom EU/EES eller Schweiz. Kortet beställs via försäkringskassans hemsida.
Kortet gäller i tre år.
Traktamente och andra ersättningar
Tjänsteresor som betalas av Älmhults kommun regleras av centrala avtal
som bilersättningsavtal (Bil), traktamentsavtal (Trakt) och allmänna
bestämmelser (AB). Uppgifter om traktamenten och andra ersättningar som
gäller vid tjänsteresor finns i personalhandboken på intranätet.
Skattepliktiga förmåner - bonus
På resemarknaden finns ett antal lojalitets- och bonusprogram hos flygbolag,
hotell med mera. Bonuspoäng som är intjänade under tjänsteresa får endast
användas i tjänsten.
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Reseförskott
Reseförskott ska sökas om betalningar måste göras under resan. Det är
viktigt att söka det i god tid före avresan för att få förskottet insatt på
lönekontot innan resan påbörjas. Förskottet dras på lönen månaden efter att
resan är avslutad samtidigt som kvitton redovisas. Förskott betalas inte ut på
annat sätt.
Reseräkning
Reseersättning utgår ej inom Älmhults tätort där cykel kan användas.
Reseräkningen bör registreras i PS-självservice inom två månader efter att
resan är avslutad. Resor som inte är registrerade kan inte betalas ut.
Övrigt
Vid eventuella otydligheter och avsteg från rutinen, beslutar närmaste chef.
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Datum

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten/Personalenheten

2009-10-05

Handläggare, direktvalsnr

Inga-Lill Fritsch, 5143
Marianne Johansson-Hellström, 5355

Policy för resor i Älmhults kommun
Denna policy gäller för anställda och förtroendevalda i Älmhults
kommun.
Att mötas i tjänsten och att deltaga i nätverk, konferenser mm, där
anställda och förtroendevalda möter andra och kan utbyta erfarenheter
och höja sin egen eller kommunens kompetens är viktigt. Medför det
resor ska det mest säkra, rationella, miljövänliga, etiska och kostnadseffektivaste sättet väljas.
Självklart ska ett övervägande om att träffas ”digitalt” alltid göras
En rutin för resor i Älmhults kommun är framtagen och utgår ifrån
policyn.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 46 Revidering av resepolicy samt antagande av
riktlinjer för resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna
yrkandena på kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på
miljöaspekten av resandet.
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.2.
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.3.
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 202102-22.4.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-04-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes
arbetsplats.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 74
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 28
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
 Utkast Resepolicy daterad 2020-10-29
 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2020-10-29
 Resepolicy daterad 2009-10-05
 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”.
Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används ska.
Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
att bereda de uppkomna yrkandena.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-06-08

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 124 Finansiell rapport per mars 2021
Ärendenummer KS 2021/63

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och
lägga den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 1, 2021-03-31.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 71
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07
 Finansiell rapport per 2021-03-31.

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 71 Finansiell rapport per mars 2021
Ärendenummer KS 2021/63

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och
lägga den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 1, 2021-03-31.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07
 Finansiell rapport per 2021-03-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-05-07
Kommunledningsförvaltningen
Caroline Biltmo
caroline.biltmo@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om Finansiell rapport per 31 mars
2021
Ärendenummer KS 2021/63

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 1, 2021-03-31

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07
 Finansiell rapport per 2021-03-31.

Ärendeberedning
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 1, 2021-03-31.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och
lägga den till handlingarna.

Caroline Biltmo

Susann Pettersson

Redovisningscontroller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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Rapport

Finansiell rapport per 31 mars 2021
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Bakgrund
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda
dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till
kommunfullmäktige. Detta ska göras i samband med delårsrapport 1,
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning
räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag.
I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parentes. Föregående
rapport är gjord per 31 december 2020.

Aktuell likviditetssituation
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha
likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar.
Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläget ca 55 mkr.
Kommunens likviditet uppgår per 2021-03-31 till 152 173 487,11 kr
(112 074 579,95 kr) exklusive en kredit på 55 mkr. Beviljad koncernkredit
uppgår till 80 mkr.

Skuldportföljen per 2021-03-31
Skuldportföljen uppgår per 31 mars till 1 260 mkr (1 160 mkr). Under perioden
januari till mars har två lån omsatts till nya lån, ett om 50 mkr samt ett om 70
mkr. Utöver det har det även, under perioden, tagits ett nytt lån om
100 mkr. Enligt likviditetsprognoser från nämnderna kommer nyinvesteringar
göras, främst inom tekniska nämnden, vilket eventuellt medför att nya lån
kommer behöva tas under året. Uppföljning kring lånebehovet sker fortlöpande.
Kommunen har inte per 31 mars nyttjat hela den, av kommunfullmäktige
beslutade, upplåningsreserven om 1 332 mkr.

Kapitalbindning
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till
3,11 år (2,99 år). Kapitalbindningen under år 1 uppgår till 23,81% (23,28%).

Räntebindning
Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till
3,11 år (2,99 år).

Genomsnittlig räntesats
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,47 % (0,52 %).
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Derivat
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen.

Kommunens borgensåtaganden
Totalt har Älmhults kommun ett borgensåtagande om
817,8 mkr, varav 813 mkr är till kommunens helägda dotterbolag. Utnyttjat
borgensåtagande uppgår till 632,1 mkr.
Företag

Belopp i tkr Utnyttjad borgen i tkr

Älmhultsbostäder AB
Älmhults Näringsfastigheter AB
ElmNet AB
Älmhults Terminal AB
Friskis & Svettis
Statliga lån till egna hem
Totalt

700 000
45 000
65 000
3 000
4 800

540 000
20 000
65 000
2 300
4 800

9

9

817 809

632 109

Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler
Finanspolicyn är antagen i januari 2019. Under 2019 och 2020 har det arbetats
med att komma inom de gränsvärden som är satta. Avvikelsen per 31 mars 2021
som finns är att kommunen ligger något högt på lån mellan räntebindningen
1 - 3 år men det har medvetet arbetats ned sedan 2020-12-31 och fortsätta under
2021, därutöver ligger vi på gränsen för räntebindningen 5 - 7 år.
Värde
Högst 50 procent av den totala under
en enskild 12-månaders period.
Räntebinding <1år
Räntebinding 1år-3år
Räntebinding 3år-5år
Räntebinding 5år-7år
Räntebinding 7år-10år
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Gränsvärden 2021-03-31 2020-12-31
0,00 - 50,00
20,00 - 40,00
10,00 - 30,00
10,00 - 30,00
10,00 - 25,00
0,00 - 20,00

23,81%
23,81%
31,75%
15,87%
24,60%
3,97%

0,00%
23,28%
34,48%
17,24%
20,69%
4,31%

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 1(4)

Kommunstyrelsen

§ 125 Delårsrapport 1 - 2021, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/63

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
1.
2.
3.

4.

Uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa
åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per
delårsrapport 2.
Uppdra till nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till att
uppnå resultatmål och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast
per delårsrapport 2.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas
senast vid kommunstyrelsemötet i september.
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna läggs till i protokollet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
5.
6.

Kommunfullmäktige tillför Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i
första hand arbeta för att få fler människor till egen försörjning och
därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport 1.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–4
Kommunfullmäktige punkt 5–6

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och
ekonomi.
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis –
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

42

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunstyrelsen

att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor
prognososäkerhet.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås.
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr.
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att
uppnås.

Beslutsunderlag
 Kommunstyre3lsens arbetsutskott 2021-05-25, § 72
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
 Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03
 Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, § 63
 Socialnämnden beslut 2021-04-21, § 30
 Tekniska nämndens beslut 2021-05-04, 61 § 60
 Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11, § 101
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, § 32
 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, § 45
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-05-10, § 19
 Delårsrapport 1 2021, Kultur- och fritidsnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Tekniska nämnden
 Delårsrapport 1 2021, Miljö- och byggnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Utbildningsnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Socialnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
 Delårsrapport 1 2021, Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(4)

Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas
senast vid kommunstyrelsemötet i september.
Eva Ballovarre (S) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
1. Beslutspunkt 1 och 2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag ska
återrapporteras till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
utbildningsnämnden redovisar för kommunfullmäktige en analys av samt
åtgärder för att vända den konstaterade och prognostiserade negativa
resultatutvecklingen hos elever i grundskolan.
Eva Ballovarre (S) yrkar att en protokollsanteckning från Socialdemokraterna
läggs till i protokollet.
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) yrkande.
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i
enlighet med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Propositionsordning 3
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Eva Ballovarres (S)
yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Eva Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Eva Ballovarres (S)
yrkande.
Propositionsordning 4
Ordförande frågar kommunstyrelsen om protokollsanteckningen från
Socialdemokraternas kan läggas till i protokollet och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 4(4)

Kommunstyrelsen

Protokollsanteckning
Socialdemokraternas protokollsanteckning:
Älmhults kommuns delårsrapport för första kvartalet visar på ett negativt resultat
på cirka 2 miljoner kronor – detta är en förbättring som kan härledas till bland
annat förväntat högre skatteintäkter och ökade statsbidrag. Verksamheten i
nämnderna går däremot minus med 18.5 miljoner kronor vilket är oroväckande.
Kanske ännu mer oroväckande är att flera av de resultatmål som är uppsatta för
verksamheterna inte uppnås.
Det största underskottet står socialnämnden för och vi anser det är brådskande
att verkställa kommunfullmäktiges beslut från aprilsammanträdet 2021 kopplat
till frågan om ansvarsfrihet. Beslutet innebär att socialnämnden ska redovisa
planen för en budget i balans för både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen och socialnämnden har en
kontinuerlig dialog kring en arbetet med att skapa en budget i balans samt att
socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma
en budget och verksamhet i balans.
Vi förväntar oss att styrande politiker i kommunen skyndsamt tar initiativ för att
verkställa ovan nämnda beslut.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelse
Revision
Respektive nämnd

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 72 Delårsrapport 1 - 2021, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/63

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
1.
2.

Uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa
åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per
delårsrapport 2.
Uppdra till nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till att
uppnå resultatmål och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast
per delårsrapport 2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
3.
4.

Kommunfullmäktige tillför Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i
första hand arbeta för att få fler människor till egen försörjning och
därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport 1.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2
Kommunfullmäktige punkt 3–4

Avstår från att delta i beslut
Eva Ballovarre (S)
Stefan Jönsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och
ekonomi.
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis –
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor
prognososäkerhet.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås.
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr.
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att
uppnås.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
 Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03
 Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, § 63
 Socialnämnden beslut 2021-04-21, § 30
 Tekniska nämndens beslut 2021-05-04, 61 § 60
 Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11, § 101
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, § 32
 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, § 45
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-05-10, § 19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med
ändring av punkt 1 till:


Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar tillföra
Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i första hand arbeta för att få
fler människor till egen försörjning och därmed minska behovet av
ekonomiskt bistånd.

Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

47

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelse
Revision
Respektive nämnd

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-05-17
Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
ann-sofie.gangesson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om delårsrapport 1 - 2021,
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/63

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och
ekonomi.
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis –
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar
att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor
prognososäkerhet.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås.
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr.
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att
uppnås.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2
Kommunfullmäktige punkt 3

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
 Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03
 Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, UN 2020/30 § 63
 Socialnämnden beslut 2021-04-21, SOC 2021/39 § 30
 Tekniska nämndens beslut 2021-05-04 TN 2021/61 § 60
 Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11 KS 2021/63 § 101
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, KFN 2020/18 § 32
 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, MOB 2020/32 § 45
 Gemensamma nämnden beslut 2021-05-10, GNF 2021/5 § 19
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Ärendeberedning
Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad rapport, informera om
förväntat bokslut 2021 (prognos), med fokus på resultatmål och ekonomi.
Delårsrapport 1 är ett viktigt dokument för fortsatt budgetarbete och utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnder och styrelse behöver få tidiga
indikationer om åtgärder krävs innevarande år för att uppnå
kommunfullmäktiges beslutade resultatmål med en ekonomi i balans.
Delårsrapport 1 påvisar:
•
•
•
•
•

Risk för att resultatmålen under huvudprocess ”Utbildning och
arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås
Kommunens prognostiserade driftsresultat pekar på ett negativt resultat
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr.
Investeringsprognosen visar på positiva budgetavvikelser inom enskilda
projekt
Exploateringsprojekt fortlöper enligt plan
Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunfullmäktiges
finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis –
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioners (SKR)
skatteprognoser bygger fortsatt på ett scenario med stor prognososäkerhet. Trots
en stark återhämtning av ekonomin i Sverige och att de tidigare prognoser man
gjort nu förbättrats så är det fortsatt ett tufft ekonomiskt läge för kommunen.

Överväganden
Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar att inte
uppnås ska nämnd eller styrelse omgående ta fram en åtgärdsplan för
resultatmåluppfyllnad och rapportera till kommunstyrelsen. Det kan innebära att
nämnd eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter för att nå resultatmålet.
Föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder att vid behov
revidera aktiviteter för att bidra till att uppnå resultatmål och återrapportera om
dessa till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2.
Socialnämnden och tekniska nämnden redovisar större negativa
budgetavvikelser. Socialförvaltningen fick, efter prognos i februari, i uppdrag av
socialnämnden att, utöver redan beslutad åtgärdsplan, i april återkomma med
ytterligare åtgärdsförslag för en budget i balans. Socialförvaltningen inkom med
åtgärdsförslag enligt tilldelat uppdrag men socialnämnden beslutade att
återremittera ärendet till socialförvaltningen samt att istället hos
kommunstyrelsen yrka på extra anslag motsvarande den negativa
budgetavvikelsen om 13,3 mkr. Kommunstyrelsen har inga avsatta medel att
fördela till nämnder med negativa budgetavvikelser. Nämnderna bör vidta
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åtgärder för att bedriva verksamhet inom av kommunfullmäktige tilldelad
budgetram.
Tekniska förvaltningen kommer att analysera delårsrapporten ytterligare och
återkomma till tekniska nämnden i juni med ytterligare åtgärdsförslag för en
budget i balans. Utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämndens underskott
hanteras genom att rektorer, enhetschefer och verksamhetschefer tar fram förslag
på åtgärder för att nå en budget i balans.
De nämnder som inte har tagit fram åtgärdsplaner för en budget i balans bör
skyndsamt ta fram det och återrapportera till kommunstyrelsen senast i samband
med delårsrapport 2. Med anledning av kommunens övergripande ekonomiska
situation föreslås kommunstyrelsen ha tät dialog med och extra uppsikt över de
nämnder som aviserar större budgetavvikelser för att noga följa utvecklingen
och fortlöpande hålla kommunfullmäktige informerat kring de åtgärder som
görs.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.
2.
3.
4.

Att avslå socialnämndens äskande om tilläggsanslag om 13,3 mkr.
Att uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa
åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per
delårsrapport 2.
Att uppdra till nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till
att uppnå resultatmål och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast
per delårsrapport 2.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunens
delårsrapport 1.

Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelse
Revision
Respektive nämnd
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1 Sammanfattning delårsrapport 1
Delårsrapport 1 syftar till att informera om förväntat bokslut 2021 (prognos), med fokus på resultatmål
och ekonomi. Delårsrapport 1 är ett viktigt dokument för fortsatt budgetarbete och utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnder och styrelse behöver få tidiga indikationer om åtgärder krävs
innevarande år för att uppnå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål med en ekonomi i balans.
Delårsrapport 1 påvisar:


Risk för att resultatmålen under huvudprocess ”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte
kommer att uppnås



Kommunens prognostiserade driftsresultat pekar på ett negativt resultat om 1,9 mkr, vilket
innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr.



Investeringsprognosen visar på positiva budgetavvikelser inom enskilda projekt



Exploateringsprojekt fortlöper enligt plan



Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunfullmäktiges finansiella mål för god
ekonomisk hushållning

Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del kommer pandemin fortsätta
att påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad gäller finansiering av verksamhet och vad
gäller uppdraget i stort med de utmaningar som följer. SKRs (Sveriges kommuner och regioner)
skatteprognoser bygger fortsatt på ett scenario med stor prognososäkerhet. Trots en stark återhämtning
av ekonomin i Sverige och att de tidigare prognoser man gjort nu förbättrats så är det fortsatt ett tufft
ekonomiskt läge för kommunen.

Sammanfattande punkter ur 2021 års ekonomiska vårproposition och vår ändringsbudget för
20211

1



Fortsatt stark återhämtning i Sverige i år, både gällande BNP och antalet arbetade timmar.



Fortsatt förhöjd prognososäkerhet kopplat till pandemin.



Bortfallet i produktion, sysselsättning och inkomst 2020 blev mindre än förväntat.



Lågkonjunkturen antas bestå ända till 2023.



Ökningstakten för KPIF beräknas ligga under målet om 2 procent under flera år.
Löneökningstakten antas från 2021 och framåt ligga nära 2,5 procent. Både konsumentpris- och
löneökningstakten spås i år bli något högre än omkringliggande år (2020, 2022).



Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir kraftigt negativt 2020 och 2021, med anledning
av både den svaga konjunkturen och de omfattande krisåtgärder som vidtagits.

Cirkulär 21:17 från SKR
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2 Resultatmål – Prognos
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå genom sina
huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och vision. Resultatmålen ska vara
ettåriga och är mätbara i samband med årsbokslutet. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och
är riktade uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs
av nämnder och styrelse och framgår av deras delårsrapporter. Aktiviteterna som utförs i
huvudprocesserna är ett sätt för nämnden att uppnå resultatmålet.
Av nedan presentation framgår uppföljning av kommunens resultatmål per delårsrapport 1. Respektive
nämnd har gjort en samlad bedömning om måluppfyllelse utifrån de aktiviteter som de utför i
huvudprocesserna för att bidra till måluppfyllelse.
Grönmarkering betyder att ”Målet är uppfyllt” eller ”Målet bedöms uppfyllas under året”. Det
rödmarkerade betyder att ”Målet bedöms inte uppfyllas under året”. ”X” betyder att resultatmålet inte är
tillämpligt för markerad nämnd och ”?” att nämnden inte följt upp resultatmålet utifrån fullmäktiges
uppdrag.
Älmhults kommuns största risk är att inte uppnå syftet med huvudprocessen ”Att varje invånare ska bli
självförsörjande”. Utifrån nämndernas måluppföljning i delårsrapport 1 görs en helhetsbedömning att
sju av tio resultatmål kommer att uppfyllas under året.
Utbildningsnämnden har ett flertal resultatmål där man skriver att man inte kan göra någon bedömning
eftersom korrekta siffror inte föreligger ännu. Dessutom påverkas möjligheten till uppföljningen och
resultat av rådande pandemi när nationella prov inte genomförs och undervisning till viss del fått ske via
distans. Att Paradisskolan inte är färdigställd förrän 2022 lyfter Tekniska nämnden som förklaring till
deras bedömning att resultatmålet ” I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande
vilket innebär ett minskat stödbehov ” inte nås under 2021. Kultur- och fritidsnämnden påtalar
svårigheterna att genomföra sina aktiviteter på grund av rådande pandemin som anledning till samma
bedömning av ovan nämnda resultatmål.
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Huvudprocess

Resultatmål

Indikator

KS

UN

SN

TN

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

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

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarar NP åk 9
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till yrkesprogram
gymnasiet

X

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KFN MBN ÖN

GN

I Älmhults kommun ska alla
barn i förskolan och
Andel barn som får sitt förstahandsval
grundskolan få sina val av
av förskola och skola.
skolor

I Älmhults kommun ökar
andelen självförsörjande
hushåll för varje år

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av
bef. (Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av
bef. (Kolada N00929)
Andel gymnasieelever med examen
inom 3 år
Andel gymnasieelever med examen
inom 4 år

X

X

?

KFN MBN ÖN

GN

M inskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd

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

Resultatmål

Indikator

KS

UN

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

Brukarbedömning daglig verksamhet
LSS (Kolada U28532)
Brukarbedömning boende LSS (Kolada
U28663) Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst ÄO
(Kolada U21441)
Brukarbedömning SÄBO (Kolada
U23449) Brukarbedömning IFO
(Kolada U30453)
Andel elever som upplever att de får
den hjälp de behöver (enkät)

X

?

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

Andel elever som uppger att de har en
bra studiero (enkät)
M inskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd

X

?

56

SN

TN

X

X
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X

X

X
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Huvudprocess

Resultatmål

UN

SN

TN

KFN MBN ÖN

GN

Nöjd M edborgar-Index - Kultur
(Kolada U09401)
Nöjd M edborgar-Index - Idrott- och
motionsanläggningar (U09406)
M ätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK).

X

X

X

X

X

X

SCB befolkningsstatistik.

?

X

X

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

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv
ranking (Kolada U40402)
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI (U07451)
Antalet nystartade företag ska öka
(nyföretagarcentrum)

X

X

X

X

X

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

Handläggningstid från när ansökan
betraktas som fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar (Kolada
U00811)
Uppföljning lediga villatomter per
2021-06-30.

X

X

X

X

X

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

Nöjd M edborgar-Index - (Kolada
U00400)
Andel som får
svar på e-post inom en dag, (%)
(Kolada U00442)
Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)

S amhällsutvecklingsI Älmhults kommun skapar
process
Syftet är att skapa en vi förutsättningar för ett rikt
och varierat fritids- och
attraktiv kommun
kulturutbud och
genom effektiv och
mötesplatser.
hållbar planering,
utveckling och
förvaltning av
I Älmhults kommun ökar
infrastruktur.
befolkningen med 1%
årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika
delar.

Indikator

KS
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?

2.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar att inte uppnås ska nämnd eller
styrelse omgående ta fram en åtgärdsplan för resultatmåluppfyllnad och rapportera till
kommunstyrelsen. Det kan innebära att nämnd eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter för att nå
resultatmålet. Kultur- och fritidsnämnden kan med fördel ta fram reviderade aktiviteter för att bidra till
måluppfyllelse. De andra nämnderna har i sina delårsrapporter beskrivit hur de kommer att arbeta vidare
för att bidra och arbeta mot måluppfyllelse. Gemensamma överförmyndarnämnden kan med fördel
kommentera Älmhults kommunfullmäktiges mål även om annan kommuns styrmodell kan vara
tillämplig.
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3. Ekonomi – Prognos
3.1 Driftsredovisning - Prognos
Driftsprognosen är ett förväntat bokslut för innevarande år. Nämnder ska alltid arbeta fram förslag till
budget i balans direkt om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse (åtgärdsplan). Detta bör
framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1.
Älmhults kommun sammanställda prognos indikerar på ett negativt resultat om -1,9 mkr vilket är en
positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr per delårsrapport 1. De större negativa budgetavvikelserna återfinns
hos socialnämnden (13,2 mkr) samt tekniska nämnden (4,7 mkr). Socialnämndens större negativa
budgetavvikelse beror främst på ekonomiskt bistånd (7,9 mkr) samt skyddat boende (4,2 mkr). Tekniska
nämnden hänför den negativa budgetavvikelsen till högre kapitaltjänstkostnader kopplat till
fastighetsbeståndet (2,9 mkr), uteblivna intäkter och högre omkostnader på grund av pandemin (1,0
mkr) samt högre driftskostnader vid produktionsavdelningen (0,6 mkr).
Under ”finansen” framgår att pensionskostnaderna sjunker och att det blir en positiv budgetavvikelse för
avsatta medel för löneökningar 2020. Intäktsposten internränta minskar, vilket då även innebär att
motsvarande internkostnadspost hos respektive förvaltning minskar med motsvarande2.
Skatteprognosen3 från SKR bygger fortsatt på ett scenario och är fortsatt osäker. Totalt har kommunen
en ökning i skatteunderlaget om 22,3 mkr mot ursprunglig budget. Detta beror främst på
slutavräkningarna för 2020 och 2021 (18,6 mkr) då SKR nu räknar med en starkare utveckling av
skatteunderlaget då arbetade timmar utvecklades starkare i slutet av 2020 än SKR tidigare väntat sig.
Men en del av förbättringen är att faktiskt antal folkbokförda är 18 personer fler än vad som ligger som
underlag i budgeten och som skatteunderlaget ursprungligen beräknats utifrån (0,5 mkr).
Finansnettot visar på en positiv budgetavvikelse (3,0 mkr) vilket hänförs till lägre räntekostnader för lån
vilket beror på att lån inte behöver tas upp i den takt som det räknats med samt att räntor fortfarande är
låga och spås var det ett tag framöver.
Kommunens nettokostnadsutveckling bör inte överstiga kommunens skatteutveckling eftersom det på
sikt innebär att ett ”gap” uppstår och risk för att kommunens kostnader så småningom överskrider
intäkterna. Nettokostnadsutvecklingen i prognos 2021 (delårsrapport 1) jämfört med bokslut 2020
motsvarar 7,0 %, medan skatteutvecklingen i prognos 2021 (delårsrapport 1) jämfört med bokslut 2020
motsvarar 6,1 %. Slutsatsen är att för innevarande år behöver nämnder med negativa budgetavvikelser
arbeta för att hålla budget. Ser man på de kommande åren kommer det att bli ekonomiskt krävande för
kommunen och åtgärderna som nämnderna beslutar behöver vara både långsiktiga och bestående.

2
3

En post som används för att eliminera intern poster med anledning av kapitaltjänstkostnaden.
Det är SKRs skatteprognos från februari, cirkulär 21:12 som använts i prognosen.
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BOKSLUT BUDGET PROGNOS Avvikelse
2020
2021
2021
8 191
1 925
1 900
25
819
819
0
20
20
0
56 123
61 380
61 387
-7
1 855
2 115
2 065
50
82 935
82 184
86 876
-4 692
499 649
531 032
531 434
-402
375 748
368 120
381 413
-13 293
1 113
1 405
1 199
206
39 348
41 402
41 781
-379
9 083
12 324
12 324
0
1 074 045 1 102 726 1 121 218
-18 492
16 746
104
0
0

31 857
521
3 117
23 000

26 483
521
0
23 000

5 374
0
3 117
0

0

257

257

0

0
5 126
-20 573
1 075 447
-838 921
-249 209
-4 188
6 523
-10 348

688
0
-27 725
1 134 441
-869 897
-261 826
-3 735
12 000
10 983

688
150
-21 681
1 150 636
-889 009
-264 975
-3 735
9 000
1 917

0
-150
-6 044
-16 195
19 112
3 149
0
3 000
9 067

I kommunallagen står det att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Gällande lagstiftning
specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk hushållning genom att ange ett minimikrav på
ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna
måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år.
Eftersom budget 2021 beslutades med ett negativt resultat så överstiger inte intäkterna kostnaderna i
budgeten. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande
generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat
på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av
investeringar. Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner,
dels för att finansiera en del av de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en
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budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning
uppfylls.
Kommunfullmäktige har fastställt nedan finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
• Resultatet ska uppgå till minst -0,1 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
• Nettoinvesteringar skall vara högst 23,7 procent i förhållande till skatter och statsbidrag
• Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 22,7 procent
• Soliditeten ska senast 2023 uppgå till minst 18 procent inklusive pensionsåtagandet
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms inte uppfyllas under innevarande år. Om
det prognostiserade negativa resultatet om 1,9 mkr står sig till bokslutet behöver kommunen återhämta
det inom en treårsperiod alternativt använda medel från resultatutjämningsreserven för att återställa det
negativa resultatet. Resultatutjämningsreserven får disponeras om skatteintäkter sviktar vid
lågkonjunktur för att återställa negativa resultat upp till ett nollresultat. Om resultatutjämningsreserven
inte används behöver det negativa resultatet arbetas in i budgetprocessen för kommande år.
3.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Socialnämnden och tekniska nämnden beskriver arbetet med olika åtgärder för att nå en budget i balans.
Socialförvaltningen fick, efter prognos i februari, i uppdrag av socialnämnden att, utöver redan beslutad
åtgärdsplan, i april återkomma med ytterligare åtgärdsförslag för en budget i balans. Socialförvaltningen
inkom med åtgärdsförslag enligt tilldelat uppdrag och socialnämnden beslutade att återremittera ärendet
till socialförvaltningen. Tekniska förvaltningen kommer att analysera delårsrapporten ytterligare och
återkomma till tekniska nämnden i juni med ytterligare åtgärdsförslag för en budget i balans.
Utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämndens underskott hanteras genom att rektorer,
enhetschefer och verksamhetschefer tar fram förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. De
nämnder som inte har tagit fram åtgärdsplaner för en budget i balans bör ta fram det och återrapportera
till kommunstyrelsen senast i samband med delårsrapport 2. Med anledning av kommunens
övergripande tuffa ekonomiska situation föreslås kommunstyrelsen ha tät dialog med och extra uppsikt
över de nämnder som aviserar större budgetavvikelser för att noga följa utvecklingen och vid behov
föreslå kommunfullmäktige de åtgärder som krävs.

3.2 Investeringar - Prognos
Investeringsprognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i fortsatta budgetarbete 2021
samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Detaljerad information per projekt
framgår i nämndernas delårsrapporter. En investeringsram är en generell investeringsbudget som
nämnden själv får prioritera inom och som är ettåriga. Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av
kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom. Investeringsredovisningen separeras mellan
skattekollektiv och taxekollektiv eftersom finansiering av taxekollektivet sker genom taxor och avgifter,
och ska därmed inte belasta skattekollektivet. En kolumn ”Från projektens start till slut” har lagts till
eftersom många projekt som är investeringsanslag löper över flera år. Syftet med kolumnen är att
säkerställa att projektet i sin helhet håller sig inom budget och att i ett tidigt skede fånga upp eventuella
avvikelser.
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3.2.1 Investeringar Skattekollektivet
Av nedan prognos framgår en positiv budgetavvikelse om 31,2 mkr avseende investeringsanslag
innevarande år. Den budgetavvikelse som prognostiseras för 2021 beror främst på projekten Ny skola
paradiset (+51,6 mkr), Nytt högstadie vid Linnéskolan (-36,6 mkr), Asfaltsprogram toppbeläggning
(+7,5 mkr) och Strategiska mark-/fastighetsförvärv (4,7 mkr). Från och med i år finns det för
investeringsanslagen ytterligare en kolumn med prognos för hela projektets livscykel benämnd ”Från
projektets start till slut” som oberoende av budgetår visar prognosen för hela projektet. Slutprognosen
för projekten enligt nedan prognos visar på en positiv budgetavvikelse om 16,4 mkr. Denna avvikelse
beror både på att man bedömer att projekt kommer bli billigare och att projekt kan bli dyrare. Projektet
”Ny skola Paradiset” som visar på en positiv budgetavvikelse om 51,6 mkr vid prognos innevarande år
kommer vid projektets slutredovisning påvisa en positiv budgetavvikelse om 2,5 mkr medan ”Nytt
högstadie vid Linnéskolan” trots den stora negativa budgetavvikelsen 2021 (-36,6 mkr) prognostiseras
hålla budget när projektet är färdigställt.
Andra projekt som påverkar slutprognosen är Asfaltsprogram toppbeläggning (8,0 mkr),
Dagvattenpumpstationer (4,0 mkr) och Hagabo bostadsområde (-2,7 mkr).
Prognosen för investeringsramen visar en total negativ budgetavvikelse om -8,9 mkr. Tekniska nämnden
står för den stora avvikelsen vilket kan förklaras av att det i prognosen ingår projekt där nämnden begärt
omföring av budgetmedel från 2020 till 2021 då dessa projekt av olika anledningar blivit försenade och
kommer slutföras under 2021. Ärendet om detta äskande kommer hanteras i kommunfullmäktige i juni.
Utfall
tom 202103

SKATTEKOLLEKTIVET
NÄMND

Tekniska nämnden

Investeringsanslag
Investeringsram

Summa

Kommunstyrelsen

Investeringsanslag
Investeringsram

Summa

Miljö- och byggnämnden

Investeringsanslag
Investeringsram

Summa

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsanslag
Investeringsram

Summa

Utbildningsnämnden

Investeringsanslag
Investeringsram

Summa

Socialnämnden

Investeringsram

Summa

SKATTEKOLLEKTIVET

Investeringsanslag
Investeringsram

Totalt

36 196
2 403
38 599
1 159
78
1 237
258
0
258
0
0
0
550
252
802
110
110
38 163
2 843
41 006

Budget
2021

Avvikesle Total ack
Prognos budget/ utfall tom
DR1 2021 prognos
2021-03

PROJEKTEN UNDER 2021
233 120
206 865
14 400
25 967
247 520
232 832
7 075
2 367
6 150
6 150
13 225
8 517
1 259
1 259
250
250
1 509
1 509
1 625
1 485
1 500
1 500
3 125
2 985
3 463
3 353
4 450
4 519
7 913
7 872
4 370
4 370
246 542
31 120
277 662

Detaljerad prognos per projekt finns i nämndernas bilagor.
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1 644
1 644
215 329
40 030
255 359

Total
budget

Slutprognos

Avvikesle
budget/
prognos

26 255
-11 567
14 688
4 708
0
4 708
0
0
0
140
0
140
110
-69
41

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
115 084
569 144
552 887
16 257
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
115 084
569 144
552 887
16 257
5 664
11 580
11 580
0
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
5 664
11 580
11 580
0
201
1 460
1 460
0
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
201
1 460
1 460
0
135
1 760
1 620
140
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
135
1 760
1 620
140
817
4 231
4 215
16
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
817
4 231
4 215
16

2 726
2 726
31 213
-8 910
22 303

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
0
0
0
0
121 901
588 175
571 762
16 413
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
121 901
588 175
571 762
16 413
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3.2.1 Investeringar Taxekollektivet
Av nedan prognos framgår en total positiv budgetavvikelse motsvarande 40,8 mkr innevarande år.
Avvikelsen om 39,8 mkr under investeringsanslag beror främst på nytt vattenverk (30,2 mkr) samt
ombyggnaden av reningsverket (5,2 mkr). Avvikelsen om 1,0 mkr under investeringsram beror främst
på VA-anläggningar reinvesteringar (1,6 mkr) samt VA-sanering befintlig (-0,7 mkr). Den positiva
avvikelsen avseende ”Från projektens start till slut” under investeringsanslag om 1,4 mkr är hänförligt
till att projektet Nytt styrsystem/fiberanslutning antas erhållas till en lägre utgift än budgeterat. Övriga
projekt prognostiseras hålla totalbudget.

Utfall tom
2021-03

TAXEKOLLEKTIVET
NÄMND

Tekniska nämnden

Investeringsanslag
Investeringsram

Summa

TAXEKOLLEKTIVET

Investeringsanslag
Investeringsram

Totalt

1 577
3 668
5 245
1 577
3 668
5 245

Budget
2021

Avvikesle Total ack
Prognos budget/ utfall tom
DR1 2021 prognos
2021-03

PROJEKTEN UNDER 2021
103 928
64 210
21 000
19 968
124 928
84 178
103 928
64 210
21 000
19 968
124 928
84 178

39 718
1 032
40 750
39 718
1 032
40 750

Total
budget

Slutprognos

Avvikesle
budget/
prognos

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
143 975
354 434
353 034
1 400
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
143 975
354 434
353 034
1 400
143 975
354 434
353 034
1 400
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
143 975
354 434
353 034
1 400

Detaljerad prognos per projekt finns i nämndernas bilagor.

3.3 Exploateringar - Prognos
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna
bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att
bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden samt VA- och
elanläggningar.
Kommunledningsförvaltningen har under inledningen av året tillsammans med tekniska förvaltningen
utarbetat en modell för att mark- och exploateringsprocess, vilket ger en bättre ordning och reda med
full transparens kring exploateringsverksamheten. Eftersom projekt påbörjat innan den nya processen
införts arbetas det nu med att hantera den gamla redovisningen och anpassa den redan beslutade
budgeten utifrån det nya sättet att följa upp exploateringar. Ny rapport för övergripande uppföljning är
under framtagande och kommer presenteras i samband med delårsrapport 2. Uppföljning av
exploateringsredovisningen går att se i respektive nämnds delårsrapport 1 tills vidare.
Avseende exploateringsverksamheten är tekniska nämnden utförare av de exploateringsprojekt som
beställs av kommunstyrelsen. Dessutom är tekniska nämnden förvaltare av de offentliga ytor som en
exploatering medför, vilket ställer krav på ekonomisk kompensation vid beslut om genomförande.
De 15 pågående projekten inom ramen för mark- och exploatering fortlöper enligt plan. För innevarande
år blir intäkten något lägre på grund av att de nya riktlinjerna för mark- och exploatering anger att
slutlikvid ska erläggas först när exploatören erhållit ett gällande bygglov för projektet. Just nu är det två
större projekt (Furulund, Hvita korset) som påverkas av detta då handpenning erläggs under 2021,
medan slutlikviden erläggs 2022.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 63 Delårsrapport 1
Ärendenummer UN 2020/30

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport till kommunfullmäktige
innehållande:
1) Prognos driftsredovisning
2) Prognos investeringsredovisning
3) Prognos resultatmål
Utbildningsnämnden förväntas att gå med underskott på 402 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22
 Delårsrapport 1 – 2021.
 Bilaga 1 – Investeringsredovisning Anslag
 Bilaga 2 – Investeringsredovisning Ram
 Bilaga 4 Månadsrapport mars 2021
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-04-21

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 30 Delårsrapport 2021
Ärendenummer SOC 2021/39

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapport 1 och
skickar den vidare till kommunfullmäktige.
2. Socialnämnden yrkar på extra-anslag för att täcka det prognostiserade
underskottet för 2021
3. Socialnämnden begär att arbetsmarknadsenheten kommer till nämndens
sammanträde i maj för att redovisa arbetet med stegförflyttning för
försörjningsstödstagare.

Beslutsnivå
Socialnämnden p. 1 och 3
Kommunstyrelsen p. 2

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram en delårsrapport per 2020-03-31 till
kommunfullmäktige innehållande:
 Resultatmål, prognos
 Ekonomi, prognos
 Åtgärder vid befarad budgetavvikelse
 Investeringar, prognos
 Arbetsmiljömål, prognos
Socialförvaltningen redovisar per mars månad en prognos om 381,4 mkr vilket
innebär en negativ budgetavvikelse om 13 293 tkr. De stora budgetavvikelserna
som sticker ut återfinns under ekonomiskt bistånd (7,9 mkr) samt skyddat
boende (4,2 mkr).

Beslutsunderlag


Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-04-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden



Socialförvaltningens delårsrapport 1 2021

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) tilläggsyrkar enligt följande:
Socialnämnden yrkar på extra-anslag för att täcka det prognostiserade
underskottet för 2021.
Ann Johansson (S) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till Lars Ingverts
(S) tilläggsyrkande.
John-Arne Sandström (C) tilläggsyrkar följande:
Socialnämnden begär att arbetsmarknadsenheten kommer till nämndens
sammanträde i maj för att redovisa arbetet med stegförflyttning för
försörjningsstödstagare.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar besluta enligt Lars Ingverts (S)
yrkande och finner att nämnden gör så.
Ordförande frågar nämnden om de ämnar besluta enligt John-Arne Sandströms
(C) yrkande och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Controller
Arbetsmarknadsenheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-05-04

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 60 Delårsrapport 1 år 2021
Ärendenummer TN 2021/61

Tekniska nämndens beslut
1. Godkänna delårsrapporten och överlämna densamma till kommunstyrelsen
för sammanställning.
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för
budget i balans till tekniska nämndens sammanträde senast i juni 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens budget för år 2020 är 80,1 mnkr. Prognosen för år 2020
beräknas till ett resultat om 80,5 mnkr vilket ger en avvikelse gentemot budget
om -468 000. Resultatmålet ”I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och
rättssäker service dygnets alla timmar” är uppfyllt. Tre av de fyra övriga
resultatmålen bedöms kunna uppfyllas under året. Resultatmålet ”I Älmhults
kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt
hus inom 6 mån” bedöms inte kunna uppfyllas under året.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29
 Delårsrapport 1 daterad 2021-04-29
 Bilaga 1 till delårsrapport 1 daterad 2021-04-29
 Bilaga 2 till delårsrapport 1 daterad 2021-04-29
 Bilaga 3 till delårsrapport 1 daterad 2021-04-29
 Bilaga 4 till delårsrapport 1 daterad 2021-04-29
 Bilaga 5 till delårsrapport 1 daterad 2021-04-24
 Bilaga 6 till delårsrapport 1 daterad 2021-04-18

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens behandling
Förslag till beslut
Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till åtgärder för budget i balans till
tekniska nämndens sammanträde senast i juni 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomiavdelningen
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 101 Delårsrapport 1, kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2021/63

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 1 och lägger rapporten till
handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Föreligger kommunstyrelsens delårsrapport 1.
Uppföljningen av resultatmålen visar på att målen bedöms uppfyllas under året.
Dock påverkar pandemin covid-19 kommunledningsförvaltningens arbete på
både kort- och långsikt. I det korta perspektivet har förvaltningen fått styra om
resurser till viss del för att klara av att bedriva grundverksamheten inom
kommunikation och HR samt kris och säkerhet.
Under 2020 verkställde kommunledningsförvaltningen samtliga åtgärder i den
plan som utarbetats för en budget i balans (Dnr KS 2019/68), några av
åtgärderna får full effekt först i år.
Kommunledningsförvaltningen lämnar en prognos om en budget i balans.
Samtliga avdelningar har utmaningar kopplat till både verksamhet och budget
vilket kräver fortsatt återhållsamhet inom kommunledningsförvaltningen.
Investeringar förväntas utföras i stort sett enligt budget, dock påverkar pandemin
den fortsatta tillgången på utrustning inom ex IT.
De 15 pågående projekten inom ramen för mark- och exploatering fortlöper
enligt plan.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 50
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15
 Delårsrapport 1 – kommunstyrelsen, daterad 2021-04-15
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Bilaga 1, Investeringsredovisning, anslag och ram, kommunstyrelsen,
daterad 2021-04-15
 Bilaga 2, Exploateringsredovisning kommunstyrelsen, daterad 2021-04-15

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunchef
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-04-29

Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 32 Budget 2021
Ärendenummer KFN 2020/18

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 1.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till
budget i balans och återkomma senast per delårsrapport 2.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 enligt fullmäktiges anvisningar.
Rapporten innehåller mål, driftbudget, investeringsbudget samt arbetsmiljö.
Samtliga mål förutom det första ”I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande
och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov” förväntas uppnås under
året. Förväntad avvikelse gentemot driftbudget är -379 tkr. Förväntad avvikelse
gentemot investeringsbudget är +140 tkr.
Dessutom redovisas nämndens egen rapport som innehåller driftredovisning,
investeringsredovisning per projekt, bidrag samt statsbidrag.

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20
 Delårsrapport 1 – 2021 Kultur- och fritidsnämnd, kvartal 1, per mars 2021,
daterad 2021-04-12
 Prognos efter mars 2021 Kultur- och fritidsnämnd, daterad 2021-04-08

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-04-29

Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga chefer och verksamhetsansvariga inom kultur- och fritidsnämnden
område.
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-04-12

Sidnummer, beslut 1(1)

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

§ 19 Delårsrapport 2021
Ärendenummer GNF 2021/6

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut
 Gemensamma nämnden godkänner delårsredovisning och lägger den till
handlingarna.

Beslutsnivå
Gemensamma nämnden

Sammanfattning av ärendet
Delårsuppföljning av Familjerätten Gemensamma nämnden beträffande viktiga
händelser, personal, ärendehantering, förväntad utveckling med resultatmål samt
budgetprognos.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06
 Delårsredovisning 2021-04-06 Gemensamma nämnden.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Controller i Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner.
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Delårsrapport 1 - 2021

Kultur- och fritidsnämnd
Kvartal 1, per mars 2021

74

1(6)

Delårsrapport 1
2021-04-12

2(6)

Innehåll
1 Resultatmål – Prognos ..........................................................................................................3
1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas...............4
2. Ekonomi – Prognos .............................................................................................................4
2.1 Driftsredovisning - Prognos ..........................................................................4
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse........................................5
2.2 Investeringar - Prognos .................................................................................5
Av årets investeringsbudget på 3 125 tkr planeras för tillfället 2 985 tkr att användas. .........5
3. Arbetsmiljömål ....................................................................................................................6

75

Delårsrapport 1
2021-04-12

3(6)

1 Resultatmål – Prognos
Som helhet betraktat görs bedömningen att det 2021 är svårt att uppnå resultatmålen.
Aktiviteter och huvudprocessen gällande välfärd är delvis uppnådda. Dock kommer vissa aktiviteter, som till
exempel nyttjandegraden av simhallen och att antalet besökare ska öka, inte kunna uppnås på grund av pandemin
och coronasituationen. Likaså bedöms aktiviteterna att identifiera idrottshallar som kan användas på dagtid, då de
inte används för skolverksamheten och framtagandet av en övergripande utvärderingsmodell inte kunna uppnås.
Förklaringen till att aktiviteterna under samhällsutveckling och att Älmhults kommun ska ha en
befolkningsökning med 1% inte delvis uppnås är att det på grund av pandemin är svårt att hitta möjligheter till
fler kulturprogram

Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

I Älmhults
SN, UN,
kommun arbetar vi KoF, TN
hälsofrämjande och
förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov

Välfärdsprocess
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet
till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla
eller återvinna sin förmåga.
Samhällsutvecklings I Älmhults
KFN, KS
process
kommun skapar vi
Syftet är att skapa en förutsättningar för
attraktiv kommun
ett rikt och varierat
genom effektiv och
fritids-och
kulturutbud och
hållbar planering,
utveckling och
mötesplatser.
förvaltning av
infrastruktur.

I Älmhults
kommun ökar
befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.
I Älmhults
kommun får du
snabb och effektiv
service dygnets
alla timmar

Indikator

Aktiviteter

Resultatuppföljning

Andel elever som uppger att
de har en bra studiero (enkät)
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Öppettider och program
för särskilda målgrupper.
Öka nyttjandetiden i
idrotts- och
gymnastikhallar.
Nyttjandegraden av
simhallen ska öka.
Antalet besökare ska
öka.
Identifiera idrottshallar
som kan användas på
dagtid, då de inte
används för
skolverksamheten. Ta
fram någon form av
övergripande
utvärderingsmodell.
Föreningsstöd och
service.
Aktivt ansöka om extern
finansiering och
samprojekt med andra
kommuner och aktörer.
Planera för mötesplatser
inom ramen för nya och
gamla områden.
Arbeta fram gemensam
definition av
mötesplatser.
Fler kulturarrangemang.
Ta fram en aktivitetsoch fritidskalender
(pamflett) för att lyfta
fram och tydliggöra
intressanta platser i
Älmhults kommun.

Målet bedöms inte
uppfyllas under året

Nöjd Medborgar-Index Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet deltagare
i föreningssammankomster
(via LOK).
Antalet boklån per invånare

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

SCB befolkningsstatistik.

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index Utveckla e-tjänster för
(Kolada U00400)
bokning och
Andel som får svar på e-post bidragsansökan.
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel

76

Målet bedöms
uppfyllas under året

Målet bedöms
uppfyllas under året

Målet bedöms
uppfyllas under året

Delårsrapport 1
2021-04-12

4(6)

fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett underskott på 379 tkr. Den största osäkerheten i prognosen är
kopplat till när på året verksamheterna kan gå tillbaka till ett normalt läge efter pandemin. I prognosen är det
beräknat att ett normalläge kommer att inträffa på sensommaren. En annan stor osäkerhetsfaktor i denna prognos
är hur nämnden ska besluta om bidragsutbetalningar under året. Denna prognos utgår från att samtliga
budgeterade bidrag kommer att betalas ut. Prognosen är beräknad utifrån att nämnden inte belastas med några
kapitalkostnader för konstgräsplanen, skulle så bli fallet kommer resultatet att försämras med ungefär 450 tkr.
I stort sett är alla nämndens verksamheter berörda på ett eller annat sätt av den pågående pandemin. Det rör sig
om allt från inställda eller eventuellt flyttade arrangemang, minskat antal besökare, undervisning som sker via
datorn till minskade grupper i idrottshallar och på idrottsplatser. Detta gör prognosarbetet komplicerat och
osäkerhetsfaktorerna kvarstår tills pandemirestriktionerna är avskaffade. Nämndens verksamhet kommer att få
minskade kostnader för vissa saker. Intäkterna är negativt påverkade av pandemin, framför allt finns det en stor
osäkerhet för inträdesavgifterna i simhallen. De årskort som köptes i samband med öppningen i höstas är
förlängda under hela den tid som restriktionerna gäller. Men även uthyrning av idrottslokaler har påverkats då det
inte finns några tävlingar eller cuper samt att träningar är av mindre omfattning än normalt. Troligtvis kommer
inte heller kulturskolan att kunna ha full elevavgift för alla elever.

Nämndens verksamheter har inga större kostnadsökningar som kan hänföras till pandemin. Denna
prognos är lagd utifrån att simhallen kommer att hålla stängt under hela våren samt att
kulturverksamheten inte kommer att kunna genomföra några större arrangemang under våren. I
prognosen beräknas bibliotek, fritidsgård samt kulturskolan ha öppet som normalt. Dock kan man se en
nedgång i antalet besökare på fritidsgården samt att det finns en befarad nedgång i antalet elever på
kulturskolan.
Det största överskottet hänför sig till kulturverksamheten som beräknar visa ett överskott på 275 tkr.
Nästan hela summan beror på en felaktig budgetering av Älmhultsfestivalen. Verksamheten planerar i
denna prognos att använda sig av hela budgeten för kulturaktiviteter samt kulturstöd trots att
verksamheten troligtvis bara pågår under ett halvt år. Förklaringen till detta är att dessa två budgetar har
fått en kraftig nedskärning på över 30 procent jämfört med tidigare års budgetar.
Totalt kommer budgeten för simhallen också att visa ett underskott, 560 tkr, kopplat till betydligt lägre
intäkter. Detta trots att personalkostnaderna är lägre en budgeterat. Intäktsminskningen gäller både
inträdesavgifter men även försäljning i cafeterian.
Även biblioteket beräknar göra ett mindre underskott om 190 tkr det mesta av underskottet är kopplat
till it-kostnader.
Både fritidsgården och kulturskolan samt fritidsverksamheten beräknas hålla sin budget trots att de har
en låg förbrukning av budgeten hittills.
Verksamheten för nämnden samt övergripande verksamhet beräknas visa ett mindre överskott,
mestadels kopplat till lägre kapitalkostnader än budgeterat.
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SCB
3 pos Verksamhet (tkr)

Bokslut
2020

Budget
2021

189

443

100 Nämnd- och styrelseverksamhet
310 Stöd till studeiorganisationer

5(6)

Avvikelse
budget/
Prognos
prognos
Dr1 2021
2021
443

0

710

680

680

0

315 Allmän kulturverksamhet, övrigt

2 448

2 139

2 124

15

320 Bibliotek

9 049

8 885

9 075

-190

330 Kulturskolan

4 168

4 216

4 216

0

300 Allmän fritidsverksamhet
340 Idrotts- och fritidsanläggningar

2 699

2 040

2 040

0

14 264

16 536

17 055

-519

3 267

3 506

3 506

0

350 Fritidsgård
920 Gemensam verksamhet
Summa

2 554

2 957

2 642

315

39 348

41 402

41 781

-379

2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Varje enhetschef och verksamhetsansvarig har fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i
balans.

2.2 Investeringar - Prognos
Av årets investeringsbudget på 3 125 tkr planeras för tillfället 2 985 tkr att användas.
För tillfället är prognosen på årets investeringsanslag, som uppgår till 1 625 tkr, att samtliga projekt förutom ett
kommer att genomföras. Det projektet som inte kommer att genomföras är ”Nytt underlag ridhus”. Osäkerhet
råder fortfarande om den totala kostnaden för projekten.
Av nämndens investeringsanslag, som uppgår till 1 500 tkr, är planen att hela anslaget kommer att förbrukas. För
tillfället har förvaltningen planerade projekt uppgående till 955 tkr. Dessa är på Haganäs, ”Tagg och sektionering”
samt ”Grindar till simhallen”, dessutom planeras för projekten ”Friluftslivets år”. Endast projektet ”Tagg och
sektionering”, samt ”Grindar till simhallen” är beslutade av nämnden.

Skattekollekti
vet (tkr)
Investeringsan Net
slag
to
Investeringsra Net
m
to
Summa

PROJEKTEN UNDER 2021
Avvikel
se
Utfall
Progno budget/
2021- Budge s DR1 prognos
03 t 2021
2021
2021
0

1 625

1 485

140

0

1 500

1 500

0

0

3 125

2 985

140

FRÅN PROJEKTENS START
TILL SLUT
Ack
Avvike
utfall
lse
tom
Slut- budget/
2021- Total progn progno
03 budget
os s 2021
135

1 760

1 620

140

Ej tillämplig på investeringsram =
ettårig

För tillfället är prognosen på årets investeringsanslag, som uppgår till 1 625 tkr, att samtliga projekt
förutom ett kommer att genomföras. Det projektet som inte kommer att genomföras är ”Nytt underlag
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ridhus”. Osäkerhet råder fortfarande om den totala kostnaden för projekten. Av nämndens
investeringsanslag, som uppgår till 1 500 tkr, är planen att hela anslaget kommer att förbrukas. För
tillfället har förvaltningen planerade projekt uppgående till 955 tkr. Dessa är på Haganäs, ”Tagg och
sektionering” samt ”Grindar till simhallen”, dessutom planeras för projekten ”Friluftslivets år” och
”Digidel center på biblioteket”.

3. Arbetsmiljömål
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Öka medarbetarnas
Bibehålla en fortsatt
Fokus det kommande året delaktighet i
låg sjuknivå.
planeringsprocessen.

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga
medarbetare aktivt
deltar i arbetet med
planeringen.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

Särksilt beakta
Öka medarbetarnas
jämställdhet/mångfald
Ta fram ett årshjul för
delaktighet i
vid rekrytering utan att
förvaltningen.
planeringsprocessen.
ge avkall på
kvalifikationer.

Kultur- och fritidsverksamheterna följer handlingsplanen och skapar åtgärder så att chefer och
medarbetare aktivt deltar i planering och planeringsprocessen för enheternas och nämndens
arbetsmiljömål. Bland annat har alla enheter svarat på de enkäter som lämnats ut och utifrån dem har
enheterna/verksamheterna gjort handlingsplaner.
Det har också skapats en verksamhetsövergripande samverkansgrupp (VÖS) med representanter från
berörda fackförbund. VÖS har möte en gång per månad inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde.
Sjuktalet är i skrivande stund inte klart men följs upp på nästa VÖS.
Likaså har förvaltningen, kultur- och fritidsverksamheterna, ännu inte tagit fram ett gemensamt årshjul
för arbetssätt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dock följer kultur- och fritidsverksamheterna det
årshjul som är framtaget av HR-avdelningen i kommunen.
Verksamheterna/enheterna beaktar alltid en jämställdhet och mångfald vid eventuella rekryteringar som
behöver göras. Kultur- och fritidsverksamheterna följer också kommunens jämställdhets- och
mångfaldspolicy som kommunen har tagit fram.
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1 Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

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

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

UN

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarar NP åk 9
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till
yrkesprogram gymnasiet

Välj ett objekt.

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

Andel barn som får sitt
förstahandsval av förskola
och skola.

Välj ett objekt.

I Älmhults
kommun ökar
andelen
självförsörjande
hushåll för varje år

SN, UN

Arbetslöshet 18-64 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00929)
Andel gymnasieelever med
examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Välj ett objekt.

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

SN, UN

Brukarbedömning daglig
verksamhet LSS (Kolada
U28532)
Brukarbedömning boende
LSS (Kolada U28663)
Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst
ÄO (Kolada U21441)
Brukarbedömning SÄBO
(Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO
(Kolada U30453)
Andel elever som upplever
att de får den hjälp de
behöver (enkät)

Välj ett objekt.

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

I Älmhults
SN, UN,
kommun arbetar vi KoF, TN
hälsofrämjande och
förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov
Samhällsutvecklings- I Älmhults
KFN, KS
process
kommun skapar vi
Syftet är att skapa en förutsättningar för
attraktiv kommun
ett rikt och varierat
genom effektiv och
fritids-och
hållbar planering,
kulturutbud och
utveckling och
mötesplatser.
förvaltning av
infrastruktur.

Aktiviteter

Andel elever som uppger att
de har en bra studiero (enkät)
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd
Nöjd Medborgar-Index Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet deltagare
i föreningssammankomster
(via LOK).
Antalet boklån per invånare
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Paradisskolan
färdigställs ht 2022.
Start av tillbyggnation
av Linnéskolan klar ht
2023.

Resultatuppföljning

Målet bedöms inte
uppfyllas under året

Välj ett objekt.
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I Älmhults
kommun ökar
befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.
I Älmhults
kommun är det
enkelt och effektivt
att få kontakt och
hjälp när du vill
starta företag eller
utveckla ditt
företag.

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

SCB befolkningsstatistik.

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

MBN,
TN, KS

Handläggningstid från när
ansökan betraktas som
fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus, antal
dagar (Kolada U00811)
Uppföljning lediga
villatomter per 2021-06-30.

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

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index (Kolada U00400)
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

4(11)
Målet bedöms
uppfyllas under året

KS,
Företagsklimat enl. Svenskt
MoB, TN Näringsliv ranking (Kolada
U40402)
Företagsklimat enl ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag
ska öka
(nyföretagarcentrum)

Målet bedöms
uppfyllas under året

Projekt V Bökhult etapp
2 utbyggt.

Målet bedöms
uppfyllas under året

Målet bedöms
uppfyllas under året

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Ny skola i Paradisområdet kommer att färdigställas till höstterminen 2022 vilken bidrar till bättre
förutsättningar för utbildningsförvaltningen att erbjuda ändamålsenliga lokaler för det ökade elevantalet i
kommunen.
Resultatmålet som kopplas till bostadsbyggande bedöms vara uppfyllt från och med 2021 då både
vattenverkets kapacitet är säkerställd samt att nya tomter, bland annat vid västra Bökhult, kan erbjudas till
tomtkön.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Övergripande
Förvaltningens prognos efter de tre första månaderna pekar på en sammantagen negativ budgetavvikelse
om 4 700 tkr. I stort kan budgetavvikelsen härledas till högre driftkostnader vid produktionsavdelningen
om ca 600 tkr, en differens i simulerade kapitaltjänster vilka kopplas till fastighetsbeståndet om ca 2 900
tkr samt uteblivna intäkter och högre omkostnader på grund av pandemin motsvarande cirka 1 000 tkr.
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Prognosen efter första kvartalet bjuder på en viss osäkerhet varpå uppföljning och kvalitetssäkring av
utfallet inom förvaltningen kommer följas upp kvalitetssäkras i och med maj månads rapport.
Sammantaget är förvaltningens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2021 mycket begränsade
med hänsyn till uppdraget och omfattning. Det innebär att det i nuläget saknas marginaler för att kunna
hantera eventuella oförutsedda händelser och extra utgifter. Förvaltningen kommer analysera
verksamheternas negativa budgetavvikelser och därmed vidta samt föreslå vidare åtgärder för att nå
budget i balans.
Projekt- och planeringsverksamhet
Funktionen projekt och planering inrättades vid årsskiftet vilken tidigare var organiserad inom
gatuavdelningen. Med denna uppdelning har de ekonomiska ramarna fördelats mellan
produktionsavdelningen och projekt- och planeringsfunktionen vilket möjligen kan innebära att viss
justering av budgetfördelning kan behöva aktualiseras under året. Osäkerheten i prognosen förefaller
främst vara kopplade till intäkter från torgverksamheten samt att verksamheten för enskilda vägar vilken
förefaller vara underbudgeterad med cirka 1 000 tkr.
Produktionsverksamheten
Årets inledande snöröjning har genomförts i linje av en ”normal vinter”. Den avsatta budgeten för
snöröjning och halkbekämpning har trots detta förbrukats.
Planerat utbyte av hjullastare under året vilket senarelagts till 2022 medför kostnadsdrivande reparationer
vilka saknar en avsatt budget. Detta kommer sannolikt innebära att underhålla och service behöver
omprioriteras vilket troligen får negativa effekter för annan utrustning i maskinparken alternativt att extra
medel för anskaffning av ny hjullastare tilldelas.
Som en effekt av utförd delning av produktionsverksamhet och projekt- och planeringsfunktion kan det
få följden att viss justering av budgetfördelning kan behöva aktualiseras under året.
Fastighetsverksamhet
Resultatet uppvisar en negativ budgetavvikelse vilken främst kan kopplas till kapitaltjänster och
avskrivningar. Fortsatt utredning krävs. Dessutom visar utfallet att även PH-Gården bidrar till den
negativa budgetavvikelsen. Fastighetsavdelningen inklusive lokalvårdens prognos uppvisar
målsättningen att hålla årets budget i balans räknar med att hålla budget.
Beträffande avfallshantering visar utfallet efter första kvartalet att det kommer kunna utföras inom budget.
Fortsatt samordning och uppföljning krävs för att säkerställa att rätt antal avfallskärl töms och faktureras
utifrån verksamhetens behov och avtal.
Kostverksamheten
Året inleddes med en ny budgetstruktur för bättre verksamhetsuppföljning och kostnadskontroll på
köksnivå. Kostverksamheten uppvisar en fortsatt påverkan på ekonomiska utfallet till följd av pandemin
i likhet med föregående verksamhetsår. Nicklagårdens restaurang fortsatt stängd. Utfallet indikerar en
tendens till något lägre intäkter för matdistribution vilket möjligen kan kopplas till pandemins effekter.
Vidare uppföljning krävs för att följa utvecklingen till maj månads rapport. Gymnasieskolan har inlett året
med delvis distansundervisning och resultatet indikerar lägre livsmedelskostnader än budgeterat efter
årets första period i Haganässkolans kök. Prognosen indikerar dock att det väntas en negativ
budgetavvikelse på knappt 1 350 tkr avseende råvaror och livsmedel vid årets slut på grund av en snäv
livsmedelsbudget i kostverksamheten som helhet. Vidare uppföljning krävs. Resultat indikerar något lite
förhöjda personalkostnader i inledningen av året. Tillfällig korttidsfrånvaro förefaller ha genererat vissa
extra kostnader. Resultat visar en medveten övertalighet med en tjänst vilket väntar utjämnas naturligt
under året till följd av pensionsavgångar.
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Räddningstjänsten
Räddningstjänsten uppvisar en positiv budgetavvikelse på cirka 300 tkr efter första kvartalet samt ca 300
tkr i minskade intäkter under samma tid. Som en effekt av pandemin har Räddningstjänsten haft lägre
kostnader för vidareutbildning av räddningspersonal i beredskap. Detta medför ett uppdämt behov av
grundutbildning för brandmän och befäl vilket avser att påbörjas under året i syfte att uppfylla den
miniminivå som krävs. Även intäkter avseende myndighetsutövning och externutbildning har påverkats
av pandemin vilket beräknas fortgå under året. Prognosen visar minskade intäkter om cirka 300 tkr vid
verksamhetsårets slut. Arbete pågår för att möta ny lagstiftning vilket innebär att räddningstjänsten ska
ingå i ett större område med systemledning för tre län: Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Det nya
systemet skall vara driftsatt 1 januari 2022 enligt tidplan.
VA-verksamheten
Särskild rapport är upprättat för VA taxekollektivet, enligt bilaga 1.
Renhållningsverksamhet
Särskild rapport är upprättat för renhållningens taxekollektiv, enligt bilaga 2.
2020

2021

2021

2022

Budget Prognos
2021 DR1 2021

Avvikelse
budget/
prognos
2021

tkr
SCB 3
pos
100
215
215
220
263
249
250
270
275
810
865
870
910
880
892

Verksamhet
Teknisk nämnd
Fysisk planering
Teknisk administration
Industrispår
Vattenkontroll Helgeå
Gator och vägar, enskilda vägar
Parker och lekplatser
Räddningstjänsten
Totalförsvar och samhällsskyd
Skogsförvaltning och tätortnära skog
Vatten och avlopp
Fastighetsrenhållning och
avfallsanläggning
Fastighetsförsörjning och fastighetsservice
Teknisk service
Kostverksamhet
Summa

Bokslut
2020
224
68
2 972
718
92
18 927
1 807
19 555
34
638
0

630
0
4 618
508
90
16 890
1 460
19 992
0
373
0

630
0
4 618
533
90
17 425
1 460
19 586
0
373
0

0
0
0
-25
0
-535
0
406
0
0
0

2
-517
-62
38 476

0
608
179
36 836

48
3453
158
38 502

-48
-2845
21
-1666

82 934

82 184

86 876

-4 692

2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Övergripande
Resultatet för delårsrapporten kommer att analyseras och förvaltningen återkommer med uppföljning och
ytterligare åtgärdsförslag när maj månads rapport presenteras i juni.
Projekt- och planeringsverksamhet
Utgångspunkten är generell återhållsamhet för att balansera uteblivna intäkter från torgverksamheten.
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Avseende enskilda vägar prioriteras endast de åtgärder som kan kopplas till trafiksäkerhetsåtgärder för att
hålla årets avsatta budget. En större intern utredning genomförs under 2021 i syfte att klarlägga de
förutsättningar verksamheten behöver för att upprätthålla vägstandard för att uppfylla gällande riktlinjer
för enskilda vägar. Vidare ämnar även Trafikverket genomföra ny besiktning av broar. Bedömningen är
det sannolikt är att vänta flertalet akuta åtgärder som en följd av besiktningarna. Behovet av åtgärder
kommer att innebära kostnader för kommunen motsvarande cirka 30 % av totalkostnaderna.
Produktionsverksamheten
Gatuverksamheten kommer tvingas göra omfattande prioriteringar under året med målsättningen att klara
en budget i balans. Effekten av detta väntas bli ett ökat behov av synpunktshantering från medborgare
samt en väntad ökning av akutåtgärder i verksamheten. Den nuvarande prognosen saknar marginaler för
oförutsedda händelser och akuta åtgärdsbehov.
Maskinverksamheten bedöms omfattas av prioriteringar för att klara av såväl driftkostnader som ökande
behov av reparationer. Som en effekt av detta avser planerat utbyte av vissa maskiner och större verktyg
utebli. Aktualisering av att tidigarelägga redan senarelagd investering av ny hjullastare kan komma i fråga.
Utbyte av maskinpark enligt plan är att rekommendera i fortsättningen.
Fastighetsverksamhet
Utgångspunkten att fortsätta att minimera utgifter så mycket som möjligt för att komma till rätta med
negativ budgetavvikelse avseende förluster om 750 tkr vilka kopplas till PH-gården. Beslut avseende
försäljning PH-gården i april månads kommunfullmäktige. Detta medför effekten att de åtgärder som
enligt plan skulle genomföras i nuläget tvingas att skjutas på framtiden.
Kostverksamheten
En omställning av de allra minsta tillagningsköken till serveringskök skulle kunna bidra till bättre kontroll
av livsmedelskostnader och bättre tillvarata personalresurser om det kan aktualiseras. Målsättningen är att
implementera mätning av matsvinn i alla kök under hösten vilket på längre sikt väntas generera positiva
ekonomiska effekter på livsmedelskostnader. En utökad livsmedelsbudget kan under 2021eventuellt
behöva aktualiseras.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten avser hålla budget.
VA-verksamheten
Särskild rapport är upprättat för VA taxekollektivet, enligt bilaga 5.
Renhållningsverksamhet
Särskild rapport är upprättat för renhållningens taxekollektiv, enligt bilaga 6.
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2.2.1 Personalkostnader
Lönekostnaden är budgeten till 98 865 tkr för förvaltningens personal och utfallet är efter de tre första
månaderna 24 740 tkr vilket är 25% av budgeterade medel. Därtill avgår kostnader för lönebidrag och
tid i projekt med 1 624 tkr vilket innebär ett netto på 23 116 tkr vilket är 23% av budgeterade medel.

Riktpunkt
Tkr
Teknisk nämnd
Teknisk administration
Industrispår
Skogsdrift
Gator och vägar, parker
Räddningstjänst
Kostverksamhet
Vatten och avlopp
Fastighetsförvaltning
Beredskapscentral
SUMMA
*Snitt jan-mars

Antal
Budget
årsarbetare* 2021
0
1
0,25
0,2
33,4
16,6
67,59
20,25
59,7
0
198,99

595
1 233
66
96
15 190
13 264
29 419
12 249
25 553
1 200
98 865

25%

Utfall mars
Utfall mars Avgår lönebidrag Avgår tid i Utfall mars
Prognos
i procent
2021 brutto sjukersättning
projekt
2021 netto
helår
netto
158
304
16
36
3 699
3 000
7 137
3 371
6 654
365
24 740
25%

0
0
0
0
-65
0
-68
-3
-116
-90
-342
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0
0
0
0
-357
0
0
-372
-553
0
-1 282

158
304
16
36
3 277
3 000
7 069
2 996
5 985
275
23 116

27%
25%
24%
38%
22%
23%
24%
24%
23%
23%
23%

632
1 217
64
146
13 108
12 000
28 274
11 986
23 938
1 101
92 466

Avvikelse
budget/
prognos
-37
16
2
-50
2 082
1 264
1 145
263
1 615
99
6 399
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2.2 Investeringar – Prognos
Utfallet visar att pågående anslagsprojekt löper på enligt antagen plan och budget. Några exempel på
projekt som pågår är om- och tillbyggnation av vattenverket, nybyggnation av Paradisskolan, Norra
Ringvägen med anslutning mot väg 120, tillbyggnation av Diö skola, upphandling av ny högstadieskola,
ny tankbil till räddningstjänsten, ny lekplats på torget.
Återkommande uppföljning och avstämning avseende större investeringsprojekt sker till nämndens
styrgrupp.
Utfallet visar att raminvesteringar löper på och genomförs enligt upprättade planer för åtgärder och
reinvesteringar. Några exempel på projekt under genomförande är VA-sanering, asfalt, utbyte av
toppbeläggning, reinvestering i fastighetsbeståndet, trafiksäkerhetsåtgärder.

PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)

Utfall
2021-03

Budget
2021

Prognos
DR1
2021

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Avvikelse
budget/ Ack utfall
prognos
tom
2021
2021-03

Investeringsanslag

Netto

36 196

233 120

206 865

26 255

Investeringsram

Netto

2 402

14 400

25 967

-11 567

38 598

247 520

232 832

14 688

Summa

115 085

Total
budget

Slutprognos

Avvikelse
budget/
prognos
2021

569 144

552 887

16 257

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2
investeringsredovisning RAM.

PROJEKTEN UNDER 2021

Taxekollektivet
(tkr)

Utfall
2021-03

Budget
2021

Prognos
DR1
2021

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Avvikelse
budget/ Ack utfall
prognos
tom
2021
2021-03

Investeringsanslag

Netto

1 577

103 928

64 210

39 718

Investeringsram

Netto

3 668

21 000

19 968

1 032

5 245

124 928

84 178

40 750

Summa

143 975

Total
budget

Slutprognos

Avvikelse
budget/
prognos
2021

354 434

353 034

1 400

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2
investeringsredovisning RAM.

2.3 Exploateringar – Prognos
Avseende exploateringsverksamheten är tekniska nämnden utförare av de exploateringsprojekt som
beställs av kommunledningsförvaltningen. Dessutom är tekniska nämnden också förvaltare av de
offentliga ytor som en exploatering medför, vilket ställer krav på ekonomisk kompensation vid beslut om
genomförande.
Syftet med redovisningen är att återge den ekonomiska situationen av pågående exploateringsverksamhet.
Ett utvecklingsarbete vid kommunledningsförvaltningen avseende redovisning av exploateringar pågår
med målsättningen att uppnå bättre uppföljning samt transparens i projektens genomförande. Därav är
nedan underlaget inte komplett.
Utfallet i prognosen kan främst härledas till pågående utbyggnad av västra Bökhult, etapp 2. Etappen ska
enligt plan vara färdigställd i november 2021. Byggnationsstart av bostäder är planerad under 2022.
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Färdigställandet av ytterligare ett nytt bostadsområde innebär driftkostnadsökningar för tekniska nämnden
vilka kommer att äskas och måste tillföras inom ramen för budget 2022 och framåt. Tydligare princip och
modell för kompensation för ökade driftkostnader vi exploatering av nya områden bör utarbetas.

3. Arbetsmiljömål
Utöver målområden nedan genomförs ett övergripande arbete med målsättningen att utveckla
förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. I tillägg ska uppföljning ske för att säkerställa att samtliga
medarbetare ska ha en aktuell uppdragsbeskrivning för sin befattning och tjänst.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Rapportering av
Fokus det kommande året
tillbud och olyckor

Handlingsplan/åtgärder

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Uppföljning i
förvaltningens
ledningsgrupp och
återkoppling till
förvaltningens
samverkansgrupp

Jämställdhet/mångfald

Jämnare fördelning
mellan olika grupper
inom
verksamhetsområdena.

Minska
sjukfrånvaron

Årlig uppföljning

Uppföljning och
vid behov
genomföra analys
och åtgärder.

Begära in och
sammanställa årlig Kartlägga hinder och
uppföljning från
värderingar som står i
samtliga
vägen
verksamheter
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1 Resultatmål – Prognos
Utifrån vad som kan bedömas för tillfället så kommer nämnden att uppfylla sin del av samtliga resultatmål.
Aktivitet 1 och 4 gällande bygglovsansökningar: Nämnden kommer troligtvis klara dessa med marginal.
Aktivitet 2 Servicecentret är i gång sedan i höstas och förvaltningen arbetar tillsammans med dem för att förbättra
servicen. Bland annat har förvaltningen sedan årsskiftet testat att ha bokningsbara tider för samtal med
byggnadsinspektörerna. Detta har hittills fungerat väl.
Aktivitet 3 Evenemangs- och företagslots har startats upp och nämnden deltar med personal både från bygg- och
miljösidan.
Aktivitet 5 Arbete med digitalisering av bygglovsprocessen pågår tillsammans med it-avdelningen. Förvaltningen
har valt bort ”Mitt bygge” till förmån för att skapa något eget med kommunens digitaliseringsverktyg.
Förvaltningen har valt detta dels för att ”Mitt bygge” inte fått så bra omdömen av de förvaltningen haft kontakt
med, dels för att kunna gå vidare med förvaltningens erfarenheter vid digitalisering av andra processer (på
miljösidan).
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

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

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

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

SCB befolkningsstatistik.

Miljö- och
Målet bedöms
byggnämnden ser till att uppfyllas under året
kompletta
bygglovsansökningar får
beslut inom 10 veckor.

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

Företagsklimat enl. Svenskt
Näringsliv ranking (Kolada
U40402)
Företagsklimat enl ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag
ska öka
(nyföretagarcentrum)

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

Handläggningstid från när
ansökan betraktas som
fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus, antal
dagar (Kolada U00811)
Uppföljning lediga
villatomter per 2021-06-30.

Miljö- och
byggnämnden deltar i
kommunens arbete med
att införa servicecenter,
en väg in i kommunen,
stöd i olika frågor.
Miljö- och
byggnämnden deltar i
kommunens arbete med
att införa evenemangsoch företagslots som
förenklar och samordnar
företagens kontakter
med kommunen.
Införandet sker i
samband med starten av
servicecenter.
Miljö- och
byggnämnden ser till att
kompletta
bygglovsansökningar får
beslut inom 10 veckor.

MBN,
TN, KS
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service dygnets
alla timmar

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN
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Nöjd Medborgar-Index Nämnden ska titta på
(Kolada U00400)
möjligheten att få fram
Andel som får svar på e-post e-tjänster.
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

Målet är uppfyllt

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Det finns för tillfället inget som ser ut att göra att miljö- och byggnämnden inte kan hålla budget under 2021.
Nämndens personalkostnader, vilket är den största utgiftsposten, ligger betydligt under riktpunkten. Under årets
första månader har det varit färre anställda än planerat, fram för allt på miljösidan. Under resterande vår kommer
ett par personer att tillkomma på miljösidan. Osäkerhet råder gällande personalsituationen till hösten och när i tid
och hur många tjänster som kommer att behöva rekryteras.
Intäktssidan ser stabil ut både på bygg och mät och kart. Intäkterna för miljö- och hälsoskydd är hittills låga men
det beror både på att de fasta avgifterna ännu inte debiterats men framför allt beror det på de ökade intäkterna som
skulle komma beroende på personalsatsningen. Just nu är det svårt att göra en bra bedömning om hur mycket
intäkterna kommer att understiga budgeten men förhoppningen är att minskningen av personalkostnaderna blir
ungefär det samma. Vad gäller livsmedel så kom en ny lagstiftning i mars som gäller från och med april. Ännu är
det inte klarlagt vad detta kommer att innebära för nämndens intäkter.
Utbetalning av bostadsanpassningsbidragen ligger lågt men förvaltningen väntar på ett stort bidrag som
beslutades under fjolåret. Fortsatt låga kostnader för utbildning.

SCB
3 pos Verksamhet (tkr)

Avvikelse
budget/
Prognos
prognos
Dr1 2021
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

153

522

522

0

215 Fysisk, teknisk planering

2 126

1 492

1 492

0

261 Miljö- och hälsoskydd myndigsutövn.

1 256

2 639

2 639

0

-52

0

0

0

1 612

2 370

2 370

0

100 Nämnd- och styrelseverksamhet

267 Alkoholtillstånd mm
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning
920 Gemensam verksamhet
Summa

3 988

5 301

5 301

0

9 083

12 324

12 324

0

2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Nämnden beräknar hålla sig inom sitt budgetanslag.
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2.2 Investeringar - Prognos
Under året kommer troligtvis samtliga investeringar att genomföras. Flygfotograferingen planeras vara klar innan
sommaren och till hösten kommer GIS-projektet att genomföras och drönaren att köpas in. Då det har kommit nya
regler om drönarflygning har projektet blivit ytterligare försenat. Arbetet med den digitala bygglovshantering har
kommit i gång tillsammans med it-avdelningen. Inköp av möbler till nya medarbetare sker i takt med att dessa
börjar.
FRÅN PROJEKTENS START TILL
SLUT

PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)

Utfall
2021-03

Budget
2021

254

1 259

1 259

0

6

250

250

0

260

1 509

1 509

0

Investeringsanslag Netto
Investeringsram

Avvikelse
budget/
Ack
prognos utfall tom
2021 2021-03

Prognos
DR1
2021

Netto

Summa

455

Total
budget
1 460

Avvikelse
budget/
Slutprognos
prognos
2021
1 460

0

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2
investeringsredovisning RAM.

3. Arbetsmiljömål
Här skriver förvaltningen något om uppföljning kring sina arbetsmiljömål för året och hur man arbetar
med dem. Kopiera in målen från verksamhetsplanen.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Fokus det kommande
året

Öka medarbetarnas
delaktighet i
planeringsprocessen.

Bibehålla en fortsatt
låg sjuknivå.

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga
medarbetare aktivt
deltar i arbetet med
planeringen.

Öka medarbetarnas
Ta fram ett årshjul
delaktighet i
för förvaltningen.
planeringsprocessen.

4. Bilagor



Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
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1 Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

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

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

UN

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarar NP åk 9
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till
yrkesprogram gymnasiet

Älmhults kommun satsar Går inte att bedöma
på att utveckla det
ännu.
systematiska
kvalitetsarbetet.
Samverkan för bästa
skola – Skolverket,
Linnéuniversitetet

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

Andel barn som får sitt
förstahandsval av förskola
och skola.

Utbildningsförvaltningen Målet bedöms inte
arbetar aktivt i
uppfyllas under året
kommunens
lokalförsörjningsprocess.

I Älmhults
kommun ökar
andelen
självförsörjande
hushåll för varje år

Arbetslöshet 18-64 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00929)
Andel gymnasieelever med
examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)
för att alla elever som
går ut gymnasiet får en
gymnasieexamen.

SN, UN

Resultatuppföljning

Går inte att bedöma
ännu.

Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA) på
förskolan för att ge varje
barn förutsättningar inför
kommande utbildning.
Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA) på
grundskolan för att alla
är behöriga att söka
gymnasiet.
Erbjuder en kommunal
vuxenutbildning av god
kvalitet - Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)

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

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

SN, UN

Brukarbedömning daglig
verksamhet LSS (Kolada
U28532)
Brukarbedömning boende
LSS (Kolada U28663)
Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst
ÄO (Kolada U21441)
Brukarbedömning SÄBO
(Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO
(Kolada U30453)
Andel elever som upplever
att de får den hjälp de
behöver (enkät)
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Huvudprocess

Resultatmål

Resultatuppföljning

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

I Älmhults
SN, UN,
kommun arbetar vi KoF, TN
hälsofrämjande och
förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov

Andel elever som uppger att Insatser för att främja
de har en bra studiero (enkät) ökad fysisk aktivitet.
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Går inte att bedöma
ännu.

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

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

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

SCB befolkningsstatistik.

Lokalförsörjningsproces
s. Ge god information
om de möjligheter till
val inom förskola och
skola som finns

Välj ett objekt.

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

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index Fortsatt utveckling av e(Kolada U00400)
tjänster
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

Målet bedöms
uppfyllas under året

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Flertalet av utbildningsnämndens mål går inte att bedöma ännu, eftersom korrekta siffror inte förelägger ännu. På
grund av pandemin har också flertalet av de nationella proven ställts in och de kommer heller inte att genomföras
under våren. Det finns dock signaler på att resultaten kommer att bli lägre med anledning av pandemin.
Förvaltningen planerar att genomföra olika åtgärder för att ge elever som inte lyckats fullt ut en chans att nå
målen. På Linnéskolan sätter man in extra undervisning under resterande tid av terminen i svenska, svenska som
andraspråk, matematik och engelska. Insatsen kommer att bekostas av ”skolmiljarden”.
Vuxenutbildningen har stora bekymmer med lång kö till utbildning i svenska för invandrare. Till kvällskurserna
är nu kötiden över ett år och för undervisning på dagtid är kötiden över 8 månader. För att ta bort kön skulle
ytterligare sex lärare behöva anställas.
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2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos

SCB
3 pos
100
400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478
490

Verksamhet (tkr)
Nämnd- styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentralen)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning
Summa

Bokslut
2020
492
1 543
108 946
28 341
14 474
223 373
11 527
82 049
4 268
2 160
5 314
732
2 012
5 349
-178
9 248
499 649

Budget
2021
1 300
1 392
111 518
35 045
15 013
239 518
13 023
88 321
3 295
2 137
4 778
803
2 071
3 038
0
9 780
531 032

Prognos
Dr1 2021
1 300
1 392
111 518
37 505
15 333
244 314
10 652
85 520
5 283
3 128
4 124
981
1 709
5 363
120
9 439
537 681

Avdrag
lönerev.
2021

-716
-288
-3 581
-199
-1 017
-118
-328

Avvikelse
budget/
prognos
2021
0
0
0
-1 744
-32
-1 215
2 570
3 818
-1 870
-663
654
-178
362
-2 325
-120
341
-402

I prognosen ovan ingår löneökningar för 2021 i vissa verksamheter. Dessa löneökningar kompenseras i form av
ökad ram. Då denna kompensation inte har kommit ännu, har lönekostnaderna räknats om till 2020 års nivå. Detta
syns i den extra kolumnen ovan.
Utbildningsnämnden förväntas att gå med underskott på 402 tkr.. De största avvikelserna avser fritidshem,
grundskola, gymnasiesärskola och Svenska för invandrare, SFI. Avvikelser på grundskolan och fritidshem beror
på personalökningar i samband med ökning av elever. Avvikelsen på gymnasiesärskola beror på ökat antal elever
i Älmhult och minskad interkommunal intäkt på grund av att elever flyttat till Älmhult. Avvikelsen på SFI beror
på stort antal elever och anställning av nya lärare för att och upprätthålla verksamheten.
I prognosen ingår inga intäkter för statsbidrag för sjukbidrag. Bidraget från Migrationsverket beräknas understiga
budgeten. Även barnomsorg- och skolbarnomsorgsavgifter beräknas understiga budgeten med den nedsättning av
avgifter som gjordes i januari månad för de föräldrar som valde att inte lämna sina barn. Antalet barn på friskolor
ser ut att bli ungefär som budgeterat.
Då barnplaceringarna för hösten ännu inte riktigt är klara finns en viss osäkerhet i antalet barn som kommer att gå
på respektive förskola, medförande en osäkerhet i behovet av antalet anställda på respektive förskola. Då
ansökningstrycket till Kunskapsförskolan just nu är lägre än beräknat försvårar det bedömningen av varje
förskolas behov av personal inför hösten. Då det är en stor åldersgrupp som slutar förskolan till sommaren ser det
just nu ut som att kommunens förskolor kommer att ha färre anställda till hösten vilket kommer att påverka
kostnaden positivt. Flera förskolor ser nu en omvänd coronaeffekt, vilket innebär att det från att ha varit låg
närvaro på barnen under fjolåret har stigit till en hög närvaro. Barnen är inte sjuka i den omfattningen som de
brukar vara vid denna tid på året. Detta är något som gör att behovet av personal är större än normalt. Dock är det
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flera förskolor som försöker hålla ner antalet personal inom verksamheten utifrån smittorisken vilket resulterar i
högre arbetsbelastning på befintlig personal.
Prognosen inkluderar att bägge modulerna på Norregårds förskola behålls till hösten. Ekonomin kommer
troligtvis inte att påverkas så mycket om den stängs eller inte.

2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Då prognosen endast visar en mindre avvikelse föreslås inga större åtgärder, utan varje rektor har fått i uppdrag
att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i balans.

2.2 Investeringar - Prognos
FRÅN PROJEKTENS START TILL
SLUT

PROJEKTEN UNDER 2021

Avvikelse
budget/
Ack
prognos utfall tom
2021 2021-03

Utfall
2021-03

Budget
2021

Prognos
DR1
2021

Investeringsanslag Netto

550

3 463

3 353

110

Investeringsram

216

4 450

4 518

-68

766

7 913

7 871

42

Skattekollektivet
(tkr)
Netto

Summa

817

Total
budget
3 956

Avvikelse
budget/
Slutprognos
prognos
2021
3 940

16

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

3. Arbetsmiljömål

Arbetsmiljö
Fokus det kommande
året

Handlingsplan/åtgärder

Arbetsmiljöutveckling

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Sjuktal

Levande diskussion om
Kompetensförsörjning, få
samverkansavtalet.
personal att stanna kvar.
Hur arbetar vi med
Arbeta för ett
arbetsmiljöfrågorna
Rekrytera.
hållbart arbetsliv.
utifrån det?
Fortsätta arbetet med
Titta över
Lyfta det på Apt,
kompetensförsörjningsplanen arbetsbelastningen/ samverkansgrupper,
utifrån HÖK 18.
arbetsmiljön
medarbetarsamtal.

Jämställdhet/mångfald
Fler män i våra
verksamheter.

Attraktiva löner och bra
villkor.

Det har bildats en arbetsgrupp med fackliga företrädare kring arbete med hållbart arbetsliv.

4. Bilagor




Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
Bilaga 3 Tabeller
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1 Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

Resultatuppföljning

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

I Älmhults
kommun ökar
andelen
självförsörjande
hushåll för varje år

SN, UN

Aktivitet 1
Erbjuda fler typer av
insatser för deltagare i
Arbetsmarknadsenheten, AME.

Målet bedöms
uppfyllas under året

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

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

SN, UN

Arbetslöshet 18-64 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00929)
Andel gymnasieelever med
examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd
Brukarbedömning daglig
verksamhet LSS (Kolada
U28532)
Brukarbedömning boende
LSS (Kolada U28663)
Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst
ÄO (Kolada U21441)
Brukarbedömning SÄBO
(Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO
(Kolada U30453)
Andel elever som upplever
att de får den hjälp de
behöver (enkät)
Andel elever som uppger att
de har en bra studiero (enkät)
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Aktivitet 2
Öka brukarinflytandet
genom tjänstedesign.

Målet bedöms
uppfyllas under året

I Älmhults
SN, UN,
kommun arbetar vi KoF, TN
hälsofrämjande och
förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov

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

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

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

SCB befolkningsstatistik.

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

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index (Kolada U00400)
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)
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Aktivitet 3
Utveckla arbetet med
meningsfull
sysselsättning.

Aktivitet 4
Utveckla förebyggande
och hälsofrämjande
arbetssätt inom
alla förvaltningens verks
amheter.

Målet bedöms
uppfyllas under året

Aktivitet 5
Utveckla arbetet med det
familjeorienterade
arbetssättet inom
individ- och
familjeomsorgen.
Aktivitet 6
Målet bedöms
uppfyllas under året
Stöd och insatser som
ges av
socialförvaltningen är av
god kvalitet och är
kostnadseffektiv.

Aktivitet 7
Öppna en
medborgarportal där den
som har ett ärende hos
socialtjänsten kan följa
sitt ärende och
kommunicera med sin
handläggare.
Aktivitet 8
Utveckla fler e-tjänster.

Målet bedöms
uppfyllas under året

Delårsrapport 1
2021-04-01

4(7)

Aktivitet 9
Fortsätta utveckla
återkommande och
repetitiva verksamhetsprocesser.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Verksamhet (tkr)
SCB
3 pos
100
267
510
520
513
530
559
569
571
575
600
610
920

Bokslut
2020

Nämnd- och styrelseverksamhet
Alkoholtillstånd m.m.
Äldreomsorg
Insatser funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)
Insatser enligt LSS, SFB och HSL
Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Vård för vuxna med missbruksproblem
Barn och ungdomsvård
Övriga insatser till vuxna
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Gemensamma kostnader
Summa

Verksamhet (tkr)

Förvaltningsledning
Individ- och familjeomsorg
Vård - och Omsorg
Omsorg funktionsvariation
Summa

280
-104
209 505
7 166
78 054
2 107
7 817
20 085
8 147
26 778
-5 534
847
20 599
375 747

Utfall
MAR 2021

Bokslut
2020

2 685
-2 657
26 279 95 659
48 180 205 677
22 471 77 069
99 615 375 747

Budget
2021

1 138
0
199 018
8 167
83 239
2 110
1 744
39 486
1 753
21 276
-1 802
3 461
8 530
368 120

Budget
2021
9 793
82 729
193 996
81 602
368 120

Prognos Avvikelse
Dr1 2021 budget/
prognos
2021
1 138
0
202 249
7 197
83 799
2 213
3 326
42 678
6 092
29 138
-1 863
2 465
2 981
381 413

0
0
-3 231
970
-560
-103
-1 582
-3 192
-4 339
-7 862
61
996
5 549
-13 293

Prognos Avvikelse
MAR 2021 budget /
Prognos
4 119
96 410
196 930
83 954
381 413

5 674
-13 681
-2 934
-2 352
-13 293

Socialförvaltningen redovisar per mars månad en prognos om 381,4 mkr vilket innebär en negativ
budgetavvikelse om 13 293 tkr. De stora budgetavvikelserna som sticker ut återfinns under ekonomiskt
bistånd (7,9 mkr) samt skyddat boende (4,2 mkr).
Förvaltningsledningens positiva budgetavvikelse (- 5 674 tkr) beror i huvudsak på beslut från
Socialstyrelsen som innebär att kommunen kan söka ersättning för merkostnader med anledning av
covid-19 för perioden december 2020 till och med april 2021. I prognosen bedöms kommunen erhålla
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90% (- 5,3 mkr) av ansökt belopp baserat på kunskap från förra året. När pengarna betalas ut till
kommunen kommer de att fördelas ut till verksamheterna som burit kostnaderna.
Individ- och familjeomsorgs negativa budgetavvikelse (- 13 681 tkr) beror i huvudsak på verksamhet
ekonomiskt bistånd (- 7,9 mkr) samt skyddat boende (- 4,2 mkr).
Budget 2021 innehåller samtliga beslutade insatser per 1/10 – 2020. I budget för ekonomiskt bistånd
finns avsatt medel att täcka i snitt 233 hushåll per månad. Vid liggande prognos är det 284 hushåll som
erhåller ekonomiskt bistånd och för att få en budget i balans behöver därför minst 51 hushåll komma ut i
självförsörjning under året. Förvaltningen arbetar vidare med att få ut medborgare i självförsörjning.
Arbetsmarknadsenheten har en pågående analys av hur möjlighet ser ut till stegförflyttning för brukare i
behov av försörjningsstöd, för att kunna fokusera arbetet på de som står närmst arbetsmarknaden.
Vård- och omsorgs negativa budgetavvikelse (- 2 934 tkr) beror i huvudsak på att nämnden ännu inte
fattat beslut i frågan kring avveckling av matdistribution (- 3 mkr). Verksamhetsområdet har för
perioden januari till och med mars haft merkostnader relaterade till covid-19 motsvarande 3,7 mkr som
hanterats inom befintlig budget. Inom vård- och omsorg finns budget avsatt för att kunna verkställa
insatser enligt HSL och SoL motsvarande 84 440 timmar under året. Prognosen för beviljade timmar
pekar vid tidpunkt för uppföljning på ca 94 000 timmar för året. Inom korttidsboende finns medel avsatt
motsvarande 0,72 årsarbetare per boende, på demensboende motsvarande 0,70 årsarbetare och inom
särskilt boende 0,55 årsarbetare, exklusive nattpersonal.
Verksamheten har arbetet intensivt med att optimera personalresurser genom utbildning i
bemanningsekonomi samt att använda verksamhetssystemet Time care på ett effektivare sätt än tidigare,
vilket givit positivt ekonomiskt resultat.
Omsorg funktionsvariations negativa budgetavvikelse (- 2 352 tkr) beror i huvudsak på ett nytt LSSbeslut (- 1,7 mkr) samt ytterligare LSS-ärenden som prövats hos Försäkringskassan som inte blivit
omvandlade till SFB-beslut. Budget 2021 innehåller samtliga beslutade insatser per 1/10 - 2020.
Till bemanningsenheten för vård och omsorg och omsorg funktionsvariation har rekrytering av
enhetschef gjorts internt. Bemanningsenheten arbetar just nu intensivt med att strukturera upp
verksamheten, där prioriteringen ligger på att nyttja de möjligheter som resurstid innebär bland annat
genom samplanering mellan enheter, vilket medverkar till att enheterna blir mer kostnadseffektiva.
Utbildningar för enhetschefer i Time Care Pool och multiacess utförs under april månad för att optimera
användandet och kunskap om verksamhetssystemet.
Totalt har förvaltningen avsatt 2% av lönekostnaderna som budget för sjuklönekostnader. Till och med
mars motsvarar sjuklönerna 3,8 % (2,8 mkr) av den totala lönesumman för perioden. Det är oklart om
kommunen kommer att kunna få full kompensation för sjuklöner av staten innevarande år. Hittills har
förvaltningen erhållit 899 tkr för januari och februari 2021. Utöver det råder stor osäkerhet kring övriga
möjligheter till kompensation som nämnden kan erhålla med anledning av covid-19, även om
Socialstyrelsen nu meddelat att kommunen kan ansöka om merkostnader för perioden december 2020
till och med april 2021.
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Socialnämnden har beslutat om åtgärder för budget i balans motsvarande 9 mkr. Åtgärderna för budget i
balans är inarbetade i prognosen. Mars prognos visar att effekten av åtgärderna innebär en besparing om
5,6 mkr innevarande år, 8,6 mkr år 2022 och full effekt om 9 mkr år 2023. Eftersläpningen av effekterna
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beror på uppsägningstider. Eftersom budgetavvikelsen per mars uppgår till 13,3 mkr krävs ytterligare
åtgärder för en budget i balans motsvarande 8,9 mkr1.
Om nämnden fattar beslut om avvecklad matdistribution behöver åtgärderna för budget i balans istället
uppgå till 5,9 mkr eftersom avvecklingen innebär en besparing om ca 3 mkr i helårseffekt.
Socialnämnden gav socialchefen i uppdrag att ta fram åtgärder för budget i balans. Dessa förslag
kommer att presenteras på socialnämndens sammanträde i april 2021. Förslaget som kommer att
föreligga innebär avveckling av särskilda boendeplatser. Detta eftersom kommunen idag inte använder
lokalerna ändamålsenligt vilket innebär en suboptimering i driften. Utöver det beaktas kommunens
investeringsbehov samt lånebehov i utredningen. Stordriftsfördelar kan uppnås genom att använda
nattpersonal på ett klokare vis samt närhet till sjuksköterskor och rehab. Lokaler som inte behövs kan
avyttras. Fördelen med förvaltningens förslag till besparing innebär dessutom framför allt bättre kvalite
och kontinuitet för den enskilda medborgaren vilket stämmer väl överens med kommunens
välfärdsprocess.

2.2 Investeringar - Prognos
PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)

Avvikelse
budget/ Ack utfall
prognos
tom
2021
2021-03

Utfall
2021-03

Budget
2021

Prognos
DR1
2021

0

0

0

0

110
110

4 370
4 370

1 644
1 758

2 726
2 612

Investeringsanslag Netto
Investeringsram

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Netto

Summa

0

Total
budget

Avvikelse
budget/
Slutprognos
prognos
2021

0

0

0

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2
investeringsredovisning RAM.

Förvaltningens positiva budgetavvikelse beror i huvudsak på restriktivitet och förseningar i utbyte av
ersättningsinventarier samt investering i ny teknik.

3. Arbetsmiljömål
Skiftarbete och nattarbete är arbetspass som kan medföra risk för ohälsa. Förvaltningen vill långsiktigt
bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Enhetschefer utbildas och arbetar med
bemanningsekonomi för att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete, då en grund i
utbildningen är hälsosamma scheman. Arbetet innebär analys och noggrann avvägning för att hitta en
bra balans mellan ekonomiska ramar och hälsosamma scheman. Förvaltningen strävar efter att vara en
attraktiv arbetsplats med kvalitet och kontinuitet för såväl personal som brukare.

Negativ budgetavvikelse=13,3 mkr. Avvikelsen ska minskas med 3,4 mkr som är beloppet inom åtgärdsuppdraget från
nämnden om 9 mkr (för budget i balans) som ger full effekt först år 2023. I prognosen finns endast effekt om 5,6 mkr
upptaget (5,6+3,4=9) eftersom det är effekten av åtgärderna innevarande år. Utöver det ska beslut om 1 mkr dras bort
eftersom nämnden redan beslutat minska antalet placeringar inom IFO för att finansiera Fontänhusets bidrag. (13,3-3,41=8,9)
1
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Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling

Antal medarbetare per
Fokus det kommande året
chef

Handlingsplan/åtgärder

Utbilda chefer i
hälsofrämjande
ledarskap och
förhållningssätt

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Sjuktal
Minska
sjukfrånvaron
Ta tillvara
erfarenheterna från
projektet ” Bryta
trenden” samt
applicera det i
socialförvaltningens
alla enheter

Årlig uppföljning
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Sammansättningen av
de anställda i
socialförvaltningen ska
spegla samhället i stort

Kartlägga hinder och
Internutbilda chefer i
värderingar som står i
processen med
vägen
systematiskt
arbetsmiljöarbete
(SAM)

Bilaga 1 bifogas ej då den inte är relevant för socialförvaltningen innevarande år.
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM

Jämställdhet/mångfald

Följa resultaten i
Sara

4. Bilagor
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1 Resultatmål – Prognos
Resultatmål
1:1 Av de familjer som
söker samarbetssamtal ska
90 % inom tre veckor fått
kontakt samt erbjudits
samtalstid.

Aktivitet
Avläsning och analys av tid i dagar
från att ansökan inkommit till att
första kontakten upprättas.

1:2 Gemensamma nämnden
ska verka för att
utredningstiderna inte blir
för långa för familjer som
är i tvist för att minska
parternas och barnens svåra
situation. Domstolsbeslut
på vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar ska
verkställas inom den
tidsram som det förordnats.

Avläsning och analys av statistik via
avvikelser samt ärendehantering på
utredningar som förlängs i tidsram
från domstolsbeslutets förordnande
inlämningsdatum till det faktiska
inlämnandet.

1:3 Gemensamma nämnden
ska inom rimlig eller
förordnad tid verkställa
umgänge med
umgängesstöd på ett
kvalitativt och rättssäkert
sätt för barnets bästa och
rätt att träffa den part som
inte är boendeförälder.

Ordna fast umgängeslokal i samtliga
kommuner, samt personal med rätt
kompetens som kan vara
umgängesstöd.

1:4 Gemensamma
nämnden ska utveckla
service och tillgänglighet
genom digitala forum och
redskap.

Framtagande av tre olika resurser.

Resultatuppföljning
Målet är uppfyllt

Avläsning av blankett som fyllts i vid
inkommande ansökan.
Målet bedöms
uppfyllas under året

Behöver förtydligande av resultatmål
om förlängning av utredning som
gynnar den enskilde.

Målet bedöms
uppfyllas under året

Uppdatera samverkansavtal för
umgängesstöd tillsammans med andra
kommuner gentemot tingsrätten.

Målet bedöms
uppfyllas till viss del

Ärendet är under process och väntar
på återkoppling från kommunens
utvecklingsstrateg.

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål inte
bedöms uppfyllas
Utvecklingsenheten inom socialförvaltningen som har varit ansvarig för
framtagande av e-tjänster ska upphöra i sin nuvarande funktion och
omorganisation kommer ske. På grund av detta står arbetet kring e-tjänster stilla.
När organisationen är klar kommer arbetet återupptas.
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1.2 Redovisning verksamhet
Personalen har nu kommit till rätta i nya lokaler. I inledningen av februari
började en ny personal med en del års erfarenhet av utredningsarbete från
försäkringskassan. På grund av tidigare arbete inom utredningar så har den
nyanställde snabbt kommit in i det familjerättsliga arbetet. Handläggarna i
gruppen delar på mentorskapet. Ordinarie personal gick från årsskiftet från en
70% till en 80% tjänst.
Nytt upplägg för egenkontroll av de kommunala verksamheterna. Enkät skickas
ut i slutet av varje månad till enhetschef där det ställs frågor om t ex avvikelser,
tillbud, budget mm och vilka åtgärder som vidtagits. Därefter sammanställs
enkäterna. Enkäten ska fungera som ett verktyg för att komplettera
prognosarbete och information till månadsrapporten. I förlängningen leder detta
till analys av vårt kvalitetsarbete som summeras i kvalitetsberättelsen.
Under februari månad påbörjade handläggarna en utbildning som heter ”Barn i
konflikt”, som har stort fokus på t ex samarbetssamtal och utredningar inom
familjerättsliga frågor. Handläggarna får praktiska exempel hur man kan arbeta
utifrån olika situationer kring familjerna. Fokus ligger på ett familjeorienterat
arbetssätt.
Möten har bokats in med de tre kommunernas socialtjänster för gemensamt
teamsmöte med deras personal och familjerätten. Syfte är att informera om
familjerättens olika uppdrag och diskutera kring samverkansområden.
På gång är förändringar i kommunen kring administrativt arbete samt tillsättning
av kvalitetsutvecklar inom IFO.
Det har skett en ökning av antal adoptionsärenden, specifikt närstående
adoptioner. Antal ärenden under perioden jan-mar 6 st. Samma siffra som för
året 2020.
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Under perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 fanns totalt 136 aktualiserade
ärenden. Samma period för 2020 var 151.
Ärende 2021-01-01 till 2021-03-31
Adoption medgivande yttrande
Adoptionsyttrande
Adoption uppföljning
Avtal vårdnad/boende/umgänge

Älmhult

Uppföljning VBU

Ljungby
1
5
2
2

Markaryd

6

2

Avvaktar barnbesked
Faderskapsutredningar
Förordnat samarbetssamtal
Föräldraskapsutredning
Umgängesstöd
Upplysning
Utredning vårdnad/boende /umgänge
Frivilliga samarbetssamtal
Totalt: 136 ärenden

1
12
1

14
1

4
2

8
10
6
38

2
13
12
13
67

2
5
7
5
31

1.3 Arbetsmiljömål
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Öka medarbetarnas
Bibehålla en fortsatt
Fokus det kommande året delaktighet i
låg sjuknivå.
planeringsprocessen.

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga
medarbetare aktivt
deltar i arbetet med
planeringen.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

Särskilt beakta
Öka medarbetarnas
jämställdhet/mångfald
Ta fram ett årshjul för
delaktighet i
vid rekrytering utan att
förvaltningen.
planeringsprocessen.
ge avkall på
kvalifikationer.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs främst via APT en gång i månaden.
Det gruppen inte själv kan lösa lyfts vidare till lokal samverkan med fackliga
representanter och om lösning där inte kan arbetas fram, eller om frågan är av
övergripande karaktär lyfts frågan till central samverkan. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs även på veckomöten, enskilda uppföljningar samt
medarbetarsamtal. Det pågår ett arbete med grupprocessen. Medarbetarna har
gemensamt svarat på en enkät inför den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Personalen har utifrån situationen i samhället och Covid 19
getts möjlighet att arbeta hemifrån. En ur personalgruppen har gått en
brandskyddsutbildning och kommer att vara brandskyddsombud för familjerätten.
Samarbete sker med kommunens intilliggande stödenhet.
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2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning – Gemensamma nämnden (samtliga
kommuner)

Tkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Årsbudget Utfall ack
2021
perioden
0
0
3 174
694
480
94
3 654
788

Avvikelse
Utfall fg år
Årsprognos årsbudget2021
årsprognos
0
0
-14
3 200
-26
3 040
631
-151
545
3 831 177
3 571

Lönekostnaderna ligger lågt i förhållande till budget. Förklaringen till detta är
att det för perioden endast har betalats ut 8 tkr i umgängesstöd samt att
verksamheten varit en person kort under januari och delar av februari månad.
Detta är enligt plan. Underskottet på personalkostnaderna är hänförliga till årets
lönerevision.
Vad gäller övriga kostnader så råder fortfarande viss osäkerhet gällande hur
kostnaderna ska fördelas mellan de verksamheter som sitter i samma lokaler. Än
så länge är det inget som tyder på något större underskott.
Kostnaderna för tolk är än så länge låga men förväntas stiga under året.
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Inga åtgärder, förutom en allmän återhållsamhet, är planerade. Efter sommaren
kan det visa sig att vissa poster, som exempelvis transporter och tolkkostnader,
har en låg förbrukning. Då kan det prognostiserade resultatet bli något bättre.
Dock är det ännu för tidigt på året för att uttala sig om detta.
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1 Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

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

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

KFN, KS Nöjd Medborgar-Index Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet deltagare
i föreningssammankomster
(via LOK).
Antalet boklån per invånare

Aktivitet 1: En ny webb Målet bedöms
ska lanseras, Den nya
uppfyllas under året
webben ska ha
medborgarperspektiv,
vara modern och det ska
vara lätt att hitta
aktiviteter och
inspiration för ett aktivt
fritids- och kulturliv.
Webben ska anpassas till
det nya
tillgänglighetsdirektivet.
Aktivitet 2: I
detaljsplansarbetet ska
behovet av mötesplatser
alltid beaktas.

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

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

Aktivitet 3: För att öka
attraktiviteten ska en
lotstjänst för nyinflyttade
och de som funderar på
att flytta till Älmhult tas
fram i form av en sida på
webben, där samlas
information om att starta
företag, hitta boende,
jobb och studier samt
aktiviteter.
Aktivitet 4: Tillskapa
fler tomter för egna hem
på attraktiva platser.
Aktivitet 5: Älmhults
kommuns – Servicelöfte
– ska införas och
uppfyllas.
Aktivitet 6: Införa
funktionen företagslots
som förenklar och
samordnar företagens
kontakter med
kommunen.
Aktivitet 7: En ny webb
med fokus på service ska
lanseras. Information
och beslut från Älmhults
kommun ska vara
tillgängligt för alla
invånare. Webben ska
anpassas till det nya
tillgänglighetsdirektivet.

SCB befolkningsstatistik.

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

Företagsklimat enl. Svenskt
Näringsliv ranking (Kolada
U40402)
Företagsklimat enl ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag
ska öka
(nyföretagarcentrum)

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

Handläggningstid från när
ansökan betraktas som
fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus, antal
dagar (Kolada U00811)
Uppföljning lediga
villatomter per 2021-06-30.

MBN,
TN, KS

Aktivitet 8: Vi ska
erbjuda e-tjänster för att
förenkla vardagen för
den som
bor och verkar i
Älmhults kommun.
Andelen integrerade etjänster mot interna
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verksamhetssystem skall
öka och alla blanketter
skall under 2021 ersättas
av e-tjänster. Våra etjänster skall fungera
som ett komplement till
övrig kommunal
verksamhet med
Servicecenter som
gemensam väg in.
Nöjd Medborgar-Index Aktivitet 9:
Målet bedöms
(Kolada U00400)
Planeringsavdelningen
uppfyllas under året
Andel som får svar på e-post utarbetar verktyg för att
inom en dag, (%) (Kolada
få mer användarvänliga
U00442)
planeringsunderlag, ex
Andel som tar kontakt med
digitaliserad
kommunen via telefon som
översiktsplan med
får ett direkt svar på en enkel tillhörande
fråga, (%) (Kolada U00413) underlagsmaterial.
Andelen e-tjänster ska öka
Samhällsbyggnads(IT-avd)
processen ska
digitaliseras i sin
helhet/visualiseras.
Tomter samt tomtkön
digitaliseras/e-tjänst.
Aktivitet 10: Ta fram
detaljplaner som
möjliggör för attraktiva
boenden.

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Uppföljningen av resultatmålen visar på att målen bedöms uppfyllas under året. Dock påverkar pandemin covid19 kommunledningsförvaltningens arbete på både kort- och långsikt. I det korta perspektivet har förvaltningen till
viss del fått styra om resurser för att klara av att bedriva grundverksamheten inom kommunikation och HR samt
kris och säkerhet. Kommunledningsförvaltningen kommer därför att följa målen noga under året och återkommer
senast i samband med delårsrapport 2 med eventuella åtgärder om bedömningen av den totala måluppfyllelsen
skulle förändras.

1.2 Indikator, beslutad av KS och med uppföljning enbart till KS
Beslut KS 2020/145 § 276, 2020-12-15: Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2021, daterad 2020-11-24
med tillägg att ett indikatormål som mäter antalet arbetstillfällen i kommunen läggs till med målet att öka antalet
arbetstillfällen i Älmhult.
I Älmhults kommun är per den 2021-03-31 totalt 7 303 personer sysselsatta vid 1 407 arbetsställen.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning – Prognos
Under 2020 verkställde kommunledningsförvaltningen samtliga åtgärder i den plan som utarbetats för
en budget i balans (Dnr KS 2019/68), några av åtgärderna får full effekt först i år.
Samtliga avdelningar har utmaningar kopplat till både verksamhet och budget. Ekonomi- och
kansliavdelningen har under årets början stärkt upphandlingsenheten genom nyanställning för att möta
upp kommunens samlade behov. För att möta upp de ökade kostnaderna arbetas det parallellt med olika
upphandlingsprojekt i kombination med tillfälligt vakanshållna tjänster på övriga enheter.
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Samhällsbyggnadsavdelningen har under inledningen av året tillsammans med ekonomienheten och
tekniska förvaltningen utarbetat en modell för att mark- och exploaterings processen, vilket ger en bättre
ordning och reda med full transparens kring exploateringsverksamheten. Då kommunen har en hög
tillväxttakt ger det återverkningar på förväntningar och krav som exempelvis framtagande av
detaljplaner och markfrågor i kombination med flera projekt som är viktiga för kommunens fortsatta
tillväxt vilket påverkar avdelningens ekonomi där det blir viktigt att få en samklang mellan produktion
och resurser.
IT- och digitaliseringsavdelningen arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, ett av de
viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av kommunens verksamheter. En
kommunövergripande plan är under framtagande till budget 2022, i samband med det ses också samtliga
IT-avgifter över för en mer hållbar verksamhet.
Kommunikationsavdelningen har startat upp arbetet med en ny webb som kommer ge kommunens
invånare och besökare en bättre upplevelse och service. En viktig del i projektet är att tillgängliggöra
informationen för alla.
HR avdelningen har flera uppdrag där det saknas finansiering. En medarbetarenkät genomförs vartannat
år och 2021 är det dags igen. Vidare är kommunen också skyldiga att genomföra arbetsmiljöutbildning
för chefer och skyddsombud. Årligen genomförs också en avtackning av pensionärer. Samtliga uppdrag
kommer genomföras i den grad det är möjligt med anledning av pandemin, dock kvarstår att
avdelningens ekonomi är ansträngd.
Sammantaget har ett antal åtgärder för att effektivisera och förbättra administrationen utarbetats inom de
olika avdelningarna. Vidare kommer fortsatt återhållsamhet råda inom kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen lämnar en prognos om en budget i balans.

SCB
3 pos Verksamhet (tkr)

Avvikelse
budget/
Prognos
prognos
Dr1 2021
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

0

3 925

3 925

0

130 Övrig politisk verksamhet

5 632

5 873

5 710

163

215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring

2 678

1 201

1 201

0

220 Näringslivsfrämjande åtgärder

1 915

1 542

1 539

3

225 Konsument- och energirådgivning

207

229

229

0

230 Turistverksamhet

832

753

753

0

263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling

853

627

627

0

275 Totalförsvar och samhällskydd

-14

283

283

0

315 Allmän kulturverksamhet, övrigt

787

882

882

0

610 Arbetsmarknadsåtgärder

1 136

1 212

1 225

-13

832 Buss-, bil- och spårbunden trafik

4 212

2 829

2 827

2

37 884

42 024

42 186

-162

56 123

61 380

61 387

-7

100 Nämd och styrelseverksamhet

920 Gemensamma kostnader
Summa
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Avvikelse
budget/
Prognos
prognos
Dr1 2021
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

0

3 925

3 925

0

6 416

8 011

7 933

78

Ekonomi- och kansliavdelning

18 196

19 255

19 274

-19

HR-avdelning

12 516

12 554

12 560

-6

Kommunikationsavdelning

6 049

6 042

6 032

10

IT- och digitaliseringsavdelning

3 752

5 180

5 252

-72

Planeringsavdelning
Summa

9 194

6 413

6 411

2

56 123

61 380

61 387

-7

Avdelning (tkr)
Kommunstyrelsen
Kommunledning

2.2 Investeringar – Prognos
Investeringar förväntas utföras i stort sett enligt budget, dock påverkar pandemin den fortsatta tillgången
på utrustning inom ex IT.
PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)

Utfall
2021-03

Investerings anslag Netto
Investerings ram
Summa

Netto

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Avvikelse
budget/ Ack utfall
Budget Prognos
prognos
tom
2021 DR1 2021
2021
2021-03

1 159

7 075

2 367

4 708

78

6 150

6 150

0

1 237

13 225

8 517

4 708

5 664

Avvikelse
budget/
Total
Slut- prognos
budget prognos
2021
11 580

11 580

0

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 ”Investeringsredovisning ANSLAG och RAM, Kommunstyrelsen”.

2.3 Exploateringar – Prognos
De 15 pågående projekten inom ramen för mark- och exploatering fortlöper enligt plan. För innevarande
år blir intäkten något lägre på grund av att de nya riktlinjerna för mark- och exploatering anger att
slutlikvid ska erläggas först när exploatören erhållit ett gällande bygglov för projektet. Just nu är det två
större projekt (Furulund, Hvita korset) som påverkas av detta då handpenning erläggs under 2021,
medan slutlikviden erläggs 2022.
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PROJEKTEN UNDER 2021
Skattekollektivet,
Kommunstyrelsen (tkr)
Exploateringsprojekt Inkomster
Utgifter
Summa

Prognos Avvikelse budget/
DR1 2021
prognos 2021

Total budget,
från projektets
start till slut

Utfall 202103

Budget
2021

0

-46 505

-5 500

-41 005

-100 553

285

20 302

18 989

1 313

61 646

285

-26 203

13 489

-39 692

-38 907

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 2 ”Exploateringsredovisning, Kommunstyrelsen”

3. Arbetsmiljömål

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Fokus det kommande
året

Fokus på psykosocial
arbetsmiljö

Genomföra
skyddsronder årligen
Handlingsplan/åtgärder med fokus på, den
psykosociala
arbetsmiljön.

Bibehålla de låga
sjuktalen
Genom införande
av digital
friskvårdstjänst
öka nyttjandegraden av
friskvårdsbidraget.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald
Årlig uppföljning

Bibehålla god kultur

Årlig uppföljning
av åtgärder.

På arbetsplatsträffar
genomförs interaktiva
Intern utbildning övningar för att få en
av SAM med
ökad delaktighet och
tillhörande system dialog.
för chefer.

Samtliga avdelningar har genomfört den årliga uppföljningen enligt SAM (Systematiskt
Arbetsmiljöarbete) och därmed arbetat fram handlingsplaner för året utifrån de behov på åtgärder som
framkom i undersökningen. Den årliga uppföljningen genomfördes genom en digital enkät på respektive
arbetsplats. Bakgrunden är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas för att motsvara de krav som
finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och går ut på att bedöma om de centrala delarna
finns och hur väl de fungerar enligt föreskriften.
Ny friskvårdspartner finns som erbjuder traditionell friskvård samt flera digitala kurser vilket har ökat
utbudet och ökar tillgängligheten. Skyddsronder är inplanerade och i år kommer det att vara fokus på
den digitala arbetsmiljön och distansarbete. Sedan tidigare finns en riktlinje framtagen för att hantera
frågor som rör distansarbete. Syftet är att uppmärksamma chefer och medarbetare på arbetsmiljön, både
den fysiska och psykosociala.
Det ställer nya krav att leda på distans, men inte minst nya krav på självledarskap för medarbetaren. Det
vilar ett större ansvar på medarbetare då gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. Riktlinjen
innehåller flera tips och rekommendationer vid hemarbete och vad som är viktigt att tänka på kring
digitala möten. Detta är också en fråga som kommer att behöva hanteras post covid-19 kring hur det nya
arbetslivet kommer att se ut, med nya digitala möjligheter.
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Bilaga 1 Investeringsredovisning anslag och ram, Kommunstyrelsen
Bilaga 2 Exploateringsredovisning, Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 127 Tekniska nämndens äskande om
överflyttning av medel till 2021
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 8 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17400
”Reinvesteringar fastigheter”, att finansieras genom upplåning.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 334 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17472
”Kamrer, larm m.m.”, att finansieras genom upplåning.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 1 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17920
”Ombyggnad avdelningskök”, att finansieras genom upplåning.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 1 852 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 10462
”Ö. Esplanaden träd och belysning”, att finansieras genom upplåning.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 2 100 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 18300
”Fordon och maskiner”, att finansieras genom upplåning.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska
nämnden äskande om 900 tkr i tilläggsanslag avseende investeringsprojekt
17476 ”Uppgrad. mjukvara styr &regler”.
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska
nämnden äskande om att minska budget 2021 med 900 tkr för
investeringsprojekt 15000 ”VA-sanering befintlig” på grund av överskriden
rambudget 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–7

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden behandlade årsredovisningen den 16 februari 2021, § 20,
men ekonomiavdelningen har reviderat siffrorna efter att tekniska nämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

behandlat ärendet och tekniska nämnden behöver därför ta upp ärendet på nytt
och överlämna de reviderade siffrorna till kommunstyrelsen för
sammanställning.
Föreligger äskande från tekniska nämnden om överflyttning av investeringsram
från 2020 till 2021.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 74
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 39
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
 Tekniska förvaltningens Bilaga 2.9 Investeringsram som begärs ska flyttas
över

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 74 Tekniska nämndens äskande om överflyttning
av medel till 2021
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 8 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17400
”Reinvesteringar fastigheter”, att finansieras genom upplåning.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 334 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17472
”Kamrer, larm m.m.”, att finansieras genom upplåning.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 1 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17920
”Ombyggnad avdelningskök”, att finansieras genom upplåning.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 1 852 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 10462
”Ö. Esplanaden träd och belysning”, att finansieras genom upplåning.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 2 100 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 18300
”Fordon och maskiner”, att finansieras genom upplåning.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska
nämnden äskande om 900 tkr i tilläggsanslag avseende investeringsprojekt
17476 ”Uppgrad. mjukvara styr &regler”.
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska
nämnden äskande om att minska budget 2021 med 900 tkr för
investeringsprojekt 15000 ”VA-sanering befintlig” på grund av överskriden
rambudget 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–7

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden behandlade årsredovisningen den 16 februari 2021, § 20,
men ekonomiavdelningen har reviderat siffrorna efter att tekniska nämnden
behandlat ärendet och tekniska nämnden behöver därför ta upp ärendet på nytt
och överlämna de reviderade siffrorna till kommunstyrelsen för
sammanställning.
Föreligger äskande från tekniska nämnden om överflyttning av investeringsram
från 2020 till 2021.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14
 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 39
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
 Tekniska förvaltningens Bilaga 2.9 Investeringsram som begärs ska flyttas
över

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om Tekniska nämndens äskande
om överflyttning av medel till 2021
Ärendenummer KS 2021/15

Sammanfattning av ärendet
Föreligger äskande från tekniska nämnden om överflyttning av investeringsram
från 2020 till 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–7

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14
 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 39
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
 Tekniska förvaltningens Bilaga 2.9 Investeringsram som begärs ska flyttas
över

Ärendeberedning
I tekniska förvaltningens ärende för årsanalys 2020 framkom att den pågående
pandemin (Covid-19) har påverkat tekniska förvaltningens verksamhet mycket
under året vilket har föranlett att vissa investeringsprojekt inte kunnat
färdigställas eller påbörjas enligt plan. Tekniska nämnden önskar därför att
medel för investeringsprojekten överflyttas till 2021. Tekniska nämndens totala
äskande om överföring av investeringsmedel är 14 286 tkr.
Äskandet avser endast investeringsramar vilka normalt är ettåriga och inte per
automatik överförs till efterföljande år utan nämnden får äska om överflyttning.
Efter genomgång av underlaget så avser begäran sju olika projekt som är
försenade av olika anledningar. I beredning har hänsyn tagits till prognoserna för
respektive projekt som tekniska förvaltningen har angivit i delårsrapport 1. I
prognosen i delårsrapporten framgår att tekniska förvaltningen bedömer att
merparten av den tilldelade budgeten kommer att utnyttjas var på det inte finns
några större möjligheter för nämnden att omprioritera outnyttjade medel inom
egen ram.
Projekt 17400 ”Reinvesteringar fastigheter” är försenat till stor del på grund av
covid-19 men också andra förseningar i projektet. Tekniska förvaltningen gör
bedömningen att motsvarande ram för 2021 kommer nyttjas i sin helhet varpå
äskandet om 8 500 tkr föreslås godkännas.
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För projekt 17472 ”Kamrer, larm m.m.” är projektet slutfört i december 2020
men faktureras först 2021 varpå äskandet om 334 tkr föreslås godkännas.
Projekt 17476 ”Uppgrad. mjukvara styr &regler” äskas överföring om 900 tkr
men då prognosen för projektet i delårsrapport 1 indikerar att 725 tkr kommer
användas 2021 och det redan finns budget om 600 tkr på projektet föreslås att
detta äskande avslås och hanteras inom nämndens tilldelade ram. Detta eftersom
uppfattningen är att äskandet redan är hanterat i innevarande års prognos.
Projekt 17920 ”Ombyggnad avdelningskök” är också ett av projektet som
försenats på grund av covid-19. Planen är att färdigställa projektet under 2021
och då redan tilldelad ram för 2021 bedöms användas i sin helhet föreslås detta
äskande om 1 500 tkr att godkännas.
För projekt 15000 ”VA-sanering befintlig” har tekniska förvaltningen föreslagit
att minska tilldelad ram 2021 för att hantera det budgetöverskridande som
gjordes på projektet 2020. Men eftersom ramar är ettåriga överförs inte negativa
budgetavvikelser mellan åren varpå överföringen av minskning av ram om 900
tkr för projekt 15000 på grund av överskridande av rambudget 2020 föreslås
avslås.
Projekt 10462 ”Ö. Esplanaden träd och belysning” är försenat och kommer
färdigställas under 2021. Eftersom ingen budget finns för projektet 2021 föreslås
detta äskande om 1 852 tkr att godkännas.
För projekt 18300 ”Fordon och maskiner” är fordonet beställt för leverans 2020
men på grund av förseningar relaterade till covid-19 kommer leveransen ske
först 2021. Då ingen budget för fordonsinvestering finns 2021 föreslås äskandet
om 2 100 tkr godkännas.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 8 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17400
”Reinvesteringar fastigheter”, att finansieras genom upplåning.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 334 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17472
”Kamrer, larm m.m.”, att finansieras genom upplåning.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 1 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17920
”Ombyggnad avdelningskök”, att finansieras genom upplåning.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 1 852 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 10462
”Ö. Esplanaden träd och belysning”, att finansieras genom upplåning.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden 2 100 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 18300
”Fordon och maskiner”, att finansieras genom upplåning.
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6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska
nämnden äskande om 900 tkr i tilläggsanslag avseende investeringsprojekt
17476 ”Uppgrad. mjukvara styr &regler”.
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska
nämnden äskande om att minska budget 2021 med 900 tkr för
investeringsprojekt 15000 ”VA-sanering befintlig” på grund av överskriden
rambudget 2020.
Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 39 Årsanalys för år 2020
Ärendenummer TN 2021/2

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar för egen del:
1. Tekniska nämnden godkänner årsanalysen och överlämnar densamma med
bilagor till kommunstyrelsen för sammanställning.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Tekniska nämndens underskott om 863 000 kronor regleras i sin helhet inom
ramen för kommunens resultat.
3. Tekniska nämndens ej förbrukade raminvesteringsmedel om 14 285 524
kronor enligt bilaga 2.9 överflyttas till år 2021.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2-3

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens resultat för år 2020 visar -863 000 kronor. Verksamheten
för gator och vägar och kostverksamheten har påverkat resultatet mest genom ett
negativt resultat om tillsammans 6,3 mnkr.
Den pågående pandemin (Covid-19) har påverkat resultat mycket och har
föranlett att vissa investeringsprojekt inte kunnat färdigställas eller påbörjas.
Tekniska nämnden önskar därför att medel för investeringsprojekten flyttas med
till år 2021.
Tekniska nämnden behandlade årsredovisningen den 16 februari 2021, § 20,
men ekonomiavdelningen har reviderat siffrorna efter att tekniska nämnden
behandlat ärendet och tekniska nämnden behöver därför ta upp ärendet på nytt
och överlämna de reviderade siffrorna till kommunstyrelsen för
sammanställning.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

 Reviderad 2.1 årsanalys för tekniska nämnden daterad 2021-02-04
 2.2 Driftsredovisning
 Reviderad 2.3 Investeringsredovisning
 2.4 Exploateringsredovisning
 2.5 Tabell för total investering och exploatering
 2.6 Investeringsanslag som ej ska flyttas över
 2.7 Resultatmål för tekniska nämnden
 2.8 Arbetsmiljö för tekniska nämnden
 2.9 Investeringsram som begärs flyttas över
 7 Privata utförare för tekniska nämnden
 8 Slutredovisning för projekt inom tekniska nämnden
 Redovisning av renhållningsverksamheten
 Redovisning av VA-verksamheten
 Bilaga till redovisning av renhållningsverksamheten – Sammanfattat
fonderingsbehov för Äsky avfallsanläggning
 Bilaga till redovisning av renhållningsverksamheten – Kalkylark för
fonderingsbehov för Äsky avfallsanläggning

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-24
Tekniska förvaltningen
Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om reviderad årsanalys 2020
Ärendenummer TN 2021/2

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens resultat för år 2020 visar -863 000 kronor. Verksamheten
för gator och vägar och kostverksamheten har påverkat resultatet mest genom ett
negativt resultat om tillsammans 6,3 mnkr.
Den pågående pandemin (Covid-19) har påverkat resultat mycket och har
föranlett att vissa investeringsprojekt inte kunnat färdigställas eller påbörjas.
Tekniska nämnden önskar därför att medel för investeringsprojekten flyttas med
till år 2021.
Tekniska nämnden behandlade årsredovisningen den 16 februari 2021, § 20,
men ekonomiavdelningen har reviderat siffrorna efter att tekniska nämnden
behandlat ärendet och tekniska nämnden behöver därför ta upp ärendet på nytt
och överlämna de reviderade siffrorna till kommunstyrelsen för
sammanställning.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2-3

Beslutsunderlag


Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10



2.1 årsanalys för tekniska nämnden daterad 2021-02-04



2.2 Driftsredovisning



2.3 Investeringsredovisning



2.4 Exploateringsredovisning



2.5 Tabell för total investering och exploatering



2.6 Investeringsanslag som ej ska flyttas över



2.7 Resultatmål för tekniska nämnden



2.8 Arbetsmiljö för tekniska nämnden



2.9 Investeringsram som begärs flyttas över



7 Privata utförare för tekniska nämnden



8 Slutredovisning för projekt inom tekniska nämnden



Redovisning av renhållningsverksamheten



Redovisning av VA-verksamheten
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Tjänsteskrivelse
2021-02-24

2(2)



Bilaga till redovisning av renhållningsverksamheten – Sammanfattat
fonderingsbehov för Äsky avfallsanläggning



Bilaga till redovisning av renhållningsverksamheten – Kalkylark för
fonderingsbehov för Äsky avfallsanläggning

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar för egen del:
1.
Tekniska nämnden godkänner årsanalysen och överlämnar densamma
med bilagor till kommunstyrelsen för sammanställning.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
2.
Tekniska nämndens underskott om 863 000 kronor regleras i sin helhet
inom ramen för kommunens resultat.
3.
Tekniska nämndens ej förbrukade raminvesteringsmedel om 14 285 524
kronor enligt bilaga 2.9 överflyttas till år 2021.

Christoffer Mowide

Anders Nyberg

Nämndsekreterare

Teknisk chef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Tekniska nämnden
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Bilaga 2.9 Investeringsram som begärs ska flyttas över till nästa år

Projektnummer

Projektnamn

Förbrukat

Flytta med

Förklaring

30 000 000

17 400 980

414 000

79 703

Projekt som inte kunnat starta pga av pandemiläget. Byte
ventilation Klöxhultskolan, ytskickt Almgården,
8 500 000 Elmeirsgården, Nicklagården,u-central Haganäs pågår,
Pågår installation gjordes i december och fakturor ännu
334 297 inte kommit

17476 Uppgrad mjukvara styr&regler

1 000 000

99 731

900 269 Pågår just nu och ännu inte fakturerat bla kommunhuset

17920 Ombyggnad avdelningskök

2 637 000

263 703

15000 VA-sanering befintligt

8 200 000

9 100 744

1 500 000 Utbyte som skulle gjorts men pga pandemin fick vi avvakta
Projektet har överskidit rambudget så ram för 2021
-900 744 minskas med motsvarade överskridande

17400 Reinvesteringar fastighet
17472 Kamer, larm mm

10462 Ö Esplanaden träd och belysning

18300 Fordon och maskiner
Summa

Budget

2 479 000

5 000 000
49 730 000

627 298

1 732 007
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Projektet är ett anslag men är benämnt ram. Projektet är ej
avslutat på grund av sen start på året. Kvarstår
1 851 702 belysningsårtgärder som är budgetrade i projektet.
Lastbil enligt fordonsplan. Beställd för leverans 2020 men
försening med för att leverans och betalning sker 2021.
Pandemin anges som skäl till föresenings. 2021 finns ingen
2 100 000 ram för fordonsinvestering.
14 285 524

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 128 Svar på motion om välfärdssystemets
förändringar - Predrag Jankovic (V)
Ärendenummer KS 2020/158

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen anses bevarad med hänvisning till socialnämndens svar.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Predrag Jankovic (V) lämnade 2020-12-11 in en motion om välfärdssystemets
förändringar. I motionen yrkas:




Att Älmhults kommun tar fram uppgifter om hur många fattiga
pensionärer, hur många sjuka som är utförsäkrade och hur många
arbetslösa vi har i kommunen som söker försörjningsstöd.
Att ta fram uppgifter om hur många barn som har blivit drabbade av detta
och som har hamnat i barnfattigdom (enligt Socialstyrelsens normer).
Att ta fram ett program som ska minska behov för försörjningsstöd och
hjälpa fler att klara sig på egen hand och att förebygga barnfattigdom.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för beredning 202101-12, § 16.
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2021-04-21, § 42, och
beslutade:
1.
2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Socialnämnden föreslår att Sara Vaarning Vetter kommer och presenterar
arbetsmarknadsenhetens arbete i samband med behandlingen av motionen
i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 75
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Socialnämndens beslut 2021-04-21, §42
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
 Motion daterad 2020-12-11

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75 Svar på motion om välfärdssystemets
förändringar - Predrag Jankovic (V)
Ärendenummer KS 2020/158

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen anses bevarad med hänvisning till socialnämndens svar.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Predrag Jankovic (V) lämnade 2020-12-11 in en motion om välfärdssystemets
förändringar. I motionen yrkas:




Att Älmhults kommun tar fram uppgifter om hur många fattiga
pensionärer, hur många sjuka som är utförsäkrade och hur många
arbetslösa vi har i kommunen som söker försörjningsstöd.
Att ta fram uppgifter om hur många barn som har blivit drabbade av detta
och som har hamnat i barnfattigdom (enligt Socialstyrelsens normer).
Att ta fram ett program som ska minska behov för försörjningsstöd och
hjälpa fler att klara sig på egen hand och att förebygga barnfattigdom.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för beredning 202101-12, § 16.
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2021-04-21, § 42, och
beslutade:
1.
2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Socialnämnden föreslår att Sara Vaarning Vetter kommer och presenterar
arbetsmarknadsenhetens arbete i samband med behandlingen av motionen
i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10
 Socialnämndens beslut 2021-04-21, §42
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
 Motion daterad 2020-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att motionen anses besvarad med hänvisning till
svaret från socialnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-05-10
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv-Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om
välfärdssystemets förändringar - Predrag Jankovic
(V)
Ärendenummer KS 2020/158

Sammanfattning av ärendet
Predrag Jankovic (V) lämnade 2020-12-11 in en motion om välfärdssystemets
förändringar. I motionen yrkas:




Att Älmhults kommun tar fram uppgifter om hur många fattiga
pensionärer, hur många sjuka som är utförsäkrade och hur många
arbetslösa vi har i kommunen som söker försörjningsstöd.
Att ta fram uppgifter om hur många barn som har blivit drabbade av detta
och som har hamnat i barnfattigdom (enligt Socialstyrelsens normer).
Att ta fram ett program som ska minska behov för försörjningsstöd och
hjälpa fler att klara sig på egen hand och att förebygga barnfattigdom.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för beredning 202101-12, § 16.
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2021-04-21, § 42, och
beslutade:
1.
2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Socialnämnden föreslår att Sara Vaarning Vetter kommer och presenterar
arbetsmarknadsenhetens arbete i samband med behandlingen av motionen
i kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10
 Socialnämndens beslut 2021-04-21, §42
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
 Motion daterad 2020-12-11

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
socialnämndens förslag 2021-04-21.
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Tjänsteskrivelse
2021-05-10

2(2)

Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden
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Tjänsteskrivelse
2021-03-31
Socialförvaltningen

1(3)

Socialnämnden

Sara Vaarning Vetter
Sara.vaarning-vetter@almhult.se

Motion om välfärdssystemets förändringar Predrag Jankovic (V) – begäran om yttrande
Ärendenummer SOC 2021/17

Sammanfattning av ärendet
Yttrandesvar gällande motionen om välfärdsystemets förändringar vars syfte är
att svara på motionärens tre följande frågor:




Att Älmhults kommun tar fram uppgifter om hur många fattiga
pensionärer, hur många sjuka som är utförsäkrade och hur många
arbetslösa vi har i kommunen som söker försörjningsstöd.
Att ta fram uppgifter om hur många barn som har blivit drabbade av detta
och som har hamnat i barnfattigdom (enligt Socialstyrelsens normer).
Att ta fram ett program som ska minska behov för försörjningsstöd och
hjälpa fler att klara sig på egen hand och att förebygga barnfattigdom.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
 Kommunstyrelsen 2021-01-12 § 16
 Motion om välfärdsystemets förändringar

Ärendeberedning
I Älmhults kommun dokumenterar socialförvaltningen, IFO och ekonomiskt
bistånd i verksamhetssystemet Lifecare. Lifecare är kopplad till statistikmodulen
Power B1 och det är ur denna modul statistiken utifrån motionärens
frågeställning besvaras. Programmet motionären efterfrågar är
arbetsmarknadsenhetens arbete, och politiska uppdrag.
I januari månad 2021 var det 297 hushåll och i februari månad 296 hushåll som
uppbar försörjningsstöd i kommunen.
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Tjänsteskrivelse
2021-03-31

2(3)

I januari månad fanns 348 barn tillhörande 133 av de 297 hushållen som uppbar
försörjningsstöd och i februari månad var den 335 barn tillhörande 128 av de
296 hushåll vars föräldrar erhöll försörjningsstöd för sitt uppehälle.
Under perioden 2021-01-01 – 2021-03-23 har tre hushåll där parterna är 67 år
eller äldre uppburit försörjningsstöd. Det ena hushållet har ett varierande
normöverskott mellan 7-300 kronor/månad beroende på deras godtagbara
utgifter. Med detta menas att om någon i hushållet exempelvis skulle vara i
behov av glasögon eller lite större tandvård klarar de inte kostnaden och är
berättigade till försörjningsstöd för att erhålla en skälig levnadsnivå. När
hushållet fått försörjningsstöd för att klara utgiften till det uppkomna behovet är
de återigen självförsörjande, men lever på marginalen. Det andra hushållet som
beviljat försörjningsstöd avsåg en begravningskostnad. Dödsboet hade inte
tillräckligt med inkomster för att kunna betala en begravning på max ett halvt
prisbasbelopp (23 800 kr för 2021). Här avräknas alla de tillgångar som finns på
dödsdagen eller inkomster som inkommer senare som exempelvis pension och
mellanskillnaden erhålles i bistånd (inkomster minus begravningskostnader max
ett halvprisbasbelopp). Det tredje hushållet är pensionär men får inte tillräcklig
pension för att klara familjen försörjning. Det finns fyra barn i hushållet.
Arbetsmarknadsenheten (AME) i kommunen har det politiska uppdraget att
minska kommunens försörjningsstöd genom att jobba ut gruppen mot
självförsörjning, studier eller rätt trygghetssystem. Inom socialförvaltningen och
IFO arbetar vi efter ett familjeorienterat förhållningssätt och det innebär att vi
alltid tittar på hela familjens behov vid arbetsmarknadsinsatser, med särskilt
fokus på barn. Förutom att vi själva, from 1 april, på AME jobbar med riktade
aktiviteter till dessa personer samarbetar vi med samtliga förvaltningar, med ett
extra fokus på utbildningsförvaltningen, inom kommunen för att hitta smarta
samarbeten för att klara vårt uppdrag och hitta synergieffekter. AME samarbetar
även med fyra ESF-projekt och fyra Sunnerbo samordningsförbundsprojekt.
Samtliga aktiviteter och projekt har som mål att hitta individernas kärna av vad
de vill och kan och på snabbast sätt guida/lotsa dom mot självförsörjning.
Parallellt med detta jobbar AME med företagskontakter och samarbetar med
andra aktörer för att hitta samarbeten och snabbast väg till självförsörjning för
kommunens försörjningsstödstagare.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen följande:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.

Sara Vaarning Vetter

Sara Stigsdotter Dahlberg

Chef arbetsmarknadsenheten

Verksamhetschef IFO

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse
2021-03-31
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Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 42 Motion om välfärdssystemets förändringar
Ärendenummer SOC 2021/17

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
2. Socialnämnden föreslår att Sara Vaarning Vetter kommer och presenterar
arbetsmarknadsenhetens arbete i samband med behandlingen av motionen i
kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Yttrandesvar gällande motionen om välfärdsystemets förändringar vars syfte är
att svara på motionärens tre följande frågor:




Att Älmhults kommun tar fram uppgifter om hur många fattiga
pensionärer, hur många sjuka som är utförsäkrade och hur många
arbetslösa vi har i kommunen som söker försörjningsstöd.
Att ta fram uppgifter om hur många barn som har blivit drabbade av detta
och som har hamnat i barnfattigdom (enligt Socialstyrelsens normer).
Att ta fram ett program som ska minska behov för försörjningsstöd och
hjälpa fler att klara sig på egen hand och att förebygga barnfattigdom.

Beslutsunderlag
 Socialnämndens utskott 2021-04-07 § 45

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
 Kommunstyrelsen 2021-01-12 § 16
 Motion om välfärdsystemets förändringar

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till socialnämndens
utskotts förslag.
Jakob Willborg (M) instämmer i Lars Ingverts (S) yrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsenheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 129 Svar på motion om suicidprevention - Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/157

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden i
uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden ta fram lokal handlingsplan för suicidprevention.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2020-12-11 om suicidprevention. I
motionen yrkas:
-

Att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för suicidprevention.

Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden för beredning 202101-12, § 14.
Socialnämnden behandlade motionen på sammanträde 2021-04-21, § 40, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 76
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
 Socialnämndens beslut 2021-04-21, § 40
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
 Motion daterad 2020-12-11

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 76 Svar på motion om suicidprevention - Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/157

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden i
uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden ta fram lokal handlingsplan för suicidprevention.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2020-12-11 om suicidprevention. I
motionen yrkas:
-

Att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för suicidprevention.

Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden för beredning 202101-12, § 14.
Socialnämnden behandlade motionen på sammanträde 2021-04-21, § 40, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
 Socialnämndens beslut 2021-04-21, § 40
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
 Motion daterad 2020-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med
ändring av punkt 2 att socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram lokal handlingsplan
för suicidprevention.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-05-12
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv-Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om
suicidprevention - Eva Ballovarre (S
Ärendenummer KS 2020/157

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2020-12-11 om suicidprevention. I
motionen yrkas:
-

Att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för suicidprevention.

Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden för beredning 202101-12, § 14.
Socialnämnden behandlade motionen på sammanträde 2021-04-21, § 40, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
 Socialnämndens beslut 2021-04-21, § 40
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
 Motion daterad 2020-12-11

Ärendeberedning
I socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-03-25 framkommer följande:
” I vårt län har vi en suicidpreventionsgrupp som för närvarande består av
representanter för olika verksamheter inom sjukvården, kommuner,
sjukhuskyrkan, elevhälsovården, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Suicide Zero
och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd).
Ambitionen är att bredda representationen med andra aktörer och kunna ta ett
större samhällsgrepp för att minska suiciden hos kronobergarna.
Uppdraget för suicidpreventionsgruppen är att samordna, utveckla och stödja det
suicidpreventiva arbetet i Kronobergs län genom att bland annat:
•
•
•

Omvärldsbevaka och sprida information
Utforma en länsgemensam handlingsplan
Skapa struktur för organisering av suicidpreventivt arbete i Kronoberg
samt stimulera lokalt arbete
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•
•

2(2)

Identifiera utbildningsbehov, sprida information om relevanta
utbildningar samt arrangera konferenser/utbildningar i länet
Uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen

Representant från Socialförvaltningen ingår sedan mars 2021 i ny uppstartad
nätverksgrupp utifrån den länsgemensam suicidpreventionsgruppen. Syftet med
nätverksgrupp är fokus på det lokala suicidpreventiva arbetet i kommunerna.
Suicidpreventivt arbete är ett kommunövergripande arbete som kräver
samordning för att nå förebyggande resultat. Suicidpreventivt arbete kräver även
engagemang och efterfrågan från styrning och ledningshåll.”
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen bifall av motionen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge socialnämnden i uppdrag
att ta fram lokal handlingsplan för suicidprevention.
Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 40 Motion om suicidprevention - Eva Ballovarre
S
Ärendenummer SOC 2021/18

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen följande:
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-12-11 in en motion om suicidprevention. I
motionen yrkas att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för
suicidprevention.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-01-12 §14 att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 Socialnämndens utskott 2021-04-07 § 43
 Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
 Motion om suicidprevention – Eva Ballovarre (S) daterad 2020-12-11
 Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12 §14
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden
Elin Görbring
elin.gorbring@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Motion om suicidprevention - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer SOC 2021/18

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-12-11 in en motion om suicidprevention. I
motionen yrkas att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för
suicidprevention.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-01-12 §14 att remittera ärendet till
socialnämnden för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
 Motion om suicidprevention – Eva Ballovarre (S) daterad 2020-12-11
 Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12 §14

Ärendeberedning
I vårt län har vi en suicidpreventionsgrupp som för närvarande består av
representanter för olika verksamheter inom sjukvården, kommuner,
sjukhuskyrkan, elevhälsovården, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Suicide Zero
och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd).
Ambitionen är att bredda representationen med andra aktörer och kunna ta ett
större samhällsgrepp för att minska suiciden hos kronobergarna.
Uppdraget för suicidpreventionsgruppen är att samordna, utveckla och stödja det
suicidpreventiva arbetet i Kronobergs län genom att bland annat:






Omvärldsbevaka och sprida information
Utforma en länsgemensam handlingsplan
Skapa struktur för organisering av suicidpreventivt arbete i Kronoberg
samt stimulera lokalt arbete
Identifiera utbildningsbehov, sprida information om relevanta
utbildningar samt arrangera konferenser/utbildningar i länet
Uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen

Representant från Socialförvaltningen ingår sedan mars 2021 i ny uppstartad
nätverksgrupp utifrån den länsgemensam suicidpreventionsgruppen. Syftet med
nätverksgrupp är fokus på det lokala suicidpreventiva arbetet i kommunerna.
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2(2)

Suicidpreventivt arbete är ett kommunövergripande arbete som kräver
samordning för att nå förebyggande resultat. Suicidpreventivt arbete kräver även
engagemang och efterfrågan från styrning och ledningshåll.

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen följande:
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen

Elin Görbring

Jenny Smedberg

Utveckling- och administrationschef

Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 120 Svar på motion om att utveckla
laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/106

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och
investeringsmedel för projektet behandlas inom budgetprocessen för år
2022–2023.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen.
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela
Älmhults kommun.
Följande åtgärder yrkas i motionen:
1. Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta upp
laddstationer i kommunen aktualiseras innefattande både publika och icke
publika stolpar samt rekommendationer kring vilken effekt det ska vara på
stationerna.
2. Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för
anställda och besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.
3. Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika laddstationer på
kommunens parkeringar.
Kommunstyrelsen har remitterat kommunledningsförvaltningens förslag till svar
på motionen till tekniska nämnden för yttrande 2021-02-02, § 26.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden yttrade sig i ärendet 2021-03-16, § 36.
Från yttrandet: ”Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till en utredning
om laddinfrastruktur i Älmhults kommun under förutsättning att medel för
utredningen avsätts. En utredning av detta slag beräknas ta tre månader
och kosta cirka 300 000 kr. För att utredningen ska vara av värde att
genomföra behöver även drift- och investeringsmedel avsättas.”.1
Baserat på tekniska nämndens yttrande föreslår kommunledningsförvaltningen
bifall till motionen.
Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och
investeringsmedel för projektet föreslås behandlas inom budgetprocessen för år
2022–2023.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 67
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 36
 Yttrande gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24
 Kommunstyrelsens beslut 2021-02-02, §26
 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult daterad 2020-09-11

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____

1

Komplett yttrande samt kostnadsberäkning av drift- och investeringsmedel finns i bilaga ”Yttrande
gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24”

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67 Svar på motion om att utveckla
laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/106

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och
investeringsmedel för projektet behandlas inom budgetprocessen för år
2022–2023.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen.
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela
Älmhults kommun.
Följande åtgärder yrkas i motionen:
1. Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta upp
laddstationer i kommunen aktualiseras innefattande både publika och icke
publika stolpar samt rekommendationer kring vilken effekt det ska vara på
stationerna.
2. Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för
anställda och besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.
3. Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika laddstationer på
kommunens parkeringar.
Kommunstyrelsen har remitterat kommunledningsförvaltningens förslag till svar
på motionen till tekniska nämnden för yttrande 2021-02-02, § 26.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tekniska nämnden yttrade sig i ärendet 2021-03-16, § 36.
Från yttrandet: ”Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till en utredning
om laddinfrastruktur i Älmhults kommun under förutsättning att medel för
utredningen avsätts. En utredning av detta slag beräknas ta tre månader
och kosta cirka 300 000 kr. För att utredningen ska vara av värde att
genomföra behöver även drift- och investeringsmedel avsättas.”.1
Baserat på tekniska nämndens yttrande föreslår kommunledningsförvaltningen
bifall till motionen.
Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och
investeringsmedel för projektet föreslås behandlas inom budgetprocessen för år
2022–2023.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 36
 Yttrande gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24
 Kommunstyrelsens beslut 2021-02-02, §26
 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult daterad 2020-09-11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltola (C) och Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.
_____

1

Komplett yttrande samt kostnadsberäkning av drift- och investeringsmedel finns i bilaga ”Yttrande
gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24”

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

162

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-05-17
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att utveckla laddinfrastrukturen
i Älmhult
Ärendenummer KS 2020/106

Sammanfattning av ärendet
Svar på motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen
för elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16 § 36
 Yttrande gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24
 Kommunstyrelsens beslut 2021-02-02 §26
 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult daterad 2020-09-11

Ärendeberedning
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen.
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela
Älmhults kommun.
Följande åtgärder yrkas i motionen:
1. Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta upp
laddstationer i kommunen aktualiseras innefattande både publika och icke
publika stolpar samt rekommendationer kring vilken effekt det ska vara på
stationerna.
2. Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för
anställda och besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.
3. Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika laddstationer på
kommunens parkeringar.
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2(2)

Kommunstyrelsen har remitterat kommunledningsförvaltningens förslag till svar
på motionen till tekniska nämnden för yttrande 2021-02-02, § 26.
Tekniska nämnden yttrade sig i ärendet 2021-03-16 § 36.
Från yttrandet: ”Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till en utredning
om laddinfrastruktur i Älmhults kommun under förutsättning att medel för
utredningen avsätts. En utredning av detta slag beräknas ta tre månader
och kosta cirka 300 000 kr. För att utredningen ska vara av värde att
genomföra behöver även drift- och investeringsmedel avsättas.”.1
Baserat på tekniska nämndens yttrande föreslår kommunledningsförvaltningen
bifall till motionen.
Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och
investeringsmedel för projektet föreslås behandlas inom budgetprocessen för år
2022-2023.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och
investeringsmedel för projektet behandlas inom budgetprocessen för år 20222023.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

1

Komplett yttrande samt kostnadsberäkning av drift- och investeringsmedel finns i bilaga ”Yttrande
gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24”
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 36 Yttrande gällande remiss om motion om
laddinfrastruktur
Ärendenummer TN 2021/20

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder detsamma till
kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen.
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela
Älmhults kommun.
Följande åtgärder yrkas i motionen:
1. Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta upp
laddstationer i kommunen aktualiseras innefattande både publika och icke
publika stolpar samt rekommendationer kring vilken effekt det ska vara på
stationerna.
2. Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för
anställda och besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.
3. Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika laddstationer på
kommunens parkeringar.
Kommunstyrelsen har remitterat kommunledningsförvaltningens förslag till svar
på motionen till tekniska nämnden för yttrande 2021-xx-xx, § xx.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tekniska nämnden får i uppdrag att
aktualisera tidigare utredning med fokus på;
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

 Att belysa behovet av laddstationer och lämplig placering med
kostnadsberäkning avseende såväl investering som driftskostnad.
 Vilka möjligheter som finns för att i första hand nå externa lösningar.
 Att undersöka möjligheten att sätta upp laddstationer vid arbetsplatser för
anställda och besökare.
Tekniska förvaltningen har skrivit ett yttrande som ställer sig positivt till att
utreda frågan om medel för utredning, drift och investering avsätts. Tekniska
nämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
 Yttrande gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24
 Gammal tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
 Kommunstyrelsen § 26/2021 – Svar motion om att utveckla
laddinfrastrukturen i Älmhult daterad 2020-02-02
 Bilaga till kommunstyrelsen § 26/2021 – Kommunstyrelsens arbetsutskott §
5/2021 – Svar motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult daterad
2021-01-19
 Bilaga till kommunstyrelsen § 26/2021 – Tjänsteskrivelse om remiss om svar
motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult daterad 2021-01-14
 Bilaga till kommunstyrelsen § 26/2021 – Motion om att utveckla
laddinfrastrukturen i Älmhult daterad 2020-09-11

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

166

Utdragsbestyrkande

Yttrande
2021-02-24

1(1)

Tekniska förvaltningen
Elinor Johansson
elinor.johansson@almhult.se

Yttrande gällande remiss om motion om
laddinfrastruktur
Den utredning som finns sedan tidigare behöver både uppdateras och utvecklas.
Tekniska förvaltningen anser att en helt ny utredning med handlingsplan behövs.
Frågeställningarna i en sådan utredning är både många och komplexa.











Vilken typ av laddare behövs, snabbladdning eller normalladdning?
Hur ser verksamheternas behov ut?
Hur mycket el behöver levereras till de olika laddtyperna?
Hur många laddstolpar klarar befintlig infrastruktur i dagsläget och vilka
förändringar i infrastruktur behövs eventuellt för att säkerställa att elnätet
klarar utbyggnaden av laddinfrastrukturen?
Har kommunen, juridiskt sett, möjlighet att sälja el i publika laddstolpar?
Hur har andra kommuner i landet hanterat frågor om laddinfrasktruktur?
Vad finns det för möjligheter att få bidrag?
Vem/Vilka ska ansvara för underhåll av laddstolparna och hur ska
felanmälan ske när de är ur funktion?
Hur ofta behöver stolparna bytas ut med avseende på livslängd och
teknisk utveckling?
Hur bör arbetet med att få externa aktörer att uppföra publika
laddstationer på kommunens parkeringar gå till? Vem ska driva arbetet?

Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till en utredning om laddinfrastruktur
i Älmhults kommun under förutsättning att medel för utredningen avsätts. En
utredning av detta slag beräknas ta tre månader och kosta cirka 300 000 kr. För
att utredningen ska vara av värde att genomföra behöver även drift- och
investeringsmedel avsättas.
I den tidigare utredningen beräknas en investering av åtta normalsnabba
laddstolpar (16 laddningspunkter) vid kommunala arbetsplatser för anställda och
besökare kosta cirka 750 000 kr. Drift och underhåll av stolparna beräknas kosta
cirka 135 000 kr per år. Dessa belopp är inte tillförlitliga då uppgifterna är över
tre år gamla. Det är troligt att normalsnabb laddning inte kommer vara nog i
framtiden utan en del av platserna bör vara snabbladdare. Detta ökar kostnaden
för både drift och investering. Det är också troligt att fler än åtta stolpar kommer
behövas. En investeringskostnad för byte av laddstolpar kommer också
tillkomma beroende på stolparnas livslängd och den tekniska utvecklingen.
Tekniska förvaltningen önskar att utredningen även innefattar varsamheternas
kommande behov av elbilar och hur det påverkar laddinfrastrukturen i framtiden.
Elinor Johansson
Utredningsingenjör

167

Sammanträdesprotokoll
2021-02-02

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 26 Svar motion om att utveckla
laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva Ballovarre (S
Ärendenummer KS 2020/106

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på motionen skickas till
tekniska nämnden för yttrande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen.
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela
Älmhults kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 124, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ett förslag till svar på motionen har utarbetats av kommunledningsförvaltningen
som föreslås remitteras till Tekniska nämnden för att inhämta synpunkter, då det
faller inom Tekniska nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 5
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14
 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult, daterad 2020-09-11

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult
I Älmhults kommuns miljöplan är ett av målen att till år 2030 ska användningen av fossila
bränslen upphört i Älmhults kommun och redan 2025 ska kommunorganisationen vara
fossilbränslefri.
Detta är ett högt uppsatt mål och det är dags att vi börjar skapa förutsättningarna för att det ska
bli verklighet. En viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela kommunen.
Idag finns både publika och icke publika laddmöjligheter i kommunen. Arbetsgivare i kommunen
har satt upp laddmöjligheter för sina anställda och eftersom kommunkoncernen har cirka 1600
anställda borde även kommunen göra det möjligt för sina anställda samt besökare att ladda på
kommunens parkeringar (avgiftsbelagt).
Antalet elbilar ökar stadigt på marknaden och efterfrågan på laddplatser finns. Detta borde skapa
förutsättningar för externa aktörer att sätta upp laddstationer runt om i kommunen.
En utredning kring var det är lämpligt att sätta upp laddstolpar finns redan, men kan behöva
aktualiseras. Det är viktigt att det blir en blandning av både snabbladdare och de som går lite
långsammare.
Med anledning av detta yrkar jag:

-

Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta upp laddstationer i
kommunen aktualiseras innefattande både publika och icke publika stolpar samt
rekommendationer kring vilken effekt det ska vara på stationerna.
Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för anställda och
besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.
Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika laddstationer på
kommunens parkeringar.

2020-09-11
Eva Ballovarre
Socialdemokraterna
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 136 Uppdrag åt kommunstyrelsen att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angiven plats enligt förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19
Ärendenummer KS 2021/52

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela föreskrifter
om förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan särskilt
angiven plats, om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel, med stöd av
8 kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19.
2. Uppdraget och rätten att meddela föreskrifter enligt ovan gäller t om den 30
september 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen, trädde i kraft den 10 januari 2021
och gäller t om den 30 september 2021. Den 11 mars 2021 infördes ändring i 8
kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridningen av sjukdomen covid-19 med rätt för kommuner att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns påtaglig risk för
trängsel. Innan ett sådant beslut fattas skall Folkhälsomyndigheten och regionens
smittskyddsläkare ges möjlighet att yttra sig i frågan.
Mot bakgrund av behovet av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess för
att hantera de risker som trängsel innebär utifrån smittspridningssynpunkt
föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, efter yttrande
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

från regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, fatta beslut om
föreskrifter om förbud enligt bemyndigandet

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 78
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 78 Uppdrag åt kommunstyrelsen att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angiven plats enligt förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19
Ärendenummer KS 2021/52

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela föreskrifter
om förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan särskilt
angiven plats, om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel, med stöd av
8 kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19.
2. Uppdraget och rätten att meddela föreskrifter enligt ovan gäller t om den 30
september 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen, trädde i kraft den 10 januari 2021
och gäller t om den 30 september 2021. Den 11 mars 2021 infördes ändring i 8
kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridningen av sjukdomen covid-19 med rätt för kommuner att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns påtaglig risk för
trängsel. Innan ett sådant beslut fattas skall Folkhälsomyndigheten och regionens
smittskyddsläkare ges möjlighet att yttra sig i frågan.
Mot bakgrund av behovet av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess för
att hantera de risker som trängsel innebär utifrån smittspridningssynpunkt
föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, efter yttrande
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

från regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, fatta beslut om
föreskrifter om förbud enligt bemyndigandet

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-05-10
Kommunledningsförvaltningen
Håkan Helgesson
hakan.helgesson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om Uppdrag åt kommunstyrelsen
att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas
på särskilt angiven plats enligt förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Ärendenummer KS 2021/52

Sammanfattning av ärendet
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen, trädde i kraft den 10 januari 2021
och gäller t om den 30 september 2021. Den 11 mars 2021 infördes ändring i 8
kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridningen av sjukdomen covid-19 med rätt för kommuner att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns påtaglig risk för
trängsel. Innan ett sådant beslut fattas skall Folkhälsomyndigheten och regionens
smittskyddsläkare ges möjlighet att yttra sig i frågan.
Mot bakgrund av behovet av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess för
att hantera de risker som trängsel innebär utifrån smittspridningssynpunkt
föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, efter yttrande
från regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, fatta beslut om
föreskrifter om förbud enligt bemyndigandet

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10

Ärendeberedning
Bakgrund
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen, ger möjlighet till beslut om en rad
begränsningar för att minska eller förhindra spridning av covid-19. Lagen gäller
t om den 30 september 2021. Den 11 mars 2021 infördes ändring i 8 kap
Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen
av sjukdomen covid-19 med rätt för kommuner att meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel.
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Förutsättningen för att en kommun skall meddela föreskrifter om förbud enligt
bemyndigandet är att:
 det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen,
 det inte medför hinder mot att förflytta sig inom riket, och
 det inte i övrigt innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Innan en kommun fattar beslut om att meddela föreskrift ska regionens
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ges möjlighet att yttra sig.
I förordningen (2021:8) används begreppet ”annan liknande särskilt angiven
plats”. Med begreppet avses i bemyndigandet endast vissa typer av platser som
allmänheten typiskt sett har tillträde till.
Av propositionen till lagen framgår uttryckligen att platser som inte omfattas av
bemyndigandet är:
 platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer
betydande omfattning till exempel köpcenter eller bibliotek,
 platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan
såsom gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel,
 bostäder, och
 arbetsplatser
En plats som omfattas av beslut om föreskrift skall tydligt definieras t ex genom
att det till föreskriften kopplas en kartbilaga som beskriver det förbjudna
området. Generellt beslut mot att vistas på en viss typ av plats t ex badplatser är
därför inte förenligt med bemyndigandet.
För att föreskriften skall falla inom bemyndigandet krävs vidare att det ska
finnas en påtaglig risk för trängsel på platsen. Att risken ska vara påtaglig
innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för trängsel
utan det skall finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan
uppstå.
Vidar får föreskrifterna inte innebära obefogade inskränkningar i den enskildes
rättigheter. De åtgärder som vidtas genom föreskrifterna för att förhindra
smittspridning måste vara proportionerliga i förhållande till sitt syfte. Mot
bakgrund av detta får ett förbud inte gälla under längre tid eller inom ett större
område än vad som kan motiveras enligt ovan.
Föredragning
Kommunernas rätt att utfärda föreskrifter utgör en del av den så kallade
normgivningsmakten. Regeringsformen ger grundlagsskydd ett antal fri- och
rättigheter, däribland rörelsefriheten 2 kap 8§ 8 RF.
Beslut om förbudsföreskrifter faller enligt 5 kap Kommunlagen (2017:725)
ankommer generellt på Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har dock
enligt 5 kap 2§ en generell rätt att uppdra åt styrelse och nämnder att fatta beslut
i vissa ärenden.
Mot bakgrund av behovet av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess för
att hantera de risker som trängsel innebär utifrån smittspridningssynpunkt

176

Tjänsteskrivelse
2021-05-10

3(3)

föreslås att Kommunfullmäktige utnyttjar denna rätt och uppdrar åt
kommunstyrelsen att, efter yttrande från regionens smittskyddsläkare och
Folkhälsomyndigheten, fatta beslut om föreskrifter om förbud enligt
bemyndigandet.
Då uppdraget endast avser en kortare tidsperiod och endast de platser eller
begränsade områden som direkt definieras i Lag (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 minskar
eventuella föreskrifters principiella karaktär. Därigenom skapas rättsliga
möjligheter för en delegation från Kommunfullmäktige till kommunstyrelsen,
vilket även stöds av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) vägledning kring
kommuners hantering av beslut enligt Förordningen (2021:8), publicerad på
SKR:s websida den 10 mars 2021.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela
föreskrifter om förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan särskilt angiven plats, om det på platsen finns påtaglig risk för
trängsel, med stöd av 8 kap Förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
2. Uppdraget och rätten att meddela föreskrifter enligt ovan gäller t om den
30 september 2021.

Håkan Helgesson

Susann Pettersson

Kris o beredskapsstrateg

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se
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Kommunfullmäktige

Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige
2021-06-21
Ärendenummer KS 2021/21

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.
Följande meddelanden har inkommit:
1. Länsstyrelsen – Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
2. Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation
3. Information från Kommuninvest om riskskatten
4. Socialnämnden § 31/2021 - Uppdrag om besparingar 2021
5. Lägesrapport från världsarvsnomineringsprojektet The Rise of
Systematic Biology

Beslutsunderlag
 Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-06-11

Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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2021-05-06
A2021/ 01071

Arbetsmarknadsdepartementet
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för
stadsutveckling och arbetet mot segregation och
diskriminering

Regeringens handlingsplan för att minska och motverka
segregation
Att minska och motverka segregation är högt prioriterat för regeringen och
en del av arbetet för ett tryggt och hållbart Sverige. Arbetet mot segregation
har blivit än mer angeläget på grund av coronapandemin som riskerar att få
stora ekonomiska och sociala konsekvenser för redan utsatta grupper.
För att bryta segregationen krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete
av en bredd av aktörer på olika nivåer. Sedan 2018 arbetar regeringen utifrån
en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Inom
regeringen har flera statsråd ett ansvar för arbetet att minska och motverka
segregation. Arbetet samordnas ytterst av en statsrådsgrupp som jag leder.
Regeringen beslutade den 17 december om handlingsplanen Ett Sverige som
håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda
livschanser för alla. I handlingsplanen redovisas regeringens insatser för att
minska och motverka den socioekonomiska segregationen i Sverige.
Vi måste fortsätta att arbeta för att nå målet om minskad segregation, jämlika
och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.
Vikten av det arbete som genomförs av bl.a. kommuner, civilsamhällesorganisationer och myndigheter kan inte nog understrykas. Jag hoppas att
handlingsplanen kan vara relevant för det fortsatta arbetet i er organisation.
Bästa hälsningar

Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot
segregation och diskriminering

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: a.registrator@regeringskansliet.se
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Förord

De senaste decennierna har Sverige gått från att vara
ett av världens mest jämlika länder till att vara ett av de
länder i Europa där ojämlikheten vuxit allra snabbast.
Sverige är fortfarande förhållandevis jämlikt sett i ett
internationellt perspektiv, men livsvillkoren skiljer sig
kraftigt åt mellan olika bostadsområden. Segregationen
riskerar att påverka sammanhållningen i samhället och
människors framtidstro. Idag finns det människor som
inte möts, trots att de bara bor någon kilometer ifrån
varandra. Det är en utveckling som måste brytas
– Sverige ska vara ett land som håller ihop.

”Att bryta segregationen
är något som alla
gynnas av, inte minst
barn och unga.”

Olika aktörer har de senaste åren kraftsamlat och vidtagit åtgärder för att minska och motverka segregationen i samhället. Skillnaderna mellan områden med
socioekonomiska utmaningar och Sverige som helhet
har också, i vissa avseenden, minskat under den senaste
tioårsperioden, bl.a. vad gäller förvärvsfrekvens och
behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Samtidigt har skillnaderna i disponibel inkomst vuxit
och skolsegregationen ökat. I områden med socioekonomiska utmaningar har långtidsarbetslösheten stigit.
Olika områden uppvisar också stora skillnader i skolresultat, utbildningsnivå, inkomst, hälsa, trygghet samt
deltagande i demokrati och i kulturliv. Vissa områden
präglas av att de som lever där är väl etablerade på bostadsmarknaden, gör aktiva utbildningsval och är stadigt förankrade på arbetsmarknaden. I andra områden
lever människor långvarigt i trångboddhet och har ett
lägre deltagande i utbildning, arbetsliv och fritidsaktiviteter. Hälsosituationen för personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar är generellt sett
sämre än för dem i andra områden. Risken är också
större att både dras in i kriminalitet och utsättas för
brott. Det finns även tydliga jämställdhetsutmaningar
kopplade till segregation. Det handlar bl.a. om hur det
skiljer sig mellan kvinnor och män och flickor och pojkar vad gäller skolresultat och upplevelse av trygghet.
Sammantaget finns betydande skillnader i livsvillkor
mellan människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar och dem som bor i andra områden.
Barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt sett sämre uppväxtvillkor och livschanser än andra barn och unga. Förekomsten av
rasism och diskriminering kan också påverka människors möjligheter till jämlika och jämställda levnadsvillkor.
Den socioekonomiska segregationen påverkar inte bara

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister
samt m
 inister med ansvar för arbetet
mot diskriminering och segregation
enskilda individer utan hela samhället. Den riskerar att
försvaga sammanhållningen och orsaka motsättningar
mellan människor och grupper som kan vara svåra att
överbrygga. Segregationen kan också utgöra ett hinder
för människor att utveckla och använda sina förmågor
och bidra till samhällsbygget. Att bryta segregationen
är därför något som alla gynnas av, inte minst barn
och unga.
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Arbetet för ett mer jämlikt Sverige har blivit än mer
angeläget på grund av coronapandemin som riskerar
att få stora ekonomiska och sociala konsekvenser för
redan utsatta grupper. Det kan fördjupa den ojämlikhet
och segregation som redan finns.
Det finns ingen enskild insats som ensam kan bryta
segregationen, krafttag behöver tas genom såväl generella som riktade insatser. Arbetet behöver bedrivas
nationellt, regionalt och lokalt. Sedan 2018 arbetar
regeringen utifrån en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation (Ku2018/01462). Under
2018 inrättades också Delegationen mot segregation
(Delmos) som har i uppdrag att motverka strukturella
orsaker till segregation och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar.

Målet är minskad segregation, jämlika och jämställda
uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för
alla. Vi har en lång väg kvar, men vi ska ta oss dit.

Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för
arbetet mot diskriminering och segregation
Stockholm den 17 december 2020

Regeringen samlar med denna handlingsplan pågående och planerade insatser för att motverka och på sikt
minska den socioekonomiska segregationen i Sverige.

Målet är minskad segregation, jämlika och
jämställda uppväxt- och levnadsvillkor
samt goda livschanser för alla. Vi har en lång
väg kvar, men vi ska ta oss dit.
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Inledning

Regeringens arbete med att minska och motverka segregation fokuserar i första hand på socioekonomisk
segregation, det vill säga rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika grupper utifrån till exempel
utbildning, inkomst och yrke. Andra exempel på segregation är demografisk eller etnisk segregation.
Regeringens arbete utgår ifrån att segregation är relationell och därmed handlar om samhället som helhet. Det är inte vissa områden som är segregerade utan
samhället i sig som präglas av segregation. Regeringen fokuserar i första hand på att åtgärda de aspekter av
segregationen som har negativ inverkan på
människors rättigheter, förutsättningar och möjligheter. Detta innebär att strukturella insatser behöver genomföras, men också att betydande arbete behöver
läggas på insatser som förbättrar situationen i områden
med socioekonomiska utmaningar. Sådana områden
finns både i storstäder och i mindre städer och samhällen.
För att bryta segregationen krävs såväl insatser som
utjämnar skillnader mellan grupper som insatser som
förbättrar situationen för utsatta grupper. Det krävs ett
långsiktigt arbete av en bredd av aktörer på såväl nationell, som regional och lokal nivå. Tidiga och förebyggande insatser är avgörande för att vända utvecklingen,
liksom ett kunskapsbaserat arbetssätt. Det krävs både
insatser som är sektorsövergripande och insatser inom
olika enskilda områden.

i arbets- och samhällslivet. En bra integration bidrar
sannolikt till att vissa negativa aspekter av segregationen minskar, men behöver inte ha någon direkt påverkan på segregationen i förhållande till t. ex. boende
och skola.
I denna handlingsplan redovisas ett urval av de insatser som regeringen genomför eller planerar att genomföra under de närmaste åren för att motverka och på
sikt minska den socioekonomiska segregationen i Sverige. Handlingsplanen tar sikte på segregationen i hela
landet. Syftet med handlingsplanen är att samla och
synliggöra regeringens politik för att minska och motverka segregation för aktörer på olika nivåer. Utöver
regeringens insatser genomförs ett betydande arbete
också av andra aktörer, såsom myndigheter, kommuner
och civilsamhällesorganisationer.
Den inledande delen av handlingsplanen innehåller en
beskrivning av det riksdagsbundna mål som finns för
politikområdet segregation samt av regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Därefter redovisas insatser som genomförs eller
som planeras att genomföras för att minska och motverka segregation. Handlingsplanen avslutas med en
beskrivning av arbetets uppföljning och utvärdering.

Integration och segregation är företeelser som i viss
mån är kopplade till varandra. Regeringens arbete för
att minska segregationen har koppling till arbetet för
att förbättra integrationen men är inte samma sak.
Arbetet för integration handlar i första hand om att
människor som invandrat till Sverige ska kunna delta
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Regeringens mål i arbetet mot
segregation
Det övergripande målet för regeringens politik mot
segregation är minskad segregation, jämlika och
jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda
livschanser för alla. Riksdagen har ställt sig bakom
det övergripande målet i samband med att budgeten
för 2020 beslutades.

Regeringens långsiktiga strategi för att
minska och motverka segregation
Sommaren 2018 beslutade regeringen om en långsiktig
strategi för att minska och motverka segregation som
gäller för perioden 2018–2028. I strategin anger regeringen att ett kraftfullt, kontinuerligt och långsiktigt arbete krävs för att minska den socioekonomiska segregationen. Det innefattar insatser både för att motverka
strukturella orsaker till segregation och för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar1. Regeringens övergripande mål för arbetet med
att minska och motverka segregation fokuserar på båda
dessa aspekter. Arbetet behöver ha ett tydligt jämlikhetsperspektiv.
I strategin anger regeringen fem prioriterade områden
i arbetet:
• boende
• utbildning
• arbetsmarknad
• demokrati och civilsamhälle
• brottslighet
I strategin anger regeringen delmål och insatsområden
för de fem prioriterade områdena, samt inriktningen

för genomförande, uppföljning och utvärdering av det
långsiktiga arbetet för att minska och motverka segregation under perioden 2018–2028. I strategin anges
också viktiga utgångspunkter, perspektiv och insatser
för det fortsatta arbetet. Samtliga dessa aspekter har
utgjort viktiga ingångsvärden i framtagandet av denna
handlingsplan.
De prioriterade områdena hänger nära samman och
påverkar varandra – ingen enskild insats kan i sig bryta
segregationen. Det krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete av en bredd av aktörer på såväl nationell,
som regional och lokal nivå. Segregationen kan bara
minskas om staten, kommuner, regioner, civilsamhälle,
näringslivet och forskare arbetar såväl var och en för
sig som tillsammans.
Med strategin förtydligar regeringen statens roll i arbetet för att minska och motverka segregation. I detta
ingår även att bidra till goda förutsättningar för kommuner, regioner samt andra relevanta aktörer att arbeta
mot segregation och uppmuntra dessa aktörer att använda strategin som en utgångspunkt för arbetet på
regional och lokal nivå.

1 Det finns flera olika benämningar på områden som anses utsatta. I regeringens strategi för att minska och motverka segregation används i huvudsak
benämningen ”områden med socioekonomiska utmaningar”. Benämningen
omfattar både sociala och ekonomiska faktorer och inbegriper på ett bredare
plan de strukturer som regeringen avser att påverka genom sitt arbete för
minskad segregation. I den här handlingsplanen används benämningen
”områden med socioekonomiska utmaningar” om inte ett annat begrepp har
fastställts i t.ex. en författning eller ett regeringsbeslut.
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Insatser för att minska och motverka
segregation

Sektorsövergripande insatser
Arbetet med att minska och motverka segregation behöver präglas av ett sektorsövergripande arbetssätt och
av en bredd av aktörer. Nedan presenteras ett urval sådana insatser som pågår eller planeras att genomföras.
Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation (Delmos) är en central
aktör i regeringens arbete för att minska och motverka
segregation. Delmos har ett sektorsövergripande uppdrag som omfattar insatser för att motverka strukturella orsaker till segregation. Myndigheten ska även arbeta
för att förbättra situationen i områden med
socioekonomiska utmaningar. Myndigheten ska främja samverkan och kunskapsutbyte samt följa och sprida
forskning och annan kunskap. Delmos fördelar också
statsbidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle.
Statsbidrag för att minska och motverka
segregation
Kommuner, regioner och organisationer i det civila samhället är viktiga aktörer i arbetet för att minska
och motverka segregation. För 2021–2023 beräknas
250 miljoner kronor per år i statsbidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle för att minska och motverka segregation som fördelas av Delmos. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Delmos
ska kunna fatta fleråriga beslut om statsbidrag för att
ge bättre planeringsförutsättningar för bidragsmottagarna. I budgetpropositionen för 2021 föreslås även
ytterligare 250 miljoner kronor per år under perioden
2021–2023 för att skapa förbättrade förutsättningar
för sociala insatser i utsatta områden. Se vidare under
brottslighet.
Insatser som förbättrar hushållens ekonomi
I områden med socioekonomiska utmaningar är de disponibla inkomsterna generellt lägre än i andra områden
och skillnaderna har ökat under de senaste 20 åren.
Åtgärder som utjämnar inkomstskillnader har därför
betydande effekt för arbetet med att minska och motverka segregation. I budgetpropositionen för 2021 aviserar regeringen en bred skattereduktion för inkomster
från såväl arbete som socialförsäkringsförmåner där
tyngdpunkten ligger på låga och medelhöga inkomster.
Vidare föreslår regeringen att jobbstimulansen i försörjningsstödet ska öka fr.o.m. 2022. Syftet med förändringen att det ska bli mer lönsamt för biståndsmot-

tagare att ta tillfälliga jobb och utöka sin arbetstid. För
att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar som
oftare har en knappare ekonomi än föräldrar som är
sammanboende avser regeringen höja underhållsstödet
2021. Regeringen har vidtagit tillfälliga åtgärder som
syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att
ersättningsnivåerna höjs. Regeringen har därutöver
gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn
av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd (dir.
2018:13, 2018:97). Syftet med översynen är bl.a. att öka
den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska
skuldsättningen. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 1 mars 2021. Regeringen har även genomfört
ett antal förändringar för att förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer. Bland annat har grundförmånernas nivåer och ersättning för bostadstillägg
höjts.
Bättre förutsättningar för kommunerna
Kommunerna har ett ansvar inom ett flertal områden som har påverkan på segregation, t.ex. utbildning,
plan- och byggfrågor, bostäder och social omsorg.
Kommunsektorn behöver långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla välfärden och stärka vården, skolan och omsorgen utifrån lokala behov.
Regeringen har höjt de generella statsbidragen de
senaste åren. I budgetpropositionen för 2021 föreslås
kommuner och regioner få ytterligare tillskott på 10
miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver
den permanenta höjningen fr.o.m. 2021 på 12,5 miljarder kronor som aviserades i vårändringsbudgeten 2020.
Av de 10 miljarderna kronorna föreslås 5 miljarder
kvarstå även 2022. Den 1 januari 2020 trädde ändringarna i kraft i kostnadsutjämningen i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Ändringarna innebar
bl.a. en förstärkt utjämning utifrån faktorerna gleshet
och socioekonomi.
Välfärdskommissionen
Kommunernas förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster såsom hälso- och sjukvård och skola av god
kvalitet har stor betydelse för arbetet med att minska och motverka segregation. Regeringen beslutade i december 2019 att inrätta en välfärdskommission som ska identifiera och analysera konkreta åtgärder
som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden
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(Fi2019/04300). Välfärdskommissionen ska senast i
december 2021 redovisa sitt uppdrag.

forskning om segregation vilket på sikt skapar bättre
förutsättningar för kunskapsbaserade reformer.

Mer forskning om segregation
Trots att det bedrivs forskning om segregation saknas tillräcklig kunskap om såväl segregationens orsaker
som dess utbredning. För att stärka samhällets förmåga att möta och hantera de samhällsutmaningar som
segregationen innebär finns behov av ökad forskning.
Regeringen avser därför avsätta medel för bl.a. stärkt

Sektorsövergripande utredningar
Utredningar bidrar med viktiga underlag för regeringens arbete och är ofta en del i genomförandet av regeringens politik. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts t.ex. ofta en särskild utredare eller en
kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.
Här redovisas pågående och avslutade utredningar
som är breda och sektorsövergripande. De har eller har
haft i uppdrag att ta fram förslag som på olika sätt kan
bidra till att minska och motverka segregationen.
Jämlikhetskommissionen
Jämlikhetskommissionen (dir. 2018:74) har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor. Jämlikhetskommissionen lämnade sitt betänkande
(SOU 2020:46). i augusti 2020. Kommissionen har
lämnat förslag inom en rad politikområden som har
betydelse för arbetet att minska och motverka segregation, bl.a. utbildning, bostäder och integration.
Förslagen syftar till att öka jämlikheten i samhället.
Slutbetänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Utredningen Framtidens socialtjänst
Kommunernas socialtjänst har en viktig roll i arbetet mot segregation, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet bland barn och unga i områden med
socioekonomiska utmaningar. Utredningen Framtidens socialtjänst överlämnade i augusti 2020 sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I betänkandet lämnas förslag som
syftar till att stärka socialtjänstens förebyggande arbete, sänka trösklarna och underlätta tidiga insatser. Bl.a.
föreslås att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Andra
förslag rör bl.a. insatser utan behovsprövning, krav på
vetenskap och beprövad erfarenhet samt utökad nationell statistik. Därutöver framhåller utredningen vikten
av planering av insatser till enskilda och socialtjänstens
medverkan i samhällsplaneringen. Betänkandet är ute
på remiss till den 1 februari 2021.
8

Barnkonventionsutredningen
En särskild utredare har på regeringens uppdrag
genomfört en kartläggning för att belysa hur svensk
lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen som blev svensk lag 1 januari 2020 (dir.
2018:03, 2019:57), Kartläggningen har syftat till att ge
ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. I november 2020 presenterade Barnkonventionsutredningen sitt slutbetänkande. (SOU 2020:63)
Betänkandet bereds nu inom Regeringskansliet.
Kommissionen för jämställda livsinkomster
Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt
för att minska och motverka segregation. De villkor
som råder för kvinnor och män i områden med
socioekonomiska utmaningar skiljer sig delvis åt. Exempelvis är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan
kvinnor och män i områden med socioekonomiska
utmaningar större än i landet som helhet. Regeringen tillsatte i mars 2020 en kommission för jämställda
livsinkomster (dir. 2020:22). Kommissionen ska bl.a.
lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja
jämställda löner, jämställda livsinkomster, jämställda
arbetsplatser och en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder. Kommissionen ska också aktivt förmedla kunskap på området och föra samhällsdialog om
denna. Kommissionens arbete ska genomsyras av
perspektiv som innebär att genomgående beakta och
lyfta fram de olika villkor i fråga om ekonomisk jämställdhet som kan råda för inrikes respektive utrikes
födda kvinnor och män. Jämställdhetskommissionen
ska lämna sitt slutbetänkande den 20 december 2021.
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Insatser inom de prioriterade områdena
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Delmål:
Minskad boendesegregation, bra
bostäder för alla och stärkt samhällsservice.

Boende

I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området boende: Minskad boendesegregation, bra
bostäder för alla och stärkt samhällsservice.
Boendesegregationen är ett allvarligt problem som påverkar människors livsmöjligheter, bl.a. när det gäller
trygghet och uppväxtvillkor, förutsättningar i skolan
och möjligheter att få arbete. Det finns även utmaningar i form av ökad trångboddhet och otrygga boendeförhållanden som riskerar att leda till negativa
konsekvenser för barns och ungas hälsa och skolgång.
I flera delar av Sverige bor människor med olika inkomst och bakgrund allt längre ifrån varandra och boendesegregation förekommer i hela landet. Underskottet på bostäder med rimlig hyra kombinerat med vissa
hyresvärdars kravställning leder till att många hushåll
inte själva kan lösa sina bostadsbehov på marknadens
villkor. Ett stort antal s.k. strukturellt hemlösa hushåll,
däribland många barnfamiljer, vänder sig till kommunernas socialtjänster endast för att få hjälp med en bostad.
Begränsad tillgång till samhällsservice och brist på stimulerande livsmiljöer påverkar människors vardag.
Trots att det i områden med socioekonomiska utmaningar ofta finns ett stort behov av myndighetsservice är
tillgången till lokal statlig service ofta svag i dessa områden.
10

Fler bostäder
Underskottet av bostäder till överkomlig hyra ökar utsattheten för människor som har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden. För att öka byggandet av hyresrätter med relativt lägre hyra införde regeringen 2016 ett
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande. Fram till november 2020 har stöd beviljats för fler än 38 000 bostäder. Investeringsstödet har
reformerats och gjorts effektivare. Från och med den
1 februari 2020 ställs det krav på att en åttondel av de
bostäder som byggs med stöd ska erbjudas kommunen
att förmedla till unga under 31 år och/eller hyra ut till
personer i en socialt utsatt situation. Regeringen avser
att förstärka investeringsstödet med 1,1 miljarder kronor under 2022, 1,9 miljarder kronor 2023 och 2 miljarder kronor per år från 2024 till och med 2026.
En bättre fungerande bostadsmarknad
För att bostadsmarknaden ska vara öppen för alla är
det är viktigt att minska och motverka diskriminering
på bostadsmarknaden. Regeringen har därför gett
Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om det
förekommer missgynnanden som skulle kunna utgöra
diskriminering när bostäder förmedlas (A2020/01472).
Barns boendesituation ska särskilt belysas. Boverket
ska analysera hur hyresbostäder med och utan besittningsskydd förmedlas och vilka krav som hyresvärdar ställer på presumtiva hyresgäster. Myndigheten ska
också titta på hur förmedlingsplattformar hanterar
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kravprofiler. Vidare ska Boverket analysera kopplingen
mellan etablering på bostadsmarknaden och etablering
på arbetsmarknaden. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.
I betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:32) föreslås ett samlat arbetssätt där
offentliga aktörer, inklusive kommunerna, förväntas
bidra till att fortlöpande skärpa och förfina bilden av
bostadsbristens omfattning och vilka insatser som är
effektiva för att åtgärda den. I syfte att underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för
att åtgärda bostadsbristen har Boverket på regeringens
uppdrag lämnat förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen kan genomföras varje år. Boverket har tagit fram en beräkningsmodell där antalet
hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på nationell, regional och lokal nivå. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Flera undersökningar har visat att det finns ett eftersatt underhållsbehov i bostadsbeståndet i Sverige.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en
fortsatt satsning med medel för stöd till energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus. Det kommer fortsatt att finnas möjligheter för ägare av flerbostadshus
i områden med socioekonomiska utmaningar att söka
stödet som primärt är avsett att gå till energieffektiviserande åtgärder. Många åtgärder är dock kombinerade
energieffektiviseringsåtgärder och renoveringsåtgärder
varför stödet också kommer att ha betydelse för den
allmänna underhållsnivån på byggnaderna.
Hyreshöjningar till följd av renoveringar kan vara svåra
att klara av för vissa hushåll. Det är okänt hur ägarförhållandena och möjligheterna till finansiering inom
hyresbostadssektorn påverkar förutsättningarna för renoveringar och energieffektiviserande åtgärder, samt
i förlängningen hyresgästernas trygghet. Regeringen
har därför uppdragit åt Boverket att analysera vilka risker och möjligheter som ägarförhållanden och finansieringsförutsättningarna på hyresbostadsmarknaden
medför för hyresgästerna (Fi2020/03080). Uppdraget
ska redovisas senast den 31 maj 2022.
Stärkt samhällsservice och levande städer
När städer och samhällen planeras och utvecklas behöver de sociala utmaningar som finns i samhället medvetandegöras. När det görs aktivt kan fysisk planering
och stadsutveckling bidra till att skapa samhällen och
städer som utgör goda livsmiljöer för alla människor,
oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
Trots att regleringen av dessa processer betonar den
sociala dimensionen, och det finns en rad verktyg att
använda sig av i arbetet, har sociala värden svårt att få
genomslag i praktiken. För att stärka kunskapen och
därmed förutsättningarna för en socialt hållbar stadsutveckling har en utredare haft i uppdrag att kartlägga
befintliga arbetsmetoder och verktyg för att åskådliggöra sociala värden i fysisk planering och stadsutveck-

ling. Utredaren rapporterade i juni 2020 och en promemoria avses remitteras i början av 2021.
En central del i en hållbar utveckling är att skapa förutsättningar för levande städer. Detta kan exempelvis
ske genom satsningar för en ökad trygghet samt för en
stärkt näringslivsutveckling. Regeringen avser därför
att ge Boverket i uppdrag att utifrån internationella förebilder se över eventuella hinder, t.ex. i lagstiftning,
avseende fastighetsägares möjligheter att påverka ett
områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på
handel och tillgång till service samt de boendes inflytande över utvecklingen i området.
För att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i
områden med socioekonomiska utmaningar i städer
och tätorter avser regeringen införa ett stöd för gröna
och trygga samhällen. Syftet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsosam riktning samtidigt som
det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning
För ändamålet finns det uppfört ett anslag som uppgår
till 150 miljoner kronor 2021 och 200 miljoner kronor
2022.
Utbyggnaden av statliga servicekontor kommer att
fortsätta 2021 i syfte att stärka samhällsservicen i områden med socioekonomiska utmaningar. Den pågående utredning som överväger hur serviceverksamheten
vid servicekontoren kan utvecklas (Fi2019:B) kommer
även lämna förslag på vilka kommuners utsatta områden som är lämpliga för nya servicekontor. Utredningen ska inkomma med sin slutredovisning senast den 16
december 2020.
Ordning och reda på bostadsmarknaden
Sedan den 1 oktober 2019 gäller skärpta regler för att
motverka svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror när hyreslägenheter upplåts i andra hand och till inneboende.
Åtgärderna förväntas leda till en större omsättning av
förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare
boendemiljöer.
Vidare gäller sedan den 1 januari 2020 att en asylsökande som på egen hand ordnar boende i ett område med socioekonomiska utmaningar som huvudregel
inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt
lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:1377).
Reglerna syftar till att asylsökande i fler fall än hittills
ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de
negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget
boende, t.ex. ökad segregation och trångboddhet, ska
minska.
Statskontoret har haft regeringens uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av att kommuner och
andra aktörer aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun och lämna förslag på möjArbetsmarknadsdepartementet
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liga inriktningar för åtgärder som skulle vara verkningsfulla för att motverka problematiken på området.
Statskontorets rapport om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun (2020:19) överlämnades den 16
november. Rapporten visar bl.a. att flera kommuner
upplever att de har haft en inflyttning som beror på företeelsen aktiv medverkan till bosättning. Statskontoret
konstaterar att en viktig faktor bakom aktiv medverkan
är den varierande tillgången på bostäder. Statskontoret
föreslår bl.a. att länsstyrelserna får i uppdrag att initiera
samverkan mellan kommunerna och att Socialstyrelsen
förtydligar i sina allmänna råd att kommunerna inte
har rätt att ställa krav på att personer som får försörjningsstöd måste söka bostad utanför kommunen. Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 aviserat
att ge Skatteverket ett uppdrag avseende folkbokföring.
Uppdraget bedöms förbättra situationen i bl.a. socialt
utsatta områden exempelvis genom att myndigheternas
kunskap om trångboddhet, brott mot välfärdssystemen
och möjlighet att säkerställa rätten till skolgång stärks.
Relevanta utredningar inom boendeområdet
Regeringen har tillsatt en rad utredningar som syftar
till att förbättra förhållandena på bostadsmarknaden.
Här redovisas några utredningar som bedöms ha särskild betydelse för att minska och motverka segregation.
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Utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning (dir.
2020:53) syftar till att underlätta situationen för hushåll
som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor. Samtidigt ska boendesegregation motverkas och
förutsättningarna för jämlika uppväxt och levnadsvillkor förbättras. Uppdraget ska redovisas i november
2021.
Utredningen om Typhus (dir. 2019:31) ska ta fram underlag för offentliga upphandlingar av bostadshus där
hyresnivån i de färdiga bostäderna är bestämd på förhand. Utredaren har bl.a. i uppdrag att analysera på
vilket sätt kommuners agerande påverkar möjligheten
att utveckla verksamheten över hela landet för företag
som har byggande till låg kostnad eller upplåtelse av
bostäder till låg hyra som affärsidé. Uppdraget redovisades den 11 december 2020.
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på
åtgärder för att underlätta för hushåll som för första
gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare) (dir
2020:125). Syftet är att underlätta för dessa att komma
in på den ägda bostadsmarknaden. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 november 2021.
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Delmål:
Skolsegregation och sambandet mellan
elevernas socioekonomiska bakgrund och
kunskapsresultat ska minska.

Utbildning
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området utbildning: skolsegregation och sambandet
mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och
kunskapsresultat ska minska.
Regeringen anser att elever med olika bakgrund ska
ha möjlighet att mötas i skolan. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha en hög och likvärdig kvalitet och elever ska ges förutsättningar att nå
nationella mål och utveckla sina kunskaper. Skolsegregationen ska motverkas. För att minska och motverka
segregation inom skolväsendet måste insatser fokusera
både på att förebygga segregationen och minska dess
konsekvenser.
I arbetet med att stärka områden med socioekonomiska
utmaningar är skolfrågorna centrala. Elevsammansättningen vid skolor har under de senaste tjugo åren blivit alltmer uppdelad efter elevernas socioekonomiska
bakgrund. Det innebär i många delar av landet sämre
möjligheter för elever med olika bakgrund att mötas i
skolan idag. Skolsegregationen har en negativ påverkan
på likvärdigheten och riskerar försämra skolväsendets
förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, vilket drabbar
elever med mindre gynnsam bakgrund hårdast. I både
grund- och gymnasieskolan finns det tydliga skillnader i resultaten mellan elever med utländsk bakgrund
och elever med svensk bakgrund samt mellan elever
med olika socioekonomisk bakgrund. Det understryker betydelsen av skolans kompensatoriska uppdrag.
Lärarnas erfarenhet och kompetens är särskilt viktigt

för att utjämna skillnader i förutsättningar. För vuxna
som saknar relevanta kvalifikationer för etablering på
arbetsmarknaden utgör såväl den kommunala vuxenutbildningen som folkbildningen viktiga vägar till arbete.
Utbildning för vuxna skapar möjligheter att förändra
förutsättningar för framtiden och öka delaktigheten i
samhället. Det är därför viktigt med en vuxenutbildning av hög kvalitet som är anpassningsbar till elevers
och arbetsmarknadens snabbt förändrade behov. Inte
minst behöver utbildningen möta behoven hos nyanlända.
Stärkt likvärdighet och höjda kunskapsresultat i
skolan
Genom statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan har regeringen stärkt huvudmännens möjligheter att genomföra utökade insatser
på området. Statsbidraget fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund.
Det innebär att det största resurstillskottet per elev ges
till de kommuner och andra skolhuvudmän som har
de mest utmanande socioekonomiska förutsättningarna. Från bidragsåret 2020 kan bidraget utöver insatser
i förskoleklass och grundskola även användas för insatser inom fritidshemmet. Bidraget förstärks ytterligare
2021 och uppgår då till ca 6,2 miljarder kronor per år.
Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk att i dialog med huvudmän fortsatt genomföra insatser i syfte
att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (U2019/03786). Uppdraget Samverkan för bästa
skola innebär att skolor och förskolor ges stöd genom
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riktade insatser för att utveckla utbildningen. Insatserna ska bidra till att öka likvärdigheten inom och mellan
skol- och förskoleenheter och ska riktas till skolenheter
med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som
inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få
svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen
hand.
Skolan ska ge alla möjlighet att nå kunskapsmålen oavsett bakgrund och behov. Regeringen har gett Statens
skolverk i uppdrag att genomföra systematiska insatser
i syfte att stärka utbildningens kvalitet och likvärdighet
för barn och elever som är nyanlända eller har annat
modersmål än svenska inom för-, grund- och gymnasieskola samt inom kommunal vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna (U2019/03787). Huvudmän med särskilt svåra förutsättningar, t.ex. till följd
av elevernas socioekonomiska bakgrund, ska särskilt
uppmärksammas.
Regeringen vill fortsätta förbättra möjligheterna för
fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen. Statens
skolverk fördelar statsbidrag för lovskola och läxhjälp.
Statsbidragen bidrar till att elever ska få bättre förutsättningar att nå högre kunskapsresultat. Coronapandemin har ändrat förutsättningarna för att bedriva undervisning i bl.a. grundskolan och gymnasieskolan. Detta
bedöms öka behovet av lovskola och läxhjälp. Därför
föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att
statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor och uppgår därmed till totalt 694 miljoner kronor. För 2022 och 2023
beräknas 100 miljoner kronor tillföras.
Bättre förutsättningar för lärare
Det är viktigt att göra det attraktivt för behöriga lärare att arbeta i skolor i områden med socioekonomiska
utmaningar. Regeringen införde hösten 2020 ett nytt
samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Satsningen ska öka läraryrkets
attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklingsoch karriärmöjligheter. I regelverket finns en socioekonomiskt viktad del som riktas till skolor med särskilt
svåra förutsättningar. På dessa skolor kommer förstelärare och lektorer kunna få en löneökning på 10 000
kronor respektive 15 000 kronor, vilket är en löneökning som är 5 000 kronor högre än bidraget för andra
skolor.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen
medel för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för
lärare på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Under 2021 avsätts därför 385 miljoner kronor
för ett nytt statsbidrag. För 2022 avsätts 420 miljoner
kronor och fr.o.m. 2023 avsätts 405 miljoner kronor
årligen.
I skolor med många elever med socioekonomiskt svag
bakgrund, t.ex. med lågutbildade föräldrar, är lärarna
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av särskilt stor betydelse. För att skolan ska klara sitt
kompensatoriska uppdrag så att eleverna kan uppnå
godkända kunskapsresultat, är det viktigt att lärarna
kan fokusera på undervisningen. Regeringen har därför infört ett statsbidrag för att anställa lärarassistenter, från förskoleklass upp till gymnasieskolan. Fr.o.m.
2020 uppgår statsbidraget till 500 miljoner kronor årligen. Statens skolverk har också, på uppdrag av regeringen, tagit fram stödmaterial för hur andra yrkesgrupper, bl.a. lärarassistenter, kan avlasta lärare.
Ökad språkutveckling för förskolebarn och
stärkt läs- och skrivförmåga för skolelever
Förskolan är en frivillig del av utbildningssystemet,
men i förskolan läggs grunden för flickors och pojkars
lärande. För att öka deltagandet i förskolan och stärka
barns språkutveckling i svenska och därmed ge barn
mer jämlika förutsättningar inför skolstarten införde regeringen ett nytt statsbidrag för förskolan 2019.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen
att statsbidraget förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor per år från 2021. Det innebär att statsbidraget kommer att uppgå till totalt 350 miljoner kronor.
Denna satsning är extra viktigt för nyanlända barn,
barn med annat modersmål än svenska och barn i
socioekonomiskt utsatta grupper.
Det finns i dag stora skillnader mellan grupper vad
gäller såväl läsförståelse som läsintresse, skillnader
främst relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund. Att skolan rustar alla elever med en god läsförståelse är avgörande för att barn och unga ska klara
sina studier och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Läslyftet som pågått sedan 2013 är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier inom området läs- och skrivutveckling
(U2013/7215, U2016/05733) har förlängts och satsningen tillförts medel fram till 2021. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 25 miljoner kronor ska avsättas årligen fram till och med 2023 för att
främja alla elevers läsförmåga.
Läsdelegationen förslog i sitt slutbetänkande (SOU
2018:57) flera insatser som ska ge barn och unga mer
likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och att känna ökad läslust. Regeringen föreslår att
55 miljoner kronor avsätts under 2021 och 75 miljoner kronor årligen 2022–2023 för genomförandet av
förslagen. Satsningen är permanent och uppgår till 45
miljoner kronor från och med 2024.
Fler ska studera för att kunna få ett arbete
Regeringen har byggt ut kunskapslyftet för att ge fler
personer möjlighet att skaffa sig relevanta kvalifikationer som leder till arbete. Regeringen har inom kunskapslyftet bl.a. satsat på utbildningar som kombinerar
yrkesutbildning med svenska för invandrare (sfi) eller
svenska som andraspråk genom ett extra bidrag.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021
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mer medel till regionalt yrkesvux. Inom ramen för
kunskapslyftet har regeringen även permanent byggt ut
både folkhögskolans allmänna och särskilda kurs. För
att bibehålla kvaliteten i folkhögskolans utbildningar
i takt med att den byggts ut har regeringen satsat 130
miljoner kronor per år under perioden 2020–2022 och
därefter 70 miljoner kronor årligen.
För studieovana kan steget till utbildning vara stort,
vilket påverkar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden negativt. Lärcentrum är en kommunalt
organiserad verksamhet där studerande erbjuds stöd
i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges
möjlighet att möta andra studerande. Syftet är att främja tillgång till och genomströmning i utbildningen. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att 40
miljoner kronor avsätts per år 2021 och 2022 och 35
miljoner kronor 2023, utöver det befintliga statsbidraget på 50 miljoner kronor per år för lärcentrum.
För den som tar emot försörjningsstöd och saknar
kunskaper i svenska, är språkstudier och arbete en viktig väg in i samhället. Regeringen har i en proposition
föreslagit att det införs ett tillägg i socialtjänstlagen om
att den enskilde vid behov ska delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola för att anses stå till
arbetsmarknadens förfogande, en s.k. språkplikt (prop.
2020/21:55). Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon
inte deltar i sfi. Syftet med tillägget är att tydliggöra
vikten av att delta i språkutbildning för att därigenom
förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i
Sverige. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april
2021.
Uppsökande insatser kan vara en viktig inkörsport
till studier för utrikes födda kvinnor med stort behov
av utbildning. Regeringen har därför under perioden
2018–2020 tillfört studieförbunden medel för uppsökande och motiverade studieförbundsinsatser, riktade
till utrikes födda kvinnor som står långt ifrån utbildning och arbete. För 2021 och 2022 föreslår regeringen
att statsbidraget till studieförbunden förstärks med 50
miljoner kronor per år för att möjliggöra fler insatser
riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra
målgrupper som står långt ifrån utbildning och arbete.
Relevanta utredningar inom utbildningsområdet
Regeringen har tillsatt en rad utredningar inom utbildningsområdet. Här redovisas några utredningar som
bedöms ha särskild betydelse för att minska och motverka segregation.

rad resurstilldelning (SOU 2020:28) remitterades av
regeringen i juni 2020. Utredningen hade i uppdrag att
analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Även betänkandet Gemensamt
ansvar – en modell för planering och dimensionering
av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) remitterades
i juni 2020. Ett syfte med utredningen var att ta fram
förslag som främjar en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Förslagen från
dessa två utredningar omfattar bl.a. ändrade urvalsgrunder till skolor och att huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan aktivt ska
verka för en allsidig social sammansättning av elever
på sina skolenheter.
Utredningen om fler barn i förskolan för bättre
språkutveckling i svenska (U2020:01) redovisade sitt
betänkande Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) den 23 november
2020. Utredningen har bl.a. haft i uppdrag att analysera orsakerna till att vissa grupper av barn i lägre grad
deltar i förskolans verksamhet och föreslå åtgärder som
kan öka deltagandet i förskolan i åldern 3–5 år, särskilt
när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta
grupper. Utredningen föreslår bl.a. att kommuner ska
öka deltagandet i förskolan genom uppsökande verksamhet och kartläggning av vilka barn som inte deltar i
förskolan samt att barn 3–5 år som har behov av bättre
språkutveckling i svenska ska direktinskrivas i förskolan. Betänkandet bereds nu i Regeringskansliet.
Utredningen om mer tid till undervisning (dir.
2020:21) har i uppdrag att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella
program ska ges bättre förutsättningar samt hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning. Uppdraget ska redovisas den 12 april 2021.
När det gäller vuxenutbildningen har regeringen tillsatt utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk
(KLIVA) (dir. 2018:73, 2019:65, m.fl.). Utredningen
har analyserat förutsättningarna för att sfi-elever ska
kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar deras behov och förutsättningar. Utredningen har också analyserat hur genomströmningen inom
sfi och övergången till, och kombinationer med, andra
vuxenutbildningar kan förbättras. Uppdraget redovisades den 30 november 2020.

Skolhuvudmännen är en central del i arbetet med att
motverka segregation. Slutbetänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbätt-
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Delmål:
Ökad sysselsättning och lägre
långtidsarbetslöshet i områden med
socioekonomiska utmaningar.

Arbetsmarknad
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade området arbetsmarknad: ökad sysselsättning och
lägre långtidsarbetslöshet i områden med
socioekonomiska utmaningar.

skatteintäkter och produktionsbortfall. Det finns även
kopplingar till negativa hälsoeffekter och social problematik, t.ex. psykisk ohälsa, våld i nära relationer och
missbruk.

För att minska den socioekonomiska segregationen är
det angeläget att de arbetsmarknadspolitiska insatserna
bidrar till ökad sysselsättning och lägre långtidsarbetslöshet i områden med socioekonomiska utmaningar.
Aktivt stöd till arbetslösa behöver ges med lika tillgång för kvinnor och män.

Bättre stöd till arbetssökande
Arbetslösheten bedöms fortsätta öka under 2021.
Detta kan även orsaka en högre långtidsarbetslöshet,
vilket medför ett behov av insatser för dem som har
varit utan arbete under en lång tid eller för de nyanlända som saknar förutsättningar att få arbete utan
omfattande stöd. Regeringen har under 2020 gjort ett
antal satsningar för att fler ska komma i arbete, bl.a.
för att fler ska kunna delta i matchningstjänster, för
fler extratjänster och introduktionsjobb, samt för arbetsmarknadsutbildning. I budgetpropositionen för
2021 föreslår regeringen ytterligare satsningar. Detta
innebär bl.a. en förstärkning av Arbetsförmedlingens
förvaltningsanslag för att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet, ökat deltagande i upphandlade matchningstjänster
samt en ökad tillgång till arbetsmarknadsutbildningar. Dessa utbildningar syftar till att möta efterfrågan
inom bristyrken och stärka kunskaperna hos arbetssökande genom kortare yrkesinriktade utbildningar.
Därtill pågår förberedelser för det nationella programmet för Europeiska socialfonden plus (ESF+) avseende programperioden 2021–2027. Programmet avses
innehålla insatser som bl.a. ska förstärka och utveckla
den nationella arbetsmarknadspolitiken, öka anställningsbarheten samt främja livslångt lärande och soci-

I områden med socioekonomiska utmaningar är förvärvsfrekvensen generellt sett lägre och långtidsarbetslösheten högre jämfört med andra områden. Det sammanfaller med att det i de här områdena jämfört med
övriga riket bor en högre andel personer som saknar
gymnasieutbildning och som är utrikes födda. Arbetslöshet bidrar i stor utsträckning till segregation, och en
av de viktigaste insatserna för att kunna minska segregationen är därför att alla som kan arbeta har ett jobb
att gå till. För den enskilda kan avsaknaden av ett arbete, förutom en känsla av utanförskap och brist på
välbefinnande, innebära såväl lägre inkomst som begränsade möjligheter att påverka sin tillvaro och välja
boende. Inte minst för unga kan arbetslöshet medföra svårigheter att etablera sig i samhället generellt och
det leder inte sällan till ohälsa. För barn som växer upp
i familjer där föräldrar är långtidsarbetslösa kan bl.a.
skolresultat och hälsa påverkas negativt. Bland de samhälleliga effekterna av arbetslöshet märks bl.a. uteblivna
16
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al inkludering. Programmet beräknas omfatta ca 16,2
miljarder kronor, varav 40 procent EU-medel och 60
procent nationell medfinansiering, för programperioden i helhet.
För att öka övergångarna till utbildning införde regeringen i november 2020 vidgade möjligheter för arbetssökande att studera med bibehållen ersättning, bl.a.
korta utbildningar, kurser eller kurspaket som motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Utvidgningen
omfattar dels arbetslösa med behov av grundläggande eller gymnasial utbildning, dels långtidsarbetslösa
inom jobb- och utvecklingsgarantin med behov av eftergymnasiala studier. Arbetsförmedlingen fick samtidigt i uppdrag att öka antalet anvisningar till att söka
reguljär utbildning så att fler arbetssökande som är i
behov av utbildning ges förutsättningar att etablera sig
på arbetsmarknaden.
Såväl kvinnor som män ska ges samma möjligheter att
etablera sig i arbetslivet, oavsett som de är födda i Sverige eller i ett annat land. Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
ett uppdrag att utreda hinder och möjligheter för unga
utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet, däribland de som kommit till Sverige som ensamkommande barn (Ku2019/02020). I uppdraget ingår även att
analysera eventuella konsekvenser av hedersrelaterat
våld och förtryck som kan utgöra hinder för etablering
i arbetslivet. En redovisning av uppdraget ska lämnas
senast den 15 mars 2021.
Bristen på professionella nätverk och förebilder skapar utanförskap och försvårar arbetsmarknadsetableringen för dem som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen gav 2018 Tillväxtverket i uppdrag att
möjliggöra insatser som främjar nyanländas och utrikes födda kvinnors företagande, exempelvis mentorskaps- och nätverksinsatser, men också andra insatser som främjar företagande och affärsutveckling hos
målgruppen (N2018/00213/). Uppdraget ska slutredovisas i februari 2022. Tillväxtverket har vidare i
uppdrag att öka kontaktytorna med arbetsmarknaden
och stärka nätverkande som specifikt riktar sig mot
utrikes födda kvinnor och särskilt nyanlända kvinnor
(N2018/01430). En slutredovisning av uppdraget ska
lämnas till regeringen i maj 2022. Tillväxtverket har
även i uppdrag att genomföra en satsning för stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet 2018–2020 (N2018/01438). Syftet är att
utveckla integrationsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet med fokus på nyanlända kvinnor genom
bl.a. projektfinansiering, metodutveckling och lärande
till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Uppdraget ska slutredovisas den 28 maj 2021.
Fler vägar in på arbetsmarknaden
Extratjänster och introduktionsjobb kan skapa arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa, inte
minst för utrikes födda kvinnor, och kan öka chansen

till arbete. Regeringen föreslår i budgetpropositionen
för 2021 att 500 miljoner kronor tillförs till introduktionsjobb och extratjänster, vilket möjliggör för fler
arbetstillfällen för dessa grupper. Regeringen arbetar
även för att etableringsjobb, med lägre lön och i enlighet med parternas förslag, införs under 2021. Genom
etableringsjobben kommer staten stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer
till stånd så att fler får chansen till ett jobb.
Det är angeläget med en effektiv etablering för nyanlända för att motverka segregation. Regeringen har gett
Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår
för nyanlända inom ramen för etableringsprogrammet
för att nyanlända ska komma snabbare in på arbetsmarknaden (A2020/02108). I budgetpropositionen för
2021 föreslås att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för
intensivåret, utöver de medel som redan tillförts
reformen i budgetpropositionen för 2020.
Den 2 juli 2020 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden (A2020/01514). I arbetet ska länsstyrelserna öka
kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas den 1 mars 2022.
Jobb och stöd för att få unga i arbete
Insatser för att få unga i arbete kan spela en särskilt
viktig roll i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har under 2020 haft en satsning för att
stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Ungdomar som annars skulle ha
haft svårt att finna sommarjobb på egen hand var prioriterade. I juli 2020 förstärktes satsningen med 100
miljoner kronor för att vissa unga även ska kunna arbeta i kommunerna under hösten 2020.
Andelen unga som varken arbetar eller studerar är i genomsnitt högre i områden med socioekonomiska utmaningar än i riket som helhet. Regeringen gav våren
2020 en rad myndigheter, däribland MUCF, Arbetsförmedlingen, Delmos och Statens institutionsstyrelse, i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt
samordnat stöd till dessa unga (Ku2019/00758 (delvis),
Ku2020/01216). Syftet är att ge ett förebyggande och
tidigt stöd för unga som har svårigheter att fullfölja
grund- och gymnasieskolan eller etablera sig på arbetsmarknaden och som riskerar att hamna i utanförskap.
Uppdraget ska slutredovisas den 14 maj 2021.
Samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
är betydelsefull för att unga och nyanlända ska komma
i arbete. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) inrättades 2015 och har bl.a. i uppdrag att
främja utvecklingen av nya samverkansformer för att
etablera ungdomars och nyanländas etablering på arbetsmarknaden (dir. 2014:157, 2017:20 m.fl.). Sedan
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2015 har Dua fördelat statsbidrag till kommunerna för
att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
kommunerna. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Dua tilldelas främjandemedel även för
2021.
Stöd för föräldraledigas arbetsmarknadsetablering
För föräldralediga med ekonomiskt bistånd kan anpassade arbetsmarknadsfrämjande insatser ha betydelse för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden efter
föräldraledighet. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet
för 2020 i uppdrag att ta fram och sprida exempel på
kommuners arbetssätt och insatser som riktas till föräldralediga som tar emot försörjningsstöd i syfte att
förbereda dem för att kunna stå till arbetsmarknadens

18

förfogande efter föräldraledigheten. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 december 2020.
Det är viktigt att föräldralediga utrikes födda kvinnor ges möjlighet att fortsätta utveckla sina kunskaper
i svenska under föräldraledigheten inför en framtida
etablering på arbetsmarknaden. Regeringens satsning
på medel till kommuner och civilsamhället för att erbjuda insatser i svenska till utrikes födda under föräldraledigheten förstärktes 2020. Ett särskilt fokus är
på språkträning och att skapa mötesplatser för föräldrar och barn med olika bakgrund. Medel har även tillförts folkbildningen för språktränande insatser för åren
2020–2022 som framförallt riktar sig till utrikes födda
kvinnor med barn.
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Delmål:
Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen samt förbättrade
villkor för civilsamhället i områden med
socioekonomiska utmaningar.

Demokrati och
civilsamhälle
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området demokrati och civilsamhälle: högt
deltagande i allmänna val och i demokratiska
processer mellan valen samt förbättrade villkor för
civilsamhället i områden med socioekonomiska
utmaningar.
Regeringens ambition är att fler invånare i områden
med socioekonomiska utmaningar ska vara delaktiga
i demokratin, representerade i folkvalda församlingar och delta i det civila samhället. Regeringen avser att
fortsätta utveckla ett brett arbete för ökad delaktighet.
Områden med socioekonomiska utmaningar präglas
av att invånarna i betydligt lägre grad än i andra områden deltar och känner sig delaktiga i demokratin. Detta
är ett problem både för individer som inte kommer till
tals och kan påverka sin livssituation och för samhället
som går miste om perspektiv, synpunkter och förslag.
Detta kan på sikt leda till att demokratins legitimitet
urholkas. Skillnader i demokratisk delaktighet mellan
olika områden riskerar även att leda till att
politiska beslut gynnar områden där den politiska
delaktigheten är högre. Ett fördjupat demokratiskt utanförskap i områden med socioekonomiska utmaningar kan vidare skada tilltron till samhällets institutioner.
Det civila samhället spelar en betydande roll i områden
med socioekonomiska utmaningar eftersom det ofta
har en bred verksamhet och socialt inriktade aktiviteter. Det utgör samtidigt en central del av demokratin

och kan i sammanhanget ha många funktioner, bl.a.
som oberoende röstbärare och opinionsbildare. Det
civila samhället kan även fungera som ett slags demokratiskola som genom sin verksamhet får de egna medlemmarna att bättre förstå det demokratiska systemet.
Det civila samhällets organisationer kan också fungera
som en viktig kontaktyta mellan individer och grupper i lokalsamhället som annars sällan möts. Dessutom
har det civila samhället ofta god kännedom om lokala
förutsättningar och har ofta hög legitimitet bland invånarna i de områden där de verkar. Många föreningar i
dessa områden upplever att de har sämre villkor än föreningar i andra områden, t.ex. vad gäller ekonomi, och
upplever i hög grad att de har sämre möjligheter att utveckla sin verksamhet och bedriva påverkansarbete.
Stärkt demokrati
2021 fyller demokratin i Sverige 100 år. Med anledningen av detta genomför regeringen en nationell satsning på att uppmärksamma demokratin och stärka
den för framtiden. Hittills har 14 myndigheter fått i
uppdrag att genomföra insatser som stärker förutsättningarna för människor att delta och vara delaktiga i
demokratin. En viktig målgrupp att nå med satsningen är boende i områden med socioekonomiska utmaningar eftersom den demokratiska delaktigheten är
lägre i dessa områden i jämförelse med landet som helhet. För att bl.a. stärka demokratin på lokal nivå har
regeringen tillsatt Kommittén Demokratin 100 år (Ku
2018:02) med syfte att under 2020 och 2021 samordna och verka för genomförandet av aktiviteter runt om
i landet.
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Regeringen har infört ett statsbidrag för åtgärder som
stärker demokratin. Ideella föreningar och stiftelser
kan få medel för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Vid fördelningen av bidrag ska Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) prioritera
åtgärder som riktar sig mot delar av landet eller delar
av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg
delaktighet i demokratin i övrigt. 7,75 miljoner kronor
är avsatta per år för 2020 och 2021.
Som ett led i att öka delaktigheten i demokratin har
regeringen och Sveriges kommuner och regioner
(SKR) slutit en överenskommelse som innebär att parterna under perioden 2020–2022 bl.a. intensifierar
sitt arbete med att stödja och stärka samt utveckla demokratin i kommuner och regioner (Ku2020/01399).
Överenskommelsen syftar till att möjliggöra för fler
människor att delta och vara delaktiga i demokratiska
beslutsprocesser. Särskilt fokus ska riktas mot att stärka
förutsättningarna för personer som saknar tillräckliga
kunskaper, färdigheter och andra typer av resurser för
att delta och vara delaktiga i demokratin. Inom ramen
för överenskommelsen ska SKR utlysa en utmärkelse
som kan tilldelas skolklasser i årskurs 7–9 i grundskolan och i gymnasieskolan som utarbetar bra och kreativa förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas
för framtiden.
Generellt sett röstar kvinnor i något högre grad än
män i allmänna val, en skillnad som är ännu större i
områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen gav i juni 2020 Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna
för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och
att utöva inflytande lokalt (Ku2020/01402). Förstudien
avser dels beslutsprocesser kopplade till den kommunala demokratin, dels mer informella processer i lokalsamhället. Syftet med uppdraget är att bidra med kunskap kring likheter och skillnader i kvinnors och mäns
förutsättningar och möjligheter i områden med socioekonomiska utmaningar. Uppdraget ska redovisas
senast den 3 mars 2021.
Stockholms universitet fick i april 2020 i uppdrag att
stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins utmaningar och möjligheter samt bidra till ett ökat intresse för demokratifrågor särskilt bland elever från
studieovana miljöer (Ku2020/00917). Uppdraget pågår
till och med 2021.
Biblioteken spelar en viktig roll för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken är också
den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan. Av
bibliotekslagen (2013:801) framgår att det allmänna
biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
bl.a. barn och ungdomar och personer som har annat
20

modersmål än svenska. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att satsningen Stärkta bibliotek
ska fortsätta. Satsningen har varit framgångsrik för att
öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Regeringen förslår att satsningen tillförs 150 miljoner kronor för 2021 och beräknar att 75
miljoner kronor tillförs årligen 2022–2023.
För att säkerställa att den statliga bidragsgivningen till
civilsamhällets organisationer utgår ifrån demokratiska värderingar tillsatte regeringen 2018 en utredning
för att se över demokrativillkoren och hur de tillämpas
(dir 2018:19). Utredningens betänkande (SOU 2019:35)
innehåller förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till
civilsamhällets organisationer. Regeringen avser återkomma under mandatperioden med förslag om ett nytt
demokrativillkor.
Fler barn och unga ska ha tillgång till kultur
Ett levande och fritt kulturliv skapar en fri och kreativ arena för uttryck och åsiktsbildning och är därför
en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Forskning
visar att socioekonomiska faktorer, liksom föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för barns kulturdeltagande senare i livet. Bidraget för Skapande skola
syftar till att elever oavsett bakgrund ska kunna ta del
av professionell kultur och att skapa själva i samverkan
med det professionella kulturlivet inom ramen för skolarbetet. I syfte att öka Skapande skolas
genomslagskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 25 miljoner kronor avsätts årligen
2021–2023 för att förstärka satsningen.
Den kommunala kulturskolan är en viktig aktör för
den kulturella delaktigheten i hela landet och bidrar till
en meningsfull fritid. Barn och unga som bor i områden med socioekonomiska utmaningar deltar i lägre
utsträckning än andra barn och unga i olika fritidsaktiviteter. Det är viktigt att tillgängliggöra kultur för alla
barn och unga, oavsett bakgrund. Regeringen föreslår
i budgetpropositionen för 2021 att det statliga bidraget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet
höjs från 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor
2021–2023.
Ett starkt civilsamhälle
Det är viktigt att civilsamhället har förutsättningar att
bedriva långsiktig verksamhet genom den infrastruktur som bl.a. de allmänna samlingslokalerna innebär. Inte minst viktigt är det i områden med socioekonomiska utmaningar och för föreningar som samlar
unga. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att 20 miljoner kronor tillförs bidraget till
allmänna samlingslokaler, till en permanent nivå på 52
miljoner kronor från 2021. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin föreslår regeringen dessutom att 75 miljoner kronor tillförs för 2020.
I samma syfte föreslår regeringen att det tillförs ytterligare 50 miljoner kronor 2021.
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I arbetet med att öka det demokratiska engagemanget i områden med socioekonomiska utmaningar kan
civilsamhällets aktörer spela en viktig roll. Regeringen
beviljade i april 2020 Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
1,5 miljoner kronor för att öka kunskapen om föreningsidrottens demokratiska grunder, särskilt bland
idrottsaktiva barn och unga, samt att utveckla formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars
beslutsprocesser (Ku2019/00593 delvis). Med insatserna ska RF särskilt verka för att nå unga bosatta i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen
har också sedan tidigare initierat en satsning på idrott i
områden med socioekonomiska utmaningar som pågår
2017–2025. Satsningen ger svensk idrott möjlighet att
bilda nya eller förstärka redan befintliga idrottsföreningar och därmed möjliggöra verksamhet för fler i områden med socioekonomiska utmaningar.
Coronapandemins ekonomiska konsekvenser drabbar ungdomar hårt. Barn- och ungdomsorganisationer
spelar en stor roll för många ungas tro på sig själva, på
framtiden och på samhället. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att ytterligare 50 miljoner
kronor årligen avsätts under åren 2021–2022 för förstärkta statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer så att organisationsbidraget uppgår till 262 miljoner
kronor. Det förväntas leda till att fler unga får möjlighet att delta i föreningslivet, som både kan innebä-

ra en meningsfull fritid och en väg till etablering i arbets- och samhällslivet. Medlen kommer att fördelas av
MUCF.
Ökad kunskap om och delaktighet i samhällslivet
För att ett demokratiskt samhälle ska fungera krävs att
alla individer kan delta och agera utifrån demokratiska principer. Kunskap skapar förutsättningar för makt,
delaktighet och inflytande. Alla asylsökande och nyanlända ska ha tillgång till relevant information om det
svenska samhället. Informationen rör bl.a. former för
demokratiskt inflytande och andra grundläggande demokratiska principer om jämställdhet och mänskliga
rättigheter. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att medlen till kommuner och civilsamhälle för bl.a. stärkt samhällsinformation för asylsökande m.fl. (TIA-medel) förstärks med 60 miljoner
kronor 2021. Regeringen föreslår även att den befintliga
informationen som Migrationsverket erbjuder asylsökande om bl.a. rättigheter och skyldigheter blir mer
sammanhängande och utökas till en heldag. Regeringen föreslår vidare att permanenta medel avsätts för en
stabil förvaltning av webbplatsen informationsverige.
se, som innehåller information till nyanlända översatt
på tio språk. Samhällsorienteringen för nyanlända utökades under 2020 från minst 60 till minst 100 timmar.
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Delmål:
Ökad trygghet och minskad brottslighet i
områden med socioekonomiska utmaningar.

Brottslighet
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade området brottslighet: ökad trygghet och minskad
brottslighet i områden med socioekonomiska
utmaningar.
Regeringen vill ha ett brett samarbete på alla nivåer för
att förebygga och minska brottsligheten och öka tryggheten. Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska utmaningar,
men också för att samhället i sin helhet ska vara tryggt.
Flera av de starkaste riskfaktorerna för framtida brottslighet, exempelvis skolmisslyckanden eller avhopp från
skolan, är vanligare i områden med socioekonomiska
utmaningar än i andra områden. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) löper boende i socialt utsatta områden i större utsträckning än andra både risk att hamna
i kriminalitet och risk att utsättas för brott. Det finns
exempel på näringsidkare som påverkas negativt och
får svårt att bedriva sin verksamhet och därför väljer
att lämna området. Brottsligheten bedöms även vara
mer framträdande i den offentliga miljön jämfört med
andra områden och andelen barn som är föremål för
orosanmälningar till socialtjänsten är större. Följderna av brottslighet drabbar förutom enskilda även deras
anhöriga och allmänheten i stort. Det kan bl.a. ske i
form av materiella förluster, kostnader, förlorade inkomster, fysiska skador eller psykiska påfrestningar
och emotionella reaktioner. Otrygghet kan medföra att
individers rörelsefrihet krymper och rädsla för att vistas ute. I förlängningen riskerar det leda till att förtro-
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endet för rättsväsendet och andra myndigheter sjunker
eller går förlorat. Även för samhället i stort är följderna
betydande då brottslighet drabbar samhällsutvecklingen och den sociala sammanhållningen. De ekonomiska
konsekvenserna för samhället är också betydande, inte
minst vad gäller kostnader för rättsväsende men även
för t.ex. sjukvård. Därutöver kan enskilda verksamheter drabbas av brottslighet.
Flera av insatserna nedan ingår i regeringens
34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalitet.
Stärkt fokus på brottsförebyggande arbete
Tidiga insatser är viktiga för att förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland
barn och unga. Regeringen gav 2017 Statens skolverk
och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården
och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och
samordnade insatser (U2017/01236). Som ett led i arbetet för att motverka gängvåld beslutade regeringen den
6 februari 2020 att förlänga tiden för uppdraget samt
att förtydliga att myndigheterna inom ramen för uppdraget ska rikta särskilda insatser mot dels riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden, dels
barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (U2020/00363). Uppdraget ska
redovisas till regeringen den 16 juni 2023.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021
medel för sociala insatser i utsatta områden. Det kan
handla om insatser som kompletterar och förstärker
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verksamhet som kommunerna redan bedriver inom
ramen för det brottsförebyggande arbetet (t.ex. fler
fältarbetare eller motsvarande på kvällar och helger,
bl.a. för ökad tillgänglighet i socialtjänstens verksamheter), liksom olika former av samverkan mellan skola,
socialtjänst och polis (t.ex. sociala insatsgrupper).
Satsningen medför att det skapas förutsättningar för
mer effektiva lösningar jämfört med enskilda sektorsvisa insatser. Satsningen uppgår till 250 miljoner kronor
2021 och för 2022–2023 beräknas 250 miljoner kronor
per år.

minska tillgången på narkotika i samhället och därmed
försvåra missbruk av narkotika har Polismyndigheten
i uppdrag att förstärka och utveckla bekämpningen av
illegal handel med narkotika, inbegripet narkotikaklassade läkemedel (Ju2019/02681). I uppdraget ingår även
att förstärka bekämpningen av illegal produktion av
narkotika. Uppdraget ska redovisas till
regeringen senast den 31 oktober 2021. Därutöver har
Brå i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige
(Ju2010/04064).

En viktig åtgärd är att fler individer får det stöd de behöver från samhället för att kunna lämna kriminella
miljöer. Regeringen gav i december 2019
Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram
ett myndighetsgemensamt nationellt avhopparprogram (Ju2019/02027). Programmet ska bl.a. bidra till
att stödet till personer som vill eller kan motiveras till
att lämna kriminella eller extremistiska miljöer eller
grupperingar blir mer kunskapsbaserat, effektivt och
samordnat. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars
2021. I budgetpropositionen 2021 föreslår regeringen
att de medel som Polismyndigheten fördelar till olika
organisationer för att ge skydd och stöd för avhoppare ökar med 5 miljoner kronor 2021. Därtill föreslås att
5 miljoner kronor tillförs länsstyrelserna för samma år
för att utveckla den regionala samordningen av avhopparverksamhet.

Skärpta påföljder för unga lagöverträdare
Det är viktigt med tydliga och konsekventa påföljder
för att förebygga och hindra att unga personer fortsätter att begå brott. I dag saknas i vissa fall ett påföljdsalternativ som är lämpligt vid allvarlig brottslighet och
i återfallssituationer. Den 1 januari 2021 införs därför
ungdomsövervakning som en ny påföljd för unga
lagöverträdare. Påföljden ska kunna tillämpas i fall där
varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn
till brottslighetens straffvärde och art samt den unges
tidigare brottslighet.

Regeringen avser att ge Brå i uppdrag att ta fram ett
stöd för hur parallella samhällsstrukturer, inklusive
nätverk och klanstrukturer, kan identifieras på lokal
nivå och vilka motåtgärder som kan vidtas mot sådana
strukturer. Enligt Brå finns det tecken på
parallella samhällsstrukturer, främst kriminella grupper som i hög grad står utanför samhället, som löser
konflikter utan att involvera rättsväsendet och påverkar
personer att inte vittna.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att
medel tillförs till Centrum mot våldsbejakande extremism vid Brå, som sedan 2018 har i uppdrag att stärka
och utveckla det förebyggande arbetet på nationell,
regional och lokal nivå.
Förstärkt brottsbekämpning
Det är viktigt att polisen är närvarande i utsatta områden. En satsning pågår som innebär att Polismyndigheten till 2024 ska ha ökat antalet anställda med
sammantaget 10 000 personer jämfört med hur många
anställda som fanns vid ingången av 2016. Vid halvårsskiftet 2020 hade antalet anställda ökat med mer än
5 000 personer sedan satsningen inleddes.
Att bekämpa narkotikabrottsligheten är ett viktigt led
i arbetet med att försvåra finansieringen av den organiserade brottsligheten och öka tryggheten hos befolkningen till exempel i utsatta områden. I syfte att

Insatser mot illegala vapen och sprängningar
Regeringen har föreslagit ett antal lagändringar som
innebär en skärpt straffrättslig reaktion mot de allvarligare formerna av vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, liksom mot smuggling av vapen och explosiva varor. Lagändringarna
trädde i kraft den 1 december 2020. Regeringen har
också nyligen remitterat ett flertal lagförslag som ska
öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och bidra till att bryta utvecklingen med
sprängningar i Sverige. Bland annat föreslås att den
nuvarande tillståndsprövningen ska bli mer omfattande och att Polismyndighetens roll vid tillståndsgivningen förstärks. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den
1 juli 2021. Regeringen har också gett sex myndigheter
i uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa (Ju2019/03980). Uppdraget
ska redovisas senast den 30 november 2021. Vidare har
regeringen föreslagit vissa lagändringar med anledning
av en ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer,
det vill säga kemiska ämnen som kan användas för
legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen. Dessa lagändringar träder i kraft den
1 februari 2021.
Förstärkt arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck och mäns våld mot kvinnor
Det krävs särskilda åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn samt hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har tagit fram
en tioårig sektorsövergripande nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution
och människohandel 2017–2026. Till strategin hör ett
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åtgärdsprogram för perioden 2017–2020. Regeringen
avser att presentera ett samlat åtgärdsprogram för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt
hedersrelaterat våld och förtryck för perioden 2021–
2023. Åtgärdsprogrammet kommer även att omfatta
insatser mot könsstympning och prostitution och människohandel.

Den 7 oktober 2020 överlämnade Hedersbrottsutredningen sitt betänkande Ett särskilt hedersbrott (SOU
2020:57). I betänkandet föreslås bl.a. att det införs ett
särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av
kontaktförbud skärps. Betänkandet är nu ute på remiss
och remisstiden går ut den 19 januari 2021.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att
Länsstyrelsernas jämställdhetsarbete på regional nivå
med fokus på att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld och förtryck samt prostitution och människohandel permanentas från och med 2021. Som en ytterligare insats i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck föreslår regeringen att det inrättas ett permanent
nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck vid
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Relevanta utredningar inom brottslighetsområdet
Regeringen har tillsatt flera utredningar för att minska
och motverka brottsligheten i samhället. Här redovisas
några utredningar som bedöms ha särskild betydelse
för att minska och motverka segregation.

Socialstyrelsen ska under åren 2020–2022 fördela
medel och tillsammans med flera samverkande myndigheter ge kompetensstöd för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål (S2020/0159).
År 2020 fördelas sammanlagt 127 miljoner kronor och
därefter minst 104 miljoner kronor årligen.
Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller våldsförebyggande
insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld
i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i ungas partnerrelationer (A2020/01468).
Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2021. Jämställdhetsmyndigheten har också i uppdrag att inventera
effektiva arbetssätt för att förebygga och
motverka könsstympning av flickor och kvinnor, inventera effektiva metoder för attitydförändring av och
informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor samt sprida kunskap till målgruppen
(S2018/03926). Uppdraget ska redovisas den 18 december 2020.
Den 1 juli 2020 stärktes det straffrättsliga skyddet mot
hedersrelaterad brottslighet. Det infördes då ett nytt
brott, barnäktenskapsbrott och en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Det infördes också
ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas.
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Den parlamentariska utredningen Trygghetsberedningen (dir 2020:32) har i uppdrag att föreslå en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska
bidra till att minska brottsligheten och öka människors
trygghet. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete i
oktober 2024.
En utredare har getts i uppdrag att överväga en rad
straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk
(dir. 2020:62). I uppdraget ingår bl.a. att överväga
och föreslå ändringar i lagstiftningen som innebär en
skärpt straffrättslig reaktion mot dem som involverar
unga i kriminalitet. Uppdraget ska redovisas senast den
11 juni 2021. Vidare har en utredare i uppdrag att överväga en rad olika åtgärder för att stärka rättsprocessen
och öka lagföringen, bl.a. vid brottslighet med kopplingar till kriminella nätverk (dir. 2019:85). Uppdraget
ska redovisas senast den 21 maj 2021.
Mot bakgrund av kommunernas viktiga roll i det
brottsförebyggande arbetet har utredningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i uppdrag att lämna förslag om hur kommunerna kan få ett
lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete (dir.
2019:94). Uppdraget ska redovisas i juni 2021.
En utredare har haft i uppdrag att lämna förslag som
förbättrar polisens möjligheter att göra husrannsakan
för att söka efter vapen och sprängämnen. Uppdraget
har redovisats genom promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds
2020:23). Promemorian har nyligen skickats ut på remiss.
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Uppföljning och utvärdering av arbetet mot
segregation
För att kunna följa utvecklingen och lyckas i arbetet
med att minska och motverka segregation är uppföljning och utvärdering avgörande delar. I regeringens
långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation anges att strategin i slutet av strategiperioden
kommer att utvärderas i förhållande till det övergripande målet och delmålen. Utvärderingen ska bl.a. bedöma måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, relevans och
bärkraftighet. I strategin anger regeringen även att en
deltidsutvärdering ska genomföras efter tre till fyra år.
Regeringen bedömer att det är för tidigt att i samband
med denna handlingsplan göra en sådan utvärdering. I
samband med att strategin utvärderas avser regeringen
att även följa upp denna handlingsplan.

att den socioekonomiska segregationen i hela Sverige
kommer att kunna följas på en mer detaljerad nivå. Det
uppdrag som givits till SCB kommer tillgängliggöra
statistik på områdesnivå i samtliga kommuner i landet
avseende socioekonomiska faktorer, exempelvis arbetsmarknad, boende, demografi, demokrati, flyttmönster, hälsa, inkomster, transfereringar och utbildning
(A2020/01733). Vidare ska SCB och Delmos utveckla
ett rikstäckande index som belyser hur olika områden
förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status (A2020/01734).

Det finns redan idag behov av att skapa förbättrade
uppföljningsmöjligheter. Regeringen har därför gett
uppdrag till Delmos och SCB att utveckla statistik så
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Avslutning
I denna handlingsplan har regeringen redovisat ett
antal insatser som genomförs eller som planeras att
genomföras för att minska och motverka segregation.
Regeringen bedömer att dessa insatser sammantaget
både kan förbättra situationen i områden med
socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. Denna handlingsplan
utgör därför ett viktigt steg i arbetet mot att minska
och motverka segregationen i Sverige. Många åtgärder
har vidtagits för att minska och motverka segregationen. Arbetet behöver dock fortsätta. Den socioekonomiska segregation som finns i Sverige har uppstått över
tid och det kommer att krävas ett långsiktigt engagemang för att den ska minska och för att nå riksdagens
mål minskad segregation, jämlika och jämställda
uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser
för alla.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Emma Majlöv-Modig
Tue, 1 Jun 2021 08:09:18 +0000
Emma Majlöv-Modig
VB: Information om riskskatten

Från: Office <office@kommuninvest.se>
Skickat: den 28 maj 2021 15:37
Ämne: Information om riskskatten

Öppna i webbläsare

Till medlemmarna i
Kommuninvest Ekonomisk
förening
Som ni säkert redan vet har regeringen lagt fram ett förslag till lagrådsremiss om s.k.
riskskatt eller skatt på finansiell sektor. Förslaget är nu ute på remiss med svar senast 18
juni och vi kommer självfallet att svara på remissen.
Förslaget innebär att Kommuninvest, som finansierar drygt 60 procent av alla
kommunsektorns investeringar, fullt ut omfattas av skatten. Konsekvensen för
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Kommuninvest skulle bli en tillkommande kostnad på cirka 280 miljoner kronor för 2022
och ca 330 miljoner för 2023 och framåt. Detta ska jämföras med att Kommuninvests
kostnader för hela verksamheten är ca 250 miljoner kronor. De sammanlagda kostnaderna
för verksamheten skulle alltså mer än fördubblas.
Eftersom vi inte är vinstdrivande kommer skatten om den införs att direkt leda till högre
lånekostnader för kommuner och regioner. Följden skulle bli en fördyring av de
investeringar i välfärden som ni står inför. Särskilt hårt skulle skatten drabba små och
medelstora kommuner och regioner, vilka oftast har Kommuninvest som enda
finansieringskälla.
Tvärtemot syftet med en riskskatt är vår bedömning att förslaget även skulle innebära
ökade risker på finansmarknaden eftersom en riskskatt skulle driva betydande
upplåningsvolymer bort från Kommuninvest. Kommuninvest har stora kapital- och
likviditetsreserver för att parera störningar i marknaden. Det har oftast inte enskilda
kommuner och regioner.
Vi har under hela processen gentemot regeringen argumenterat för att Kommuninvest ska
ha ett undantag från riskskatten. Det finns flera möjligheter att åstadkomma välavvägda
undantag som regeringen ännu inte har prövat och som de nu måste pröva. För att ta ett
exempel: Kommuninvest garanteras av sina ägare. Om staten litar på att kommuner och
regioner står för sina garantier – vilket det vore mycket anmärkningsvärt om man inte
gjorde – finns det i Kommuninvest ingen reell risk av det slag som regeringen hänvisar till
som motiv för skatten. Detta är ett starkt motiv för ett undantag och det går att från den
grunden bygga ett undantag.
Tillsammans med bl.a. SKR, SmåKom och enskilda kommuner och regioner kommer vi
intensifiera arbetet gentemot regeringen för att kommunsektorn inte ska drabbas av en
fördyring av investeringar i välfärden och slå mot en av de bäst fungerande
samverkansformer som finns inom kommunsektorn.
Vi lovar vi ska göra allt vi kan för att ni fortsatt ska kunna ha en kostnadseffektiv, billig,
trygg och stabil möjlighet till finansiering av era investeringar. Vi kommer fortsatt att hålla
er informerade om vårt arbete för att undantas från riskskatten.
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På återhörande!
Göran Färm, ordförande
Tomas Werngren, VD
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Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 31 Uppdrag om besparingar 2021
Ärendenummer SOC 2021/40

Socialnämndens beslut
− Socialnämnden beslutar om återremiss av ärendet och önskar svar på
följande frågor till sammanträdet i maj:
• Kostnader per plats uppdelat på vanliga platser, demensplatser och
korttidsplatser för de olika boenden inklusive uppdaterade kostnader för hyra
för Solgården efter renovering
• Alternativkostnader för kök
• Alternativkostnader för solgårdens byggnader

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-02-24 § 15 att uppdra till socialchefen att ta
fram ytterligare förslag till åtgärder för budget i balans, utöver beslutade
åtgärder, och återkomma senast till socialnämndens sammanträde i april 2021.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 (denna skrivelse)
• Socialnämndens beslut 2021-02-24 § 15
• Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och omsorgsboende
2020
• Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och
omsorgsboende2021
• Aktuell lista antal boende per vård och omsorgsboende
• Kostnadskalkyl detalj Solgården
• Bildspel presentation SKR 2021-03-17
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Jakob Willborg (M) yrkar på återremiss av ärendet och önskar svar på följande
frågor till sammanträdet i maj:
• Kostnader per plats uppdelat på vanliga platser, demensplatser och
korttidsplatser för de olika boenden inklusive uppdaterade kostnader för hyra
för Solgården efter renovering
• Alternativkostnader för kök
• Alternativkostnader för solgårdens byggnader
Vidar Lundbäck (C), Gull-Britt Tranvik (SD), Gun-Britt Cedergren (KD)
instämmer i Jakob Willborgs (M) yrkande
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar besluta enligt Jakob Willborgs (M)
yrkande och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Controller
Verksamhetschef VO/HSL

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

From:
Elizabeth Peltola
Sent:
Mon, 3 May 2021 11:13:27 +0000
To:
Emma Majlöv Modig
Subject:
VB: Lägesrapport från världsarvsnomineringsprojektet The Rise of Systematic
Biology
Attachments:
organisationsschema_2021.pdf, nyhetsbrevRoSB_2021-maj.pdf,
Arsrapport_RoSB_2020.pdf

Från: Rautenberg Anja <Anja.Rautenberg@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 3 maj 2021 13:11
Till: Rautenberg Anja <Anja.Rautenberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: Lägesrapport från världsarvsnomineringsprojektet The Rise of Systematic Biology
Hej,
du som får detta mejl är med i huvudmannagruppen eller referensgruppen för projektet The Rise of
Systematic Biology (eller nära kollega till någon i som är med i en av dessa grupper).
Med rejäl försening kommer här årsrapport för 2020 från projektet, samt ett nyhetsbrev med lite mer
information om vad som är på gång. Nyhetsbrevet skickar vi också externt.
Jag bifogar även utkast till organisationsschema, där det framgår vem som representerar vilken
organisation och vilken grupp ni är med i. Meddela gärna mig om något behöver uppdateras!
Med vänliga hälsningar,
/Anja
Länsstyrelsen Uppsala län | County Administrative Board, Province of Uppsala
Anja Rautenberg, fil.dr. | PhD
Världsarvsnominering i systematisk biologi | World Heritage nomination "The Rise of Systematic Biology"
Telefon: 010-22 33 333 | Phone: +46 (0)10 22 33 333
Mobiltelefon/SMS: 0706-60 11 46 | Mobile phone: +46 (0)706 60 11 46
E-post | E-mail: anja.rautenberg@lansstyrelsen.se
Besöksadress: Bäverns gränd 17 | Visiting address: Bäverns gränd 17, Uppsala
Postadress: 751 86 Uppsala | Postal address: SE-751 86 Uppsala, Sweden
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
Instagram: www.instagram.com/uppsalalst/
För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Världsarvsprojektet ”The Rise of Systematic Biology”, Länsstyrelsen Uppsala län våren 2021. UTKAST!

Bemannad organisationsplan, svenska delar av nomineringen
LST-C: landshövding Göran
Enander

Biologisk
expertgrupp

LST-G:
landshövding
Maria Arnholm

RK: utvecklingsdirektör Christel
Gustafsson (?)

Förvaltningsplangrupp

UK: kommunstyrelseordf. Erik
Pelling &
stadsdir.
Joachim
Danielsson

SLU: Maria
Knutson Wedel

ÄK:
kommunchef Susann
Pettersson
?
& kommunalråd
Elizabeth
Peltola

UU: prorektor
Anders
Malmberg

LNU:
rektor Peter
Aronsson

Huvudmannagrupp (högsta företrädarna
för projektets finansiärer)

Projektet: Anja
Rautenberg och
Roger Edenmo

Marknadsföringsgrupp

Referensgrupp (representanter från
förvaltare, markägare och övriga
huvudintressenter)

?

SLS: Claes
Östberg

Linnéträdgården med
Linnémuseet

SFV:
Cecilia
Wretling /
Mathias
von
Schlieben

UU: Mats
Block &
Sandra
Baldauf/
Per
Alström
(EBC)

UAF: Curt
Malmenstedt

Linnés Hammarby

SLU:
Mariette
Manktelow

Årike
Fyris

UK: Anna
Franzén /
Sten
Bernhardsson/ Göran
Carlén?

LST-C:
Roger
Edenmo

HågadalenNåsten

Övriga
intressenter

LST-G:
Heidi Vassi

Fäbodmossen

Herbationes Upsalienses
= ansvariga ägare och förvaltare

233
= övriga finansiärer & huvudintressenter

= övriga intressenter (grannar m.m.)

LNU = Linnéuniversitetet
LST-C = Länsstyrelsen Uppsala län
LST-G = Länsstyrelsen Kronobergs
län
RK = Region Kronoberg
SFV = Statens fastighetsverk
SLR = Stiftelsen Linnés Råshult
SLS = Svenska Linnésällskapet
SLU = Sveriges
lantbruksuniversitet
UAF = Uppsala
Akademiförvaltning
UK = Uppsala kommun
UU = Uppsala universitet
ÄK = Älmhults kommun
? = ev. nya finansiärer och
grupper

ÄK: Cecilia
Axelsson

Råshult

SLR: Anton
Härder
/Eva-Marie
Ballovarre

LNU:
Mikael
Härlin

The Rise of Systematic Biology
Uppsala 2021-05-03

Nyhetsbrev maj 2021
Projektet ”The Rise of Systematic Biology” går ut på att nominera
ett urval svenska Linnéminnen till världsarvslistan, som en del av
en internationell serie av platser som var viktiga när vetenskapen
systematisk biologi utvecklades under 1700-talet.

Det var ett tag sedan vi hörde något från projektet?
Ja, vi har ägnat en stor del av de senaste åren åt att vänta på att andra ska göra saker. För att vi ska
komma vidare på bästa sätt i vårt nomineringsarbete, bör det först göras en studie om hur arvet från
botaniskt arbete kan hanteras på världsarvs-listan. Organisationen ICOMOS är kulturarvsexperter åt
världsarvskommittén, och meddelade oss under 2016 att de är intresserade av att göra en sådan
studie, och att vi skulle kunna ingå som exempel i studien. Under 2017 fick vi besked om att studien
är försenad, och i väntan på att de ska börja arbetet, har vi bedrivit vår verksamhet på sparlåga.
I december 2020 fick vi äntligen till ett nytt möte med ICOMOS, och de är nu åter intresserade av att
genomföra den tematiska studien. Vi hoppas nu att studien verkligen kommer igång under 2021, så
att vi äntligen kan skruva upp tempot i vårt arbete igen!
Vårt fortsatta arbete kommer att underlättas av den här studien eftersom både vi och de som sedan
ska fatta beslut om vår nominering kommer att få en bättre överblick över vetenskapshistoriskt arv
inom botanik. Det blir också lättare för oss att få veta hur vi ska beskriva vår nominering så att
världsarvskommittén förstår vad det handlar om.

Hur påverkar debatten om Linné och rasism den här nomineringen?
Med anledning av Black Lives Matter och debatten om Linnés roll i rasismen, tog länsledningen i
Kronobergs län initiativ till en workshop om bland annat de problematiska delarna av klassificering,
Linnés indelning av människor i olika raser och konsekvenser av rasism fram till idag. Mötet
genomfördes online den 22 oktober 2020. Deltagare var bland annat forskare från Linnéuniversitetet
och Uppsala universitet, samt representanter från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna i
Kronobergs och Uppsala län. Några av slutsatserna från mötet var:
•

När vi berättar historien om systematisk biologi har vi möjlighet att koppla
vetenskapshistoria till modern forskning om biologisk mångfald och avancerade genetiska
släktskapsstudier. Dessutom kan de bitvis mörkare delarna av historien användas för att
problematisera om mänskliga rättigheter och etik inom naturvetenskapen. På så vis kan vi
visa hur forskning, vetenskap och samarbete kan bidra till att uppfylla FN:s globala
hållbarhetsmål.

•

Sen är det en annan fråga hur mycket av detta som går att försöka väva in i värdebeskrivning
och kriterier för autenticitet inför nomineringen, och hur mycket som får tas om hand i
förvaltning och presentationer av platserna.

I mars 2021 arrangerade Linnean Society i London en online-konferens på temat ”Linnaeus, Race and
Sex”, som finns inspelad och tillgänglig på Youtube (på engelska).
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Inget normalt världsarvsarbete under pandemin
Varje år brukar Unescos världsarvskommitté träffas för att behandla bland annat läget i de befintliga
världsarven, nya nomineringar, världsarvsfondens ekonomi och de regler som styr arbetet i
världsarvskommittén. Mötet brukar samla över tusen deltagare och åhörare, och brukar vara ett
smidigt sätt att träffa de som arbetar med världsarvsfrågor i andra länder. År 2020 blev det inget
ordinarie möte på grund av pandemin, och inte heller årets möte kommer att bli riktigt som vanligt.
Pandemin har orsakat stor påverkan på världsarvsarbetet globalt. En del världsarv har fått dramatiskt
minskade intäkter och problem med förvaltning och bevarandearbete på grund av olika
smittskyddsrestriktioner. På en del andra världsarv har förvaltarna kunnat passa på att utnyttja de
folktomma platserna för fotografering och underhållsarbete.
Även om Sverige inte har drabbats av lika hårda nedstängningar som många andra länder, har
pandemin också påverkat arbetet här. Länsstyrelserna har fått nya uppdrag och flera medarbetare
har helt eller delvis fått nya tillfälliga arbetsuppgifter, bland andra projektledaren för The Rise of
Systematic Biology.

Utveckla besöksnäringen utifrån Linnés platser i Uppsala
Parallellt med arbetet att nominera ett urval av Linnéminnen till världsarvslistan, har Länsstyrelsen i
Uppsala län också drivit ett projekt om att utveckla besöksnäringen kring Linnés platser i Uppsala.
Slutrapporten färdigställdes och presenterades i januari 2020.

Kontakt
Länsstyrelsen Uppsala län
Anja Rautenberg
010–223 33 33, 070–660 11 46
anja.rautenberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/uppsala/varldsarv/
I samarbete med och med stöd av:
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Dnr: 303-1003-2013

Årsrapport 2020

Projektet ”The Rise of Systematic Biology”, fas 3 (2013–2015) syftar till att nominera ett urval platser i Sverige och övriga världen till Unescos världsarvslista.
Platserna bär tillsammans på ett arv från när vetenskapen systematisk biologi utvecklades under 1700-talet.
Världsarvsnomineringen
”The Rise of Systematic Biology”
Anja Rautenberg
Tel: 010-223 33 33, 0706-601 146
anja.rautenberg@lansstyrelsen.se

Sammanfattning
Under 2020 har två viktiga möten hållits: en workshop i oktober om hur vi går vidare med projektet (se mål A och Övrigt nedan), och ett möte med ICOMOS i december (se mål A).
I väntan på närmare information från ICOMOS (mål A nedan), har vi inte arbetat
så intensivt med partnerländer och platser (mål B) och med informationsspridning
(mål E). Vi har inte heller något att rapportera under mål C och D, som handlar
om att bilda ett världsarvsråd och att färdigställa nomineringstexten.
Det ekonomiska läget är gott, främst för att vi väntat med att skala upp projektet
tills efter att vi fått en bedömning av projektets framgångspotential. Vi beräknar
att kunna fortsätta arbetet åtminstone tills 2022 med redan utbetalade medel.
Mål A. Verifiering av konceptet (få mått på hur väl vår nominering
passar in i UNESCO:s regelverk)
ICOMOS (världsarvskommitténs expertorgan för kulturarv) meddelade under
2016 att de börjat förbereda för en kommande tematisk studie om hur vetenskapshistoriskt arv inom botaniken kan hanteras på världsarvslistan. Sedan hände inte
så mycket mer under 2017–2019, trots påstötningar från vår sida, och det verkade
ett tag som om ICOMOS inte alls skulle kunna genomföra studien.
Därför började projektledningen leta efter lämpliga forskare (främst vetenskapshistoriker) som skulle kunna hjälpa oss att komma vidare på andra sätt, om vi exempelvis skulle behöva genomföra den tematiska studien själva. I oktober arrangerade vi en workshop som bland annat tog upp hur vi knyter akademin närmare nomineringsarbetet (se även Övrigt nedan). Vi har börjat kontakta några av de personer som vi fått tips om, och hoppas snart ha en lista på personer som kan bidra till
en tematisk studie, eller på annat sätt bidra till vår nominering.
I december 2020 lyckades vi med hjälp av Riksantikvarieämbetet och Svenska
Unescodelegationen få till ett nytt möte med ICOMOS, och nu verkar det som om
de eventuellt kan börja studien under 2021. Vi hoppas kunna komma med mer information före sommaren.
Den tilltänkta tematiska studien är ett resultat av vårt möte med två experter på
vetenskaps-/teknikhistoria och världsarv hos ICOMOS hösten 2014. De uppmuntrade oss att fortsätta arbetet med nomineringen och rekommenderade att ”The
Rise of Systematic Biology” borde ingå som en del i en tematisk studie om hur arvet från naturvetenskapligt arbete kan hanteras inom världsarvskonventionen. Studien kan ge en antydan om inriktning och framgångspotential för vår nominering.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala/
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Mål B. Överenskommelser om deltagande med alla svenska platser
och åtminstone ett minimiantal av de föreslagna partnerländerna
• Kontakten med partnerländerna har fortsatt legat på sparlåga i väntan på
besked från ICOMOS om den tematiska studien. De flesta av de föreslagna partnerländernas världsarvsansvariga myndigheter vill ha mer svar
på hur väl vår nominering passar in i Unescos regler (mål A) innan de börjar arbetet med att sätta upp platserna på sina tentativa listor över kommande världsarvsnomineringar. När vi har fått besked om den tematiska
studien planerar vi att informera partnerländerna om detta samt undersöka
deras inställning till fortsatt samarbete.
• På grund av covid-19-pandemin blev 2020 års världsarvskommittémöte inställt.
• Alla platser som ska nomineras behöver ha varit på respektive lands tentativa lista över kommande världsarvsnomineringar minst ett år innan den
riktiga nomineringen. Inget av de tilltänkta partnerländerna har hunnit så
långt än, och vi räknar med att de kommer att kunna göra sina tentativlistningar tidigast efter att den tematiska studien är på plats.
Mål E. Information om nomineringsprojektet ska spridas internt och
externt
I väntan på besked från ICOMOS om när den tematiska studien kan komma igång
(se mål A), och eftersom projektledaren delvis har haft andra arbetsuppgifter på
grund av pandemin, har informationsarbetet gått på sparlåga. Några aktiviteter har
dock genomförts under 2020:
• I januari presenterades projektet på ett avslutningsseminarium om en förstudie för besöksnäringsutveckling av Linnéminnena i Uppsala.
• Läget i projektet har presenterats på möten bland annat med Riksantikvarieämbetet i januari, Älmhults kommun i november och Linnésamverkan i
Uppsala i november.
• Projektledaren har svarat på inkomna frågor och har konsulterats för att
beakta världsarvsperspektivet för några ärenden inom samråds- och
granskningsarbetet vid länsstyrelserna i Kronobergs och Uppsala län.
• Projektledaren har presenterat nomineringsarbetet på en föreläsning för
Mastersstudenter från Uppsala universitet i mars, samt på en online-föreläsning vid University of Toronto i november.
• Väldsarvsarbetet har även nämnts på Upsala nya tidnings insändar- och
debattsidor, samt i en artikel om svenska världsarv i Dagens industri.
Övrigt: Verksamhet inom jämställdhet, mångfald och miljö
Med anledning av Black Lives Matter och debatten om Linnés roll i rasismen, tog
länsledningen i Kronobergs län initiativ till en workshop om bland annat de problematiska delarna av klassificering, Linnés indelning av människor i olika raser
och konsekvenser av rasism fram till idag. Mötet genomfördes online den 22 oktober. Deltagare var bland annat forskare från Linnéuniversitetet och Uppsala universitet, samt representanter från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna i Kronobergs och Uppsala län.
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Några av slutsatserna från mötet var:
• När vi berättar historien om systematisk biologi har vi möjlighet att koppla
vetenskapshistoria till modern forskning om biologisk mångfald och avancerade genetiska släktskapsstudier. Dessutom kan de bitvis mörkare delarna av historien användas för att problematisera om mänskliga rättigheter
och etik inom naturvetenskapen. På så vis kan vi visa hur forskning, vetenskap och samarbete kan bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.
• Sen är det en annan fråga hur mycket av detta som går att försöka väva in i
värdebeskrivning och kriterier för autenticitet inför nomineringen, och hur
mycket som får tas om hand i förvaltning och presentationer av platserna.
Ekonomi
Det ekonomiska läget är gott. Kostnaderna per år har varit lägre än budget och under 2016 tillkom Linnéuniversitetet som finansiär. Projektet beräknas därför
kunna fortsätta åtminstone under 2022 med redan utbetalade medel.

Kostnader
Löner och arvoden
Övriga kostnader (resor m.m.)
Summa kostnader:
Intäkter
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Uppsala universitet
SLU
Uppsala kommun
Älmhults kommun
Region Kronoberg**
Linnéuniversitetet***
Summa intäkter:
Netto fas 3 per 2020-12-31

Budget (tkr)
2013 – 2015
(rev. apr 14)*

Utfall (tkr)
2013-01-01 –
2020-12-31

2 250
900
3 150

2 149
230
2 379

96 %
26 %
76 %

450
450
450
450
450
450
450

450
450
450
450
450
450
450
150
3 300
921

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 150

% av
budget

105 %

* Budgeten justerades i april 2014 för att ta hänsyn till att Regionförbundet Uppsala län avstår
finansiering under perioden 2013–2015 (fas 3).
** Region Kronoberg ersätter Regionförbundet Södra Småland sedan 2015.
*** Linnéuniversitetet tillkom som finansiär 2016.
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