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Budget 2023 Socialdemokraterna och Centerpartiet  
 

 Tillsammans utvecklar vi Älmhult  

Älmhults kommun är en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Vi Socialdemokrater och 
Centerpartister ser ljust på hela Älmhults utveckling och vill skapa en hållbar framtid för alla 
invånare – oavsett bakgrund. För att fortsätta utveckla hela Älmhult så ska fokus hela tiden vara på 
den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. 

Älmhult är inne i en positiv tillväxtspiral där såväl kommunkoncernen såsom näringslivet 
investerar stort och har framtidstro, men vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för att driva, 
etablera och utveckla företag i hela kommunen.  Det är företagen som skapar jobben och alla 
invånare som kan jobba ska jobba.  

Vi vill att hela Älmhults kommun ska fortsätta växa i en hållbar takt så att såväl kommunkoncernen 
som näringslivet kan rekrytera kompetent personal. Fler kan då vara med och dela på kostnaderna 
för nödvändiga investeringar och utbudet av service och kultur växer för oss som redan bor här. 

Vi kan konstatera att kommunen har en ökande segregation och detta ska vi jobba aktivt med att 
bryta tillsammans med bostadsbolagen, arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och skolan. 
Kommunen ska ta ett stort ansvar i integrationsarbetet och fokus ska vara att lära sig språket och 
bli anställningsbar för att kunna försörja sig själv. 

Vi lever i en tid av osäkerhet utifrån flera perspektiv. Ökade energi och bränslepriser, inflation och 
ökade räntor. Detta kommer innebära prioriteringar och effektiviseringar, men vårt mål är att 
behålla kvaliteten i kommunens alla verksamheter. Det oroliga läget i Europa och världen påverkar 
oss också i Älmhult. Vi stärker upp krisberedskapen och planerar också för att själva producera 
mer hållbar energi.  

Alla invånare ska känna sig trygga, både hemma och ute i samhället. Mäns våld mot kvinnor ska 
stoppas, våra utemiljöer i hela kommunen ska vara trygga och samhället ska finnas tillgängligt när 
vi behöver hjälp. Tillsammans med föreningar och näringsliv skapar vi aktiviteter och mötesplatser 
i hela kommunen som gör hela Älmhults kommun till en fantastisk plats att bo på nu och i 
framtiden.  

En av välfärdens största utmaningar är att hitta och bibehålla personal med rätt kompetens. Vi 
måste jobba aktivt med att bli en bättre arbetsgivare som är lyhörd inför personalens förslag och 
mående och som erbjuder goda arbetsvillkor och utveckling i arbetet. Detta är en förutsättning för 
att välfärden ska fungera när vi behöver den. Äldre ska få den omsorg de behöver och långsiktiga 
planer för ökad måluppfyllelse ska gälla i kommunens alla skolor.  

Ordning och reda, en effektiv verksamhet och personal som får använda sin kompetens på bästa 
sätt skapar goda förutsättningar att utveckla hela Älmhults kommun.  

 

Eva Ballovarre (S) och Gusten Mårtensson (C) 

 

  



                                      

      4(30) 

 

               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

Ett starkt näringsliv med behov av kompetensförsörjning  
Älmhult är en kommun som utmärks av entreprenörskap, uppfinningsrikedom och företagsamhet. 
Här finns en stark tillväxt av arbetstillfällen och skattekraften är hög. Kommunen ska jobba aktivt 
för att fortsätta denna positiva utveckling och vi tror att utbildning, ett gott företagsklimat och att 
hela kommunen är en attraktiv plats att bo, leva och verka i är viktiga förutsättningar. Älmhult ska 
vara en intressant plats för att starta, utveckla eller etablera sitt företag. Kommunen ska alltid vara 
möjliggörare. Detta skapar fler arbetstillfällen och tillväxt. 

Vi vill att hela Älmhults kommun växer tillsammans med företagen och fortsätter att jobba för en 
hållbar expansionstakt. Vi fortsätter att skapa fler bostäder så att människor som får jobb här kan 
flytta hit. Vi skapar ny verksamhetsmark för handel och kontor och vi tillhandahåller industrimark 
för tyngre verksamheter.  

Att ha en god och bättre samverkan med kommunens näringsliv är av hög prioritet och vi kommer 
att införa ett nytt näringslivsråd. Vi ser fram emot att ha en god och konstruktiv dialog med 
företagare och organisationer från många branscher för att utveckla hela vårt Älmhult tillsammans 
och göra det till en enkel och attraktiv plats att etablera och utveckla sitt företag på. Det ska finnas 
möjlighet att bo, arbeta och driva företag i hela kommunen, i tätorter såväl som på landsbygden. 

En av våra största framgångsfaktorer genom åren har varit att vi haft en hög sysselsättning och låg 
arbetslöshet – så vill vi att det ska fortsätta att vara. Samtidigt som vi har en hög arbetslöshet så 
saknar kommunkoncernen och företagen arbetskraft med rätt kompetens och med tillräckliga 
kunskaper i svenska språket. Kompetens och språk är avgörande faktorer för att nå en högre 
sysselsättning och möjligheter för kommunens företag att rekrytera.  

Arbetsmarknadsenheten, Komvux, yrkesvux och Svenska för invandrare (SFI) är verksamheter 
som har en nyckelroll för att möjliggöra för företag att anställa, göra individer anställningsbara och 
självförsörjande. Att samlokalisera dessa verksamheter tror vi är en förutsättning för att 
effektivisera detta avgörande arbete.  

Kommunen ska ha god kännedom om vilken kompetens som näringslivet efterfrågar och som 
kommunorganisationen efterfrågar. Denna kunskap ska ligga till grund för vilka 
uppdragsutbildningar, vuxenutbildningar och lärlingsutbildningar vi ska satsa på. Samverkan med 
högskolor och yrkeshögskolor ska utvecklas. 

För att få fler att vilja bli företagare behöver vi börja tidigt, redan i skolan. Vi vill öka möjligheten 
för UF-företagande i fler åldrar och på fler program i gymnasiet.  

• Ett näringslivsråd införs som har till huvuduppgift att genom ett strategiskt arbete förbättra kommunens 
näringslivsklimat, att verka för att bredda kommunens näringsliv och verka för att fler företag expanderar och 
etablerar sig i kommunen.  

• Antalet elever som deltar i UNG FÖRETAGSAMHET ska öka.  

• Fler hushåll ska bli självförsörjande och som en effekt av detta ska det ekonomiska biståndet minska.  

• Älmhultsbostäder får i uppdrag att ta fram förslag på nyproduktion av fastigheter utanför tätorten. 

 

Lära för att möta framtiden  
Barnen är de viktigaste människorna i världen, de är vår framtid och ska ges de bästa 
förutsättningarna för att utvecklas och för att leva ett hållbart liv med tilltro till sig själv och 
samhället. I skolan ska alla barn och ungdomar få plats, kunna utveckla sig och förbereda sig för 
framtidens utmaningar. I Älmhult ska alla skolor vara väl fungerande och ha en hög kvalitet från 
förskolan till gymnasie- och vuxenutbildning. Alla föräldrar ska uppmuntras att engagera sig i sina 
barn och ska ses som en viktig resurs. 
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Meritvärdena i alla årskurser ska öka och så även behörigheten till gymnasiet, det är avgörande för 
kommunens utveckling. En samverkan med Skolverket och Linnéuniversitetet är inledd och vi har 
höga förväntningar på projektet. Skolan måste få lugn och ro samt långsiktiga beslut för att lyckas 
öka måluppfyllelsen i alla åldrar. Att barnen får god kunskap i svenska – både i att skriva och läsa, 
men också en god läsförståelse – är grunden för ett livslångt lärande. Vi tror att skolbibliotekarier 
är en viktig resurs för elevernas läsande och vill skapa en organisation där de finns ute i 
klassrummen.  

Vi tror också att genom god kännedom om skolornas elevsammansättning kan resurser riktas dit 
de gör störst nytta. Tidiga insatser skapar de bästa förutsättningarna för barnens framtid. Vi menar 
att alla elever ska ha rätt till en likvärdig, kostnadsfri utbildning – utbildning är ett av de viktigaste 
verktygen för en hållbar uppväxt för barnen. 

 

• Skolans biblioteksorganisation ska utvärderas och utvecklas med syfte att bibliotekarierna ska finnas nära 
eleverna och tydligt arbeta för att främja läsandet.  

 

En trygg omsorg  
I Älmhults kommun ska alla mötas med respekt i alla våra verksamheter. Här tar vi hand om 
varandra och det spelar ingen roll varifrån man kommer, vilken sexuell läggning man har, om man 
är ung, gammal, frisk eller sjuk. Vi har en hög ambitionsnivå för vår gemensamma välfärd och den 
ska bedrivas med högsta möjliga kvalitet med fokus på människors olika behov och situation. Vi 
vill att hela Älmhult ska vara en plats där alla känner sig hemma och trygga - genom hela livet. 

Kommunens vård och omsorg står inför stora och nödvändiga förändringar. Andelen äldre i 
samhället ökar samtidigt som det saknas människor som kan arbeta inom välfärden. Vi vill arbeta 
för att människor ska kunna vara självständiga och klara sig så länge som möjligt själva, men den 
dagen det inte går så ska välfärden finnas enkel att tillgå.  

Mycket omsorg görs i det tysta utanför kommunens egen organisation, bland annat av 
anhörigvårdare. Vi vill därför förlänga satsningen som gjordes förra året på stöd till anhörigvårdare. 

Arbetet med utredningen ”Framtidens äldreomsorg” samt genomgången renoveringsbehoven i 
kommunens kök ska intensifieras för att anpassa vår organisation utifrån dagens och framtidens 
förutsättningar och behov. Beslut kring detta ska tas i början av året och ge effekt från 2024.  

Kommunen vårdar allt sjukare människor i sina egna hem och vi måste utnyttja personalens 
kompetens på allra bästa sätt. Legitimerad personal och undersköterskor ska använda sin 
kompetens på bästa sätt. För att ordna den bästa tänkbara vården för Älmhultsborna så är det 
också viktigt att samverkan med region Kronoberg är god.  

 

• Stöd till anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200 000 kr.  

 

• Utredningen ”Framtidens äldreomsorg” ska slutföras och beslutas under första halvåret 2023 i denne 

utredning ska följande inkluderas: 

- Alternativa boendeformer för äldre.  
- Solgårdens äldreboende ska finnas kvar och utvecklas som en mötesplats tillsammans med lokala 
föreningar. Det förslag som finns tillsammans med församlingen och lokala föreningar ska prövas. 
- Omsorgen ska ha rätt bemanning med personal, både när det gäller antal anställda och med rätt 
kompetens. Detta både utifrån personalens och Älmhultsbornas perspektiv.  
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• Utredningen om kommunens köksorganisation ska slutföras och beslutas under första halvåret 2023 och då 

ska följande inkluderas:   

- Maten som serveras inom kommunens verksamheter ska till högre grad vara lagad från grunden och mer 
ekologisk/närproducerad mat ska serveras.  

- Klimatpåverkan i hela processen ska minska, svenskodlad mat ska prioriteras och viltkött ska serveras.  

 

Attraktiv arbetsgivare  
Älmhults kommun måste bli en ännu bättre arbetsgivare dit människor söker sig för att arbeta. 
Personalen är den allra viktigaste resursen vi har. Detta kan inte nog understrykas. Vi ser att 
efterfrågan på yrken som välfärden bygger på är stor samtidigt som vi ser en stor andel 
pensionsavgångar de närmsta åren.  

Vi vet att det finns stort engagemang bland personalen som inte alltid tas tillvara – det ska vi ändra 
på. Behovet finns kvar från föregående år och vi fortsätter därför att avsätta 25 000 kr för att möta 
personalidéer och förslag.  

Medarbetarna ska ses som den viktigaste resursen i kommunorganisationen och ha goda 
arbetsvillkor som innebär att arbetslivet och privatlivet går att kombinera. Vi ska sträva efter att 
fler ska arbeta heltid för då minskar rekryteringsbehoven.  

Vi är positivt inställda till intraprenader och självstyrande grupper. Nu finns bättre rutiner på plats 
för att underlätta för de som vill bli mer självstyrande. 

Kommunen måste vara konkurrensmässig när det gäller möjligheten att rekrytera, men vi måste 
också arbeta med omställning då det inte kommer att finnas tillräckligt med människor för att täcka 
upp de behov vi kommer ha. Digitalisering är ett sätt, men också en tydligare struktur på vem som 
gör vad så att personalens kompetens tillvaratas på allra bästa sätt.  

Älmhult måste genomföra åtgärder för att lyckas rekrytera till bristyrken, men också för att lyckas 
behålla personal. Det ska finnas möjlighet att göra karriär inom kommunens verksamhet, bättre 
kompetensutbildning och medarbetare som på ett bra sätt bidrar till kommunens mål ska 
premieras.  

Ett fungerande ledarskap är en förutsättning för att kommunkoncernen ska lyckas uppnå mål och 
visioner. Detta krävs ett tydligt ledarskap från politiken och nedåt. En ledarskapsutbildning har 
startats och denna ska löpa på. Duktiga ledare ska kunna växa och utvecklas i kommunens 
verksamhet. 

För att kunna förbättra sig så är det också viktigt att det genomförs strukturerade avslutningssamtal 
som återkopplas till politiken.  

Kommunen ska också arbeta med att skapa en mångfald i personalsammansättningen. 

Inför kommande mandatperiod övertar kommunstyrelsens arbetsutskott ansvaret för 
personalfrågor. Arbetsutskottet har ett stort ansvar för att lyfta personalens villkor och ska ta fram 
en struktur för hur dessa frågor hanteras.  

 

• 25 000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta tillvara personalens idéer och 

förslag.  
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• Lönerevision för 2023 fördelas ut till nämnderna i förväg med undantag för strategiska lönesatsningarna 

som fördelas via kommunstyrelsen.  

• Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för den övergripande personalpolitiken och reviderar 

delegationsordningen samt kommunstyrelsens reglemente kopplat till dessa frågor.   

• Arbetet med att ta fram ett personalpolitiskt program inleds.  

• Politiska mål kopplat till personal införs i kommunens processer.  

• Ett långsiktigt arbete för att säkra kommunens kompetensförsörjning startas.  

• Alla tillsvidareanställda ska ha rätt till en heltidstjänst och andelen tillsvidareanställda ska öka.  

• Den justering av nattarbetstid som gjorts under hösten ska tidigt under våren utvärderas.  
 

 

 

Samarbete med föreningslivet och civilsamhället  
 

Covid-pandemin har präglat alla verksamheter de senaste 2,5 åren. På flera sätt är vi nu på väg ut 
ur pandemin och in i en ny vardag. I vissa delar biter sig dock pandemin och dess följder kvar. Vi 
tror därför på en förlängd återstart!  

Många föreningar är i gång med sin viktiga verksamhet igen. Utomhusaktiviteter har fått lite större 
utrymme än tidigare och tillsammans med civilsamhällets insatser har Älmhults kommun blivit 
”Årets förbättrare” i Svenskt Friluftslivs ranking för bästa friluftskommun! Samarbete är vägen 
framåt och vi vill ge ett tydligt uppdrag om att förstärka de samarbeten som finns mellan kommun, 
föreningar och civilsamhälle. Vi tror samtidigt att det finns nya områden att utveckla inom den 
sociala sfären med exempelvis volontärer. 

Vi stärker också budgeten i Kultur- och fritidsnämnden för ökade lokalkostnader för att 
föreningssamarbeten ska kunna bibehållas.  

Till detta fortsätter vi vår evenemangssatsning som föll väl ut föregående år. Älmhults kommun 
har möjlighet att bli en kommun för större evenemang igen med de förutsättningar som finns! Vi 
avsätter därför medel att söka även 2023. 

 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder öka samverkan mellan kommunen, 

föreningslivet och civilsamhället under 2023. Ett prioriterat område är att starta volontärsamarbete inom 

socialnämndens verksamhet.  

• Ta fram ett förslag på hur vi kan organisera så att andra organisationer än föreningar kan söka stöd för 
samhällsnyttig verksamhet 

• 500 000 kr för att användas vid större arrangemang. 

• Utarbeta en plan för utveckling av kommunens friluftsliv.  
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Trygghet 

 
Hela Älmhult ska vara en trygg plats att leva, bo och verka i. Vad som gör att vi känner oss trygga 
är olika för olika personer. Att vara utom fara innebär inte alltid att man känner sig trygg och att 
känna sig trygg betyder inte alltid att man är utom fara. Detta behöver vi ha med oss när vi jobbar 
med tryggheten i hela kommunen – vi måste ha med oss fysiska, psykiska och existentiella aspekter 
för att människor ska uppleva trygghet. 

När oron i vår nära omvärld är större än på länge behöver vi hjälpas åt ännu mer med att skapa 
trygghet och hållbarhet. Samverkan kommer att vara vägen framåt – öppen förskola, familjecentral, 
elevhälsovård – tillsammans med polis, region, föreningar och andra aktörer i samhället kan 
tillsammans öka tryggheten för alla Älmhultsbor. Uppmärksamhet, tidiga insatser och 
evidensbaserade arbetssätt är en förutsättning för att hela Älmhult ska vara ett tryggt samhälle att 
bo, leva och verka i. 

 Otrygghet i våra offentliga miljöer är i grunden en polisiär fråga men kommunen stöttar upp med 
våra kompetenser. Ett område där vi kan påverka tydligare är tryggheten i våra bostadsområden via 
vårt kommunala bostadsbolag Älmhultsbostäder (ÄBO) som är fastighetsägare. Exempel på goda 
insatser finns redan men kommunen bör vara pådrivare och ett föredöme inom området. Vi vill 
därför att ÄBO tar fram förslag på hur vi kan arbeta ännu mer med trygga bostadsområden. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bra information om hur man förbereder sig på 
eventuells kriser. Kunskap är viktigt för att känna sig trygg om något händer och vi tror att det 
finns ett intresse hos kommuninvånarna att lära sig mer om hur man kan förbereda sig. Här tror vi 
att studieförbunden kan hjälpa till att sprida kunskapen.  

Polisens trygghetsundersökning visar att många blivit utsatta för bedrägeri via telefon eller internet. 
Detta skapar otrygghet, framförallt för äldre individer och vi tror att kommunen kan hjälpa till för 
att minska risken för att bli utsatt för detta genom att arbeta med ökad kunskap om problemet. 
Oron för att bli utsatt för inbrott på landsbygden är fortsatt påtaglig och samverkan med polisen 
behöver fortsätta för att minska brottslighet och öka trygghet på landsbygden och i våra tätorter.  

En annan aspekt på trygghet och hållbarhet är säkra cykelvägar. Älmhults kommun har växt och 
det har skett generationsskiften i bostadsområden. Detta har medfört att stråken som oskyddade 
trafikanter rör sig har förändrats och här måste vi vara aktiva så att trafiksäkerheten är hög. Vi vill 
att fler ska använda cykeln som färdmedel och då måste trafiksäkerheten och cykelinfrastrukturen 
vara väl fungerande. Vi ska ha en aktiv dialog med Trafikverket där det är de som äger vägarna och 
vi vill tydliggöra den sammanhållna cykelplanen som finns beslutad. Vi vill se över planen och 
åtgärderna i ett kommunövergripande perspektiv 2023. 

Vi ser också att placeringar av våldsutsatta kvinnor och barn ökar – detta är oacceptabelt och 
måste jobbas förebyggande med – alla kvinnor och barn ska känna sig trygga i sina hem.  

 

• Älmhultsbostäder AB att återkomma med förslag på hur man kan arbeta för att ytterligare öka 

tryggheten i sina bostadsområden.  

 

• Cykelplanen revideras under 2023 i syfte att se över kostnader och prioriteringar för hela kommunen.  
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Hållbarhet 
 

Älmhults kommun har gått före i hållbarhetsarbetet bland annat genom att bygga nya skolor som 
energisnåla passivhus och installerat solceller på många av våra byggnader. Med dyrare elpriser ser 
vi nu ännu tydligare behovet av att ha energieffektiva byggnader. Kommunchefen har redan nu ett 
uppdrag att ta fram förslag på energieffektivisering och vi måste försätta arbeta aktivt med frågan.  

Sveriges kommuner har stora möjligheter att påverka landets utveckling kopplat till klimat och 
miljö. Det är här människor lever och verkar och vi som kommun ska skapa förutsättningarna att 
göra hållbara val.  

Utsläppen av växthusgaser måste minska och här kan vi som kommun göra skillnad. Vi ska 
fortsätta investera för en fossilfri fordonsflotta 2025 och utöka antalet solpaneler. Vi ska jobba för 
att fler laddstationer för elbilar, inklusive snabbladdare, anläggs i kommunen. När vi bygger nytt 
ska livscykelanalysen väga tungt i valet av material och vid upphandlingar ska ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet alltid tas hänsyn till.  

Åtgärder kommer behöva göras såväl på samhällsnivå som på individnivå. Det är viktigt att 
kommunen arbetar med att höja kunskapen kring vad vi själva kan göra och samtidigt göra det lätt 
att göra rätt. Ett bra exempel är den fastighetsnära insamlingen av förpackningar som nu införts i 
kommunen vilket lett till minskad andel restavfall. Detta arbete ska fortsätta och vi vill på sikt 
investera i en mer ändamålsenlig avfallsanläggning.  

 Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram åtgärder som kan göra skillnad redan vintern 
2022/2023 men vi tror att vi kan bli ännu bättre på sikt. Ett uppdrag ges därför om att se över 
energieffektivisering i hela vårt fastighetsbestånd.   

 

• Tekniska nämnden i uppdrag att se över möjligheten att energieffektivisera på alla kommunens byggnader 
via både aktiva energibesparingar och via långsiktiga investeringar.  

• Kommunkoncernen ska öka sina investeringar i solceller.  

 

 

Investeringar och infrastruktur  
Älmhults kommun växer. Vi blir fler invånare och det kräver ny infrastruktur och nya 
investeringar. Tillväxten ska vara hållbar i alla perspektiv. Ekonomiskt har vi en utmaning i 
nuvarande investeringstakt då mycket har skett på kort tid. Vi ser dock att fortsatt tillväxt är 
nödvändig för att klara framtida utmaningar. Nu finns 10-årsplaner för investeringar, exploatering 
och drift som gör att planeringen underlättas och besluten blir mer långsiktiga.  

För första gången finns nu också en sammanhållen plan för mark- och exploatering, lokaler, 
investeringar och digitalisering som vi kallar ”Samhällsbyggnadsplan”. Prioriteringarna blir nu 
enklare och tydligare att följa. 

Jämfört med många andra kommuner ligger vi före när det gäller investeringar i infrastruktur som 
behöver göras oavsett befolkningstillväxt eller ej. Framöver kommer det dock att krävas ännu 
hårdare prioriteringar för att vi inte ska lägga över en alltför stor låneskuld till framtida 
generationer. Vi har därför med hjälp av förvaltningen bantat investeringshoven med nära 200 
miljoner kronor i ett första steg.  



                                      

      10(30) 

 

               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

Fokus på utvecklingen i kommunen har varit och är fortsatt att möta ett stort behov av nya 
bostäder då många nya invånare vill flytta hit. Till det finns ett stort intresse för verksamhetsmark 
för exempelvis handel och kontor vilket är positivt för att skapa arbetstillfällen i kommunen. 
Befintlig industrimark finns redan idag tillgänglig för tyngre verksamheter. Vi ser också möjligheten 
att ta fram mer planlagd industrimark i strategiskt läge utmed väg 23 (Södra Froafälle) och 
färdigställa en del i större utsträckning än vi gjort tidigare.  

• Investeringsbudget beslutas enligt förslaget. 

 

• Utbyggnation av del av Södra Froafälle 12:1 tidigareläggs för att tillgodose efterfrågan på färdigställd 

industrimark. Informationsskyltar ska sättas upp vid kommunens planlagda industrimark, både vid S 

Froafälle och på andra redan planlagda områden, för att förtydliga att mark finns tillgänglig.  

 

• Mark- och exploateringsbudget fastställs enligt förslaget.  

 

• Samhällsbyggnadsplan med underliggande planer; Lokalresursplan och Digitaliseringsplan, fastställs enligt 

förslaget.  

 

 Tabell: Sammandrag investeringsbudget 2023-2032. 

 

  

Typ av investeringar Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl Summa totalt

Belopp tkr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 År 2023-2032

Summa strategiska investeringar 178 130 91 030 139 500 80 500 98 000 2 000 0 0 0 0 589 160

Investeringar exploatering 88 000 22 500 59 640 64 725 15 000 7 030 15 000 0 0 0 271 895

(anläggningar, gata/park)

Teknisk nämnd investeringsram 54 360 48 800 48 600 54 600 47 050 41 250 40 850 47 815 43 315 41 515 468 155

Investeringsram övriga nämnder 14 750 10 000 11 200 7 300 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 85 250

Summa investeringar totalt 335 240 172 330 258 940 207 125 167 050 57 280 62 850 54 815 50 315 48 515 1 414 460
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Vatten och avlopp  
Stora investeringar har gjorts i vatten- och avloppsinfrastrukturen (VA-infrastrukturen). Många av 
delarna i VA-nätet är gamla och kräver investeringar och underhåll. Både för att klara daglig 
verksamhet och kommande tillväxt har därför bl.a. vårt gamla vattenverk i Älmhult renoverats och 
överföringsledningar till Delary har byggts.  

VA-taxan justerades inför 2022. Taxan har mötts av reaktioner som vi måste vara lyhörda inför. Vi 
ser det inte som möjligt att ytterligare höja kostnaden för VA-abonnenterna i dagens läge. 
Brukningstaxan föreslås därför vara oförändrad till 2023. Vi vill också föreslå ett antal justeringar i 
taxemodellen för att möta några av de synpunkter som inkommit från bl.a. företagen. Samtidigt ger 
vi förvaltningen i uppdrag att se över några av de orimligheter som synliggjorts i den nya modellen. 
En tydlig åtgärd vi föreslår gäller att räkna om fasta avgiften för de mindre lagerlokaler med liten 
förbrukning som har fått orimligt höga grundavgifter. 

Högsta prioritet blir också att grundligt se över VA-verksamhetens kostnader under 2023 för att 
långsiktigt hitta en balans mellan intäkter och kostnader.  

Till kommande år behövs en renovering av reningsverket i Älmhult. En noggrann översyn och 
projektering behöver ske innan dess och själva byggnationerna föreslås därför skjutas fram till 
perioden 2025-2027. 

• Anläggningstaxan räknas upp med 33% enligt tekniska nämndens förslag men att brukningstaxan hålls 

oförändrad år 2023.  

 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att grundligt se över driftskostnader inom VA-verksamheten samt ta fram 

en ny plan på hur underskottet ska åtgärdas.  

 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och åtgärda de otydligheter för småföretagen som uppstått vid 

VA-taxans förändring. 

 

• Beräkning av avgifter för mindre lagerlokaler ska användas enligt exemplet i Envidans utredning (exempel 

från Kalmar kommun). Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen med beskrivning hur taxan påverkas.  

 

• Se över möjligheten att lägga mer av kostnaden för va-taxan på rörlig förbrukning, mindre på fast avgift.  

 

• Renovera Älmhults reningsverk under år 2025-2027 enligt förvaltningens uppdaterade förslag. 
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Stabil ekonomi uppnås via långsiktiga planer  
Enligt flera olika ekonomiska prognoser står vi inför lågkonjunktur, ökad inflation, höjda räntor 
och demografiska utmaningar i kommunerna. Det råder också osäkerhet i prognoserna från SKR 
som berör våra skatteintäkter. Sammantaget är det ekonomiska läget mycket svårbedömt. Som 
kommun har vi vidtagit ett antal åtgärder för att minska vår ekonomiska sårbarhet, inte minst 
genom att anta långsiktiga ekonomiska planer.  

Vi ser det som viktigt att utveckla långsiktigheten och definiera finansiella mål på samma sätt som 
vi har långsiktiga mål för våra verksamheter inom utbildning och arbetsmarknad, samhällsbyggnad 
och välfärd. Inte minst för att vi i närtid ska kunna börja amortera på våra kommunala skulder. Vi 
föreslår därför ett antal finansiella strävansmål för att kunna stå starkare i en osäker ekonomisk 
omvärld.  

För att nämnderna ska kunna ha ännu bättre koll på sina årsbudgetar fördelas lönekompensation 
och PO för budgetåret ut i nämndernas budget i förväg. En förändring mot tidigare som ska göra 
uppföljning och jämförelse över tid och mellan åren enklare.  

• Kommunen strävar mot ett ekonomiskt resultatmål om 2 % av skatteintäkter, generella bidrag och 

utjämning. Detta ska uppnås 2025.  

• Kommunen strävar mot en självfinansieringsgrad av investeringar (exkl exploatering) om 100 %. Detta 

förväntas uppnås 2026.  

• Kommunen strävar mot att nettolåneskuld per invånare ska sjunka över tid från år 2026.  

• Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska vara ökande över tid.  

• De pengar som beslutats utbetalas i kompensation för höga elkostnader ska hanteras av kommunstyrelsen.  

• Ekonomisk uppföljning per mars månad kommer att vara av stor vikt för att hantera de 

osäkerhetsfaktorer som finns inför 2023 i form av ökad inflation, ökade räntekostnader, ökade bränsle 

och energikostnader.  Nämnderna ska vara förberedda på att göra justeringar i internbudgeten utifrån 

resultatet i denna uppföljning.   

• Avtal som är indexreglerade ska uppmärksammas av nämnderna så att inga oförutsedda 

kostnadsökningar tillkommer under året.  

• Kommunchefen uppdras att samordna effektivisering av kommunens fastighetsbestånd samt avyttra/säg 

upp lokaler som inte används effektivt. 

• En säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott arbetas fram.  

• Kommunchefen får i uppdrag att genom samarbete mellan förvaltningarna gällande till exempel 

administration och användning av fordon effektivisera arbetet vilket ska ge ett utfall på 5 miljoner kronor. 

En viktig del i detta är också att arbeta med att minska behovet av försörjningsstöd och arbeta för att fler 

blir självförsörjande.  
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Nämndernas driftbudget  
Nämnderna driftbudgetramar med förändringar utifrån föreliggande budgetförslag för år 2023 
framgår i tabellen nedan.   
 

 
  

Nämndernas driftram 

(nettokostnad), tkr

Budget 2022 
(inkl lönrevision-

22 helårseffekt)

Lokal-

resurs-

plan 1)

Övrigt Löne-

revision 

2023,        
(9 mån)

Högre 

PO 
(42,75%)

Ram-

juste-

ring

Budgetram 

2023

Kommunfullmäktige -1 925 0 0 -1 925

Revisionen -819 0 0 -819

Valnämnden -500 480 2) 0 0 -20

Kommunstyrelsen -69 980 -810 3) -912 -1 435 -200 -73 337

Teknisk nämnd -94 968 500 -850 -1 700 -4 500 -101 518

Gemensam överförmyndarnämnd -2 279 0 0 0 -2 279

Miljö- och byggnämnd -12 624 420 3) -226 -362 0 -12 792

Kultur- och fritidsnämnd -43 078 -304 -478 -6 100 -49 960

Utbildningsnämnd -582 665 134 -7 755 -11 739 -18 000 -620 025

Socialnämnd -393 773 590 3) -5 147 -8 286 -5 000 -411 616

Gemensam nämnd familjerätt -1 265 0 0 -57 -1 322

Summa nämnder -1 203 876 634 680 -15 194 -24 000 -33 857 -1 275 613

1) För UN avser förändringen ett netto av tillskott för helårseffekt lokalkostnad nya Paradissskolan och minskning för avvecklade 

moduler Elmeskolan.

2)  Minskning medel för allmänna val 2022. Nästa val är till Europaparlamentet år 2024.

3) Tillskottet till KS med 810 tkr är ett netto av minskad ram med 200 tkr avseende bidrag till Leader Linné (återförs som långa pengar i

i kolumnen "Ramjusteringar") och ökad ram med 1.010 tkr som avser omföring av budgetmedel för tjänster nämndssekreterare som

centraliserats till kansliet på KLF; 0,7 tjänst från MBN 420 tkr och 1,0 tjänst från SN 590 tkr.



                                      

      14(30) 

 

               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

God ekonomisk hushållning 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Kommuner ska senast i samband med budgetbeslutet1 ange finansiella mål för ekonomin som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i 
delårsbokslut. Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning2. 
Ekonomin ska visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av 
inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Balanskravet innebär att intäkterna 
varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år.  
 
Angivna budgetförutsättningar i detta dokument innebär följande finansiella nyckeltal3 för 
budgetåret 2023 och planåren 2024-2025:  
 

 
 
Självfinansieringsgraden av investeringar beror både på investeringsnivån och resultatnivån. Ju 
lägre investeringsnivå och ju högre resultatnivå, desto högre självfinansieringsgrad. 
Utgångspunkten för investeringsnivån framgår i avsnittet nedan ”Investeringsplan”.  

• Resultatet ska uppgå till minst 0,7 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning år 
2023, 1,1 % år 2024 och 1,5 % år 2025. 

• Självfinansieringsgrad av investeringar (exklusive exploatering) ska vara minst 40,9 % år 
2023, 75,9 % år 2024 och 62,6 % år 2024. 

• Nettolåneskulden tkr per invånare ska uppgå till max 83 tkr år 2023, 84 tkr år 2024 och 87 
tkr år 2025.  

• Soliditeten inklusive pensionsåtagandet ska över tid öka med en nivå på minst 16,4 % år 
2023. 

 
  

 
1 Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 § 
2 KF Beslut 2018-12-17 § 270, KS 2018/125 
3 Självfinansieringsgrad investeringar beräknas som investeringsnivån i förhållande till summan av 

avskrivningarna och årets resultat. Investeringar kopplade till exploatering (allmän platsmark) ingår inte då de ska 

finansiering av försäljningsinkomsten av exploateringen. Soliditeten beräknas som eget kapital minus 

ansvarsförbindelse pensioner i förhållande till de totala tillgångarna. Nettolåneskuld beräknas som låneskulder 

minus likvida medel. Per invånare beräknas delat med invånarantalet 31 december aktuellt år. 

 

 

Finansiella nyckeltal Strävansmål Prognos 2022* Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Resultatet i procent av skatteintäkter,

generella bidrag och utjämning, %
2% år 2025 3,8% 0,7% 1,1% 1,5%

Självfinansieringsgrad investeringar (exkl

exploatering), %
100 % år 2026 56,5% 40,9% 75,9% 62,6%

Nettolåneskuld per invånare, tkr
Sjunkande trend

från år 2026
71 83 84 87

Soliditet inklusive pensionsåtagande, % Ökande över tid 17,2% 16,4% 16,6% 17,2%

*Prognosen avser enligt Delårsrapport augusti

2022.
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En positiv resultatnivå, det vill säga att intäkterna är högre än kostnaderna, är bland annat 
nödvändig för att ha en beredskap för oförutsedda händelser och svängningar i de ekonomiska 
förutsättningarna. En positiv resultatnivå behövs också för att finansiera investeringar utan att 
behöva låna.  

Med självfinansiering menas att kommunen genom sitt resultat kan finansiera investeringarna. 
Det som inte kan finansieras genom kommunens resultat behöver kommunen finansiera genom 
lån eller annan finansiering. Nyckeltalet omfattar investeringar exklusive exploatering, det vill säga 
investeringar kopplat till utbyggnad av allmän platsmark. Dessa investeringsutgifter finansieras 
inom exploateringsverksamheten genom försäljning av allmän platsmark. Kommunen kan ha 
samma nivå på sin låneram år 2023 som år 2022 som uppgår till 1.731 miljoner kronor för att klara 
av finansieringen av nya investeringar.  

Nettolåneskuld per invånare visar den låneskuld som kommunen har i förhållande till antal 
invånare. Låneskulden minskas med likvida medel. Ju fler invånare det blir i kommunen, desto 
lägre nettolåneskuld per invånare, så länge det inte sker någon nyupplåning. 

Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga betalningsförmåga där en högre soliditet innebär en 
lägre finansiell risk. Soliditeten är förhållandet mellan eget kapital, inklusive pensionsåtagandet som 
redovisas som ansvarsförbindelse och total balansomslutning.  

 

Resultatutjämningsreserv – RUR  

Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven4 ska fattas i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med bokslut. 
Älmhults kommun har avsatt 36,2 miljoner kronor i resultatutjämningsreserv år 2018.  

RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska 
komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Två kriterier ska alltså 
vara uppfyllda för att få använda RUR:  

1) Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det genomsnittliga utfallet 
för de senaste 10 åren, vilket utifrån förutsättningarna i augusti inträffar år 2023.  

2) Balanskravsresultatet ska vara negativt om RUR ska användas för att nå upp till ett nollresultat 
(eller så långt som reserven räcker). 

Klarar kommunen balanskravet, ska RUR inte användas.   

 
4 Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över 

en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 
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Resultatmål och indikatorer  

Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom resultatmål som är 
av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett 
kortare och i ett längre tidsperspektiv och att varje generation bär sina egna kostnader. 
Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. 
 

 
 
Ledningsprocesserna styr och koordinerar huvudprocesserna och stödprocesserna. 
Stödprocesserna underlättar utförandet av huvudprocesserna och till viss del ledningsprocesserna. 
Kommunfullmäktige beslutar vision, huvudprocesser och resultatmål till nämnderna. 
Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive styrelse eller 
nämnd.   
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Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och ska framgå av 
verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att styra huvudprocesserna 
mot resultatmålet. Resultatmålen bedöms sedan om det är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.  

 
Resultatmål inom utbildning- och arbetsmarknadsprocessen   

 

 

Tillägg: Resultatmålet ”I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år” har 
kompletterats med att ansvar också gäller kommunstyrelsen. 

 

Resultatmål inom välfärdsprocessen  

 

 

 
  

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator

Andel elever som klarat nationella provet i 

årskurs 3.

Andel elever med godkända betyg i årskurs 6.

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år.

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.       

Andel godkända betyg i årskurs 9.

Andel elever behöriga till nationellt program på 

gymnasiet.

I Älmhults kommun ska alla barn i 

förskolan och grundskolan få sina val 

av skolor.

UN Andel barn som får sitt förstahandsval av 

förskola och skola oavsett om det gäller en 

kommunal eller fristående verksamhet.

Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av 

befolkningen.

Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av 

befolkningen.

Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.

Andel elever inom vuxenutbildningen som 

slutar efter fullföljd kurs.

SN, UN, 

KS

Utbildning och 

arbetsmarknads-

process                                                

Syftet är att varje 

invånare ska bli 

självförsörjande.

UNAlla barn och elever i Älmhults 

kommun har en positiv 

kunskapsutveckling.

UNAlla elever i Älmhults kommun som 

slutar årskurs 9 är behöriga till 

gymnasiet.

I Älmhults kommun ökar andelen 

självförsörjande hushåll för varje år.

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS.

Brukarbedömning boende LSS.

Brukarbedömning personlig assistans.  

Brukarbedömning hemtjänst ÄO.   

Brukarbedömning SÄBO.

Brukarbedömning IFO.

Andel elever som uppger att de har en bra 

studiero (enkät).             

Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.

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

I Älmhults kommun arbetar vi 

hälsofrämjande och förebyggande 

vilket innebär ett minskat stödbehov.

SN, UN, 

KFN, TN
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Resultatmål inom samhällsutvecklingsprocessen  

 

 

 

Resultatmål inom personalprocessen  

En ny process kopplat till personal införs med nedanstående resultatmål och indikatorer. 

 

  

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator

Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets 

ranking) 

Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel 

% 

Mätning av antalet deltagare i förenings-

sammankomster (via LOK). 

Antalet boklån per invånare. 

Polisens lokala trygghetsundersökning. 

I Älmhults kommun ökar 

befolkningen med 1% årligen. 

Befolkningsökningen sker i 

kommunens olika delar.  

KS, UN, 

SN, TN, 

MBN, 

KFN

SCB befolkningsstatistik.

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv 

undersökning.  

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI.

Antalet nystartade företag ska öka.

I Älmhults kommun ska du få ett 

tydligt och snabbt besked så att du 

kan börja bygga ditt hus inom 6 mån. 

KS, 

MBN, TN

Handläggningstid från när ansökan betraktas 

som fullständig till beslut för bygglov för 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 

dagar.

Andel som tar kontakt med kommunens 

servicecenter och som får ett direkt svar på en 

enkel fråga (%).

Användning av e-tjänster ska öka.

I Älmhults kommun får du snabb och 

effektiv service dygnets alla timmar.

KS, UN, 

SN, TN, 

MBN, 

KFN, 

GÖFN, 

GNF

Samhällsutvecklings-

process                     

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 

trygga mötesplatser.

KFN, KS

I Älmhults kommun är det enkelt och 

effektivt att få kontakt och hjälp när 

du vill starta företag eller utveckla ditt 

företag.

KS, 

MBN, TN

Process Resultatmål Nämnd Indikator

Andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.                         

Sjukfrånvaron ska minska och vara högst 6 % i 

kommunen.

Det totala omdömet i medarbetarenkäten ska ligga 

på minst 80 per förvaltning.

Ökad användning av friskvårdsbidraget.

Personalprocess                     

Syftet är att ha 

välmående 

medarbetare vars 

kompetens tillvaratas 

och får möjlighet att 

använda sin fulla 

potential på bästa 

sätt.

Älmhults kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare som tillvaratar 

medarbeternas kompetens och hela 

tiden arbetar för en bättre arbetsmiljö. 

Förväntningar på engagemang, 

professionalism och öppenhet ska 

spegla organisationen liksom goda 

ledare och gott lerdarskap på alla nivåer.

Hela 

kommun-

koncern-

en
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Ekonomiska förutsättningar  

Befolkningsprognos  

Statisticons befolkningsprognos är ett stöd i verksamheternas planering och underlag. En ny 
befolkningsprognos har tagits fram i januari 2022. Statisticons prognos visar att under perioden 
2022-2025 förväntas befolkningen öka med drygt 900 invånare till 18.867. Det motsvarar en 
ökning med drygt 200 invånare per år, vilket motsvarar en ökning om 1,2 procent per år. 
Befolkningsprognosen är en utgångspunkt för underlaget till tillväxten som beskrivs i 
Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1.  

    

Skatteprognos  

Skatteprognosen (skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag) i de ekonomiska 
förutsättningarna utgår ifrån en befolkningsökning med 0,8 procent år 2023 och 1,2 procent för 
planperioden. Den befolkning som Älmhults kommun har folkbokförd den 1 november 2022 är 
det som ligger till grund för skatteprognosen år 2023. Befolkningen i Älmhults kommun beräknas 
vara 18.075 invånare per den 1 november 2022, vilket är en befolkningsökningen med 0,8 procent 
jämfört med föregående år vid samma tidpunkt.  
 
Skattesatsen i budgetförutsättningarna är oförändrat 21,86 procent. Utgångspunkten är SKR:s 
skatteprognos från oktober 20225.  

 
Låneskuld  

Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår i september 2022 till 1 460 miljoner kronor. Långivare är 
Kommuninvest. Genomsnittlig ränta hittills för år 2022 uppgår till 0,89 procent. Om räntan ökar 
med 1 procentenhet motsvarar det nästan 15 miljoner kronor för befintliga lån. I 
budgetförutsättningarna för år 2023 och planperioden är räntan beräknad till 1 procent.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om låneram år 2022 uppgår till 1 731 miljoner kronor. Omfattningen 
av nya lån beror på investeringsnivån och hur mycket som behöver lånas för att finansiera 
investeringarna, se mer nedan i avsnittet God ekonomisk hushållning. Budgetförutsättningarna utgår 
ifrån en investeringsnivå på 596 miljoner kronor för åren 2023-2025 exklusive exploatering, ser 
mer i avsnittet nedan Investeringsbudget. Med planerad investeringsnivå (exkl exploatering) på 247 
miljoner kronor år 2023 och given resultatnivå, finns det behov av att låna ytterligare cirka 175 
miljoner kronor år 2023. Lånenivån för år 2023 uppgår därmed till en nivå understigande de 1 700 
miljoner kronor som är beslutad för år 2022 och föreslås bibehållas även för år 2023. Vissa större 
investeringar har blivit framflyttade, exempelvis Linnéskolan, vilket gör att behovet av nya lån för 
att finansiera investeringarna också flyttas fram i tiden.  
 
Ett sätt att finansiera investeringar, om kommunen inte vill öka lånebördan ytterligare, är att sälja 
av tillgångar som inte bidrar till kommunnytta. Kommunen äger både bolag och fastigheter. 
Kommunen kan även arbeta strategiskt med exploateringsområden för att på sikt både gynna 
inflyttning till kommunen samt för att finansiera kommunens investeringar alternativt minska 
lånebördan.  
 

 
5 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s cirkulär nr 37, 2022-10-20. 
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SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2023 beräknas till 1,25 procent6 och den nivån 
har använts i budgetförutsättningarna. Den är förändrad med plus 0,25 procentenheter jämfört 
med internräntan år 2022. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna 
upplåningskostnader.  
 

Pensions- och lönekostnader 

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl: 
 

• Höjda avgifter/premier7 i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023 

• Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023. 
 
Ökningen av pensionskostnaden år 2023 innebär ett ökat PO-pålägg för år 2023. Preliminärt PO-
pålägg för år 2023 bedömdes av SKR i april 2022 att höjas till 11,2 procent för pensionsdelen. Med 
oförändrade övriga arbetsgivaravgifter uppgår därmed det genomsnittliga föreslagna preliminära 
PO till 42,75 procent. Det är en höjning med 3,5 procentenheter jämfört med PO-pålägget för år 
2022. Effekten av de ökade pensionskostnaderna och därmed ökat PO-pålägg år 2023 har 
kalkylerats utifrån Skandias prognos i april 2022. Kompensation för ökat PO-pålägg har tillförts 
nämndernas ramar utifrån denna nivå. Nya prognoser visar på ännu högre kostnader för pensioner 
år 2023 och 2024 i och med ytterligare ökad inflation men det har inte tagits med i 
budgetförutsättningarna.   

 
Då pensionsfrågan och ökade kostnader för pensioner för kommunen är väsentlig så finns det 
behov av en översyn för att strategiskt minska framtida pensionskostnader. En del i detta är att 
använda de överskottsmedel som uppstått som avkastning från tidigare försäkrade pensioner. 
Medlen är inte garanterade, det vill säga de kan sjunka i värde och rekommenderas att användas så 
snart de uppstår. Överskottsmedlen kan endast användas till premiebetalning av tjänstepension, så 
kallad inlösen eller för löpande betalning av fakturor. Älmhults kommun har i dagsläget 25 
miljoner kronor8 i överskottsmedel. Söderberg & Partners har utrett vilken hantering som ger den 
bästa resultateffekten på kort sikt, det vill säga redan år 2023 och 2024 men också ur ett 3-10 års 
perspektiv för att minska framtida pensionskostnader. Rekommendationen är att medlen används 
till inlösen redan år 2022 och avser de äldsta individerna i ansvarsförbindelsen. Löneskatten, som 
uppgår till cirka 6 miljoner kronor, finansieras av den löpande likviditeten och påverkar resultatet 
år 2022. Beslut om att lösa in överskottsmedlen hanteras i ett separat beslutsärende i 
kommunfullmäktige i december 2022.  
 
I budgetförutsättningarna har medel avsatts för lönerevision för år 2023 och planperioden och 
uppgår till 3 procent årligen. Nämnderna har i 2023 års ramar tillförts budgetkompensation för 
lönerevision med effekt 9 månader för år 2023 (nya avtal gäller från och med 1 april). Centralt 
finns kvar budgetmedel för strategiska satsningar som fördelas ut efter genomförd lönerevision. 
Budgetmedel för resterande 3 månader (det vill säga helårseffekten 2023) har inte tillförts 
nämndernas ramar 2024 utan finns kvar centralt på Finansen. Nämnderna har även tillförts budget 
för preliminär ökning av PO till 42,75 procent för den totala lönesumman. 
 
 

 
6 SKR cirkulär 22:05, 2022-02-10. 
7 Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 procent till 6 procent av lönesumman 

upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) och från 30 procent till 31,5 procent för inkomster över taket innebär en 

kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen.  
8 6,8 miljoner kronor avser KPA och 18,4 miljoner kronor avser Skandia. 
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Känslighetsanalys  

Nedan anges ett antal parametrar hur det påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar. 

• 1 % resultatnivå    + 13 mnkr  

• 100 nya invånare    + 6 mnkr  

• 1 % befolkningsökning               + 11 mnkr  

• 1 kronas förändring i skattesats              +/- 46,9 mnkr  

• Ränteförändring med 1 %-enhet                      +/- 14,6 mnkr 

• 1 % löneökning inkl PO   + 10 mnkr i lönekostnad  

 

Driftsammandrag och resultat  

Nedan framgår kommunens driftsammandrag utifrån budgetförslaget, där det totala resultatet 
framgår. De ingående delarna beskrivs i kommande avsnitt.  

 

  

  

Driftbudget totalt, tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

1 301 754 1 361 332 1 414 975

Pensionsåtagande netto inkl intern intäkt PO-pensioner -21 000 -17 300 -17 400

Löneökningar 2023 (särskilda satsningar, helårseffekt etc) -8 812 -16 212 -16 212

Löneökningar 2024 -22 900 -30 500

Löneökningar 2025 0 -23 900

KS strategiska satsningar -1 300 -1 300 -1 300

Kompensation nya lokaler Linnéskolan Etapp 1 och 2, se Samhällsbyggnadsplan 0 -13 225 -13 795

Kompensation drift för Mark- och exploatering, se Samhälsbyggnadsplanen -1 121 -4 816 -5 594

KS 2021-08-17 §153 KS2021/118 Återställning av vägar Rally -150 0 0

Evenemangsstöd -500 -500 -500

Samordning stöd till anhörigvårdare -200 -200 -200

Främjande av förslag/idéer från personalen -25 -25 -25

Internränta (kostnad nämnderna) 24 073 23 829 23 829

Kommunchef uppdrag effektivseringar kommunövergripande 1) 5 000 5 000 5 000

Summa kommunövergripande nettokostnader -4 035 -47 649 -80 597

Nämndernas nettokostnadsramar -1 275 613 -1 284 693 -1 298 613

Verksamhetens resultat 22 106 28 990 35 765

Finansiella intäkter 3 989 4 030 4 020

Finansiella kostnader -16 700 -17 496 -17 920

Resultat 9 395 15 524 21 865

1) Kommunchefens uppdrag om effektiviseringar, ska ge effekt i nämndernas utfall som en positiv budgetavvikelse av vidtagna åtgärder. 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
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Investeringsbudget  

Nämndernas investeringsbudgetar ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med 
budgetbeslutet. I samband med detta ska också kommunfullmäktige besluta hur investeringarna 
ska finansieras och självfinansieringsgrad, se tidigare avsnitt om Låneskuld respektive God 
ekonomisk hushållning. 
 
Kommunens största investeringsvolymer i kronor de senaste och kommande åren avser lokaler för 
kommunens verksamheter. Investeringarna delas in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot tillväxt, utökade 
funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling. En strategisk 
investering har ett investeringsanslag som är beslutat av kommunfullmäktige som nämnden inte får 
prioritera inom. En strategisk investering är oftast flerårig och inför varje nytt budgetår ska en ny 
bedömning göras av projektets budget för eventuell justering. En investeringsram är en generell 
investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. Ramen är 1-årig och när året är slut så 
förs den som grundregel inte över till nästa år. 
 
Underlag för investeringsbudgeten gällande strategiska investeringsprojekt utgår ifrån den 
koncernövergripande Samhällsbyggnadsplanen med underliggande planer, se bilaga 1. I 
investeringsplanen ingår även den del av exploateringsprojekt som är investeringar (allmän 
platsmark gata/park etc). För större strategiska investeringar och exploatering krävs ytterligare 
beslut i kommunfullmäktige för de enskilda objekten innan start. 
 
I tabellen på nästa sida framgår investeringsbudget för år 2023 med plan 2024-2025 utifrån typ av 
investeringskategori för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsplanen har en planeringshorisont 
fram till år 2032, se bilaga 1. Totalt uppgår investeringarna till 766 miljoner kronor för åren 2023-
2025. Av dessa avser investeringar kopplat till exploateringar 170 miljoner kronor och strategiska 
investeringarna uppgår till 409 miljoner kronor. Efter tabellen kommenteras översiktligt de 
strategiska investeringarna och exploatering som även beskrivs mer ingående i 
Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1. 
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Tabell: Investeringsbudget år 2023-2025 fördelat per investeringskategori och nämnd9 

 

 

Investeringar lokaler och inventarier skolor 
De största projekten avser nytt högstadium Linnéskolan etapp 1 och 2 samt Förskola Vena. 
Linnéskolans investering har blivit försenad och är framflyttad drygt ett år. Övriga projekt avser 
Diö ishall och renovering kök i förskolor och skolor. Posten inventarier skolor är 
utbildningsnämndens investeringspost för inventarier till Paradisskolan och sedan till Linnéskolan, 
Haganässkolan och även Gemö skola.   
 

 
9 TN=Tekniska nämnd, KS=Kommunstyrelse, SN=Socialnämnd, UN=Utbildningsnämnd, MBN=Miljö- och 

byggnämnd, KFN=Kultur- och fritidsnämnd 

 

Typ av investeringar Nämnd Budget Plan Plan

Belopp tkr 2023 2024 2025

Strategiska investeringar (anslag) 

Strategiska investeringar lokaler TN 150 000 39 000 93 500

strategiska investeringar inventarier skolor UN 5 000 15 000 10 000

Strategiska investeringar infrastruktur TN 2 700 9 500 3 500

Strategiska investeringar övriga TN 0 0 0

Strategiska investeringar VA TN 16 000 25 000 32 500

Strategisk mark/fastighetsförvärv KS 0 0 0

Strategiska investeringar digitalisering 4 430 2 530 0

Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande KS 2 130 230 0

Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen SN 2 300 2 300 0

Summa strategiska investeringar 178 130 91 030 139 500

Investeringar exploatering KS 88 000 22 500 59 640

(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd

Ram gata/park TN 9 450 7 900 8 950

Ram fastigheter TN 26 600 22 000 18 000

Ram fordon TN 4 710 4 900 8 950

Ram infrastruktur TN 700 300 300

Ram inventarier och övrigt TN 2 100 2 900 1 600

Ram investeringar VA TN 10 800 10 800 10 800

Teknisk nämnd investeringsram 54 360 48 800 48 600

Investeringram (årlig) övriga nämnder 

Kommunstyrelse KS 2 400 2 100 2 200

Utbildningsnämnd  UN 3 000 3 000 3 000

Socialnämnd SN 3 500 1 990 3 000

Miljö- och byggnadsnämnd MBN 500 500 500

Kultur- och fritidsnämnd KFN 5 350 2 410 2 500

Investeringsram övriga nämnder 14 750 10 000 11 200

Summa investeringar totalt 335 240 172 330 258 940
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Investeringar infrastruktur 
Projekten är ett antal gång- och cykelvägar. 
 
Investeringar övriga 
Avser Paradisparken. 
 
Investeringar VA 
Avser två större projekt; ombyggnad reningsverk Älmhult som har flyttats fram två i 
genomförandet och överföringsledning för vattenförsörjning i Diö. 
 
Investering mark/fastighetsförvärv 
Budget för strategiskt markförvärv för projektets start till slut uppgår till 7,5 miljoner kronor. 
Medel är avsatt för inköp av mark som är utpekad som framtida exploateringsområden i den 
översiktliga planeringen. Kvarvarande medel år 2022 år 4 miljoner kronor. De medel som inte 
förbrukas år 2022 förs över till kommande år.  
 
Investering Digitalisering 
I Digitaliseringsplanen, som är en bilaga till Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, framgår 
färdriktning och prioriteringar för digital utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2025. 
Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för digitaliseringsarbetet 
under de närmaste tre åren.  De beräknade investeringsutgifterna för de ingående projekten och 
aktiviteterna samlas i budget hos kommunstyrelsen, där IT- och digitaliseringsavdelningen ansvarar 
för planering, utförande och uppföljning. Budgeterade medel till förfogande för perioden år 2021–
2024 är 8,2 miljoner kronor, varav 1,1 miljoner kronor hittills är förbrukat. Utöver dessa medel har 
socialnämnden egna investeringsmedel för digitalisering på 3 miljoner kronor år 2022 samt 4,6 
miljoner kronor åren 2023-2024. 
 
Investeringar avseende Exploatering 
Inom mark- och exploateringsverksamheten är det viktigt att skilja mellan omsättningstillgångar 
och anläggningstillgångar. Den mark som ska försäljas inom ett exploateringsområde, 
kvartersmarken, är en omsättningstillgång. Den mark som ska finnas kvar i kommunens ägo, 
allmän platsmark, är en anläggningstillgång och är alltså att betrakta som en investeringsutgift. Hit 
hör kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande ytor. Samtidigt ingår dessa i 
den totala exploateringsbudgeten. De investeringsutgifter som uppstår i samband med 
exploateringen hämtas igen genom kommunens försäljning av kvartersmark (mark för bostäder 
och verksamheter).  
 
I Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, beskrivs mer ingående om de olika exploateringsprojekten. 
Den del av exploateringsprojekten som är att betrakta som allmän platsmark, det vill säga en 
investering, uppgår enligt tabellen ovan till 170 miljoner kronor för åren 2023-2025. Med anledning 
av en förväntad ökad kostnadsutveckling på grund av rådande omvärldsfaktorer kan 
investeringsutgiften bli högre och ska alltså ses som preliminära.  
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Investeringarnas effekt på driftkostnader 

En investering genererar en kapitalkostnad10 och eventuell övrig kostnad i form av exempelvis 
skötsel vilket ger upphov till en årlig driftkostnad inom kommunens verksamhet. Huvudprincipen 
är att varje nämnd ska finansiera sina kapitalkostnader inom sin tilldelad driftbudgetram. För 
strategiska investeringar lokaler och investeringar inom exploateringsverksamheten finns medel 
avsatta centralt på finansen för att finansiera tillhörande nya driftkostnader. När investeringen 
sedan är färdigställd och angivna driftkostnader faller ut, kompenseras berörda nämnder för dessa 
kostnader. Investeringar inom VA-verksamhet är taxefinansierade och kapitalkostnader för dessa 
investeringar kompenseras inte via skattemedel. I tabellerna nedan framgår för vilka 
investeringsprojekt i ovan angivna budgetförutsättningar som det finns medel avsatta på finansen 
för att finansiera tillhörande driftkostnader.  
 
Tabell: Tillkommande driftkostnader för strategiska investeringar lokaler  
 

 

 

I budgetförutsättningarna utifrån tabellen ovan, finns det avsatta medel för tillkommande 
driftkostnader för strategiska investeringar lokaler avseende Paradisskolan och Linnékolans 
utbyggnad. Här har även år 2026 tagits med för att visa implikationen av Linneskolan etapp 2. 
Paradisskolan tas i drift höstterminen 2022 men det är år 2023 som det blir en helårseffekt med 
totalt 13 miljoner kronor. År 2024 tillkommer ytterligare 13 miljoner kronor avseende 
driftkostnader för Linnéskolan etapp 1 och ytterligare 4 miljoner kronor år 2026 för etapp 2. 
I budgetförutsättningarna finns det inte centralt några avsatta medel för kapitalkostnad gällande 
utbildningsnämndens investeringar i inventarier till skolor (se ovan avsnitt Investeringar lokaler och 
inventarier skolor). 

 

 
10 Investeringsutgiften speglar den totala likvidmässiga utbetalning som görs för anskaffning av en 

anläggningstillgång. Den årliga värdeminskningen, det vill säga årets kostnad är det som benämns avskrivning. 

Till detta kommer en internränta som en kostnad. Avskrivning och internränta benämns tillsammans som en 

kapitalkostnad.  

 

Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR Drift TKR

2023 2024 2025 2026

Skola 7-9 Linné etapp 1 Mediakostnad, drift*, felavhjälpande 3 100 3 100 3 100

Kapitaltjänstkostnad 8 125 8 125 8 125

Lokalvårdskostnad 2 000 2 570 2 570

Summa 0 13 225 13 795 13 795

Skola 7-9 Linné etapp 2 omb Mediakostnad, drift*, felavhjälpande

Kapitaltjänstkostnad 4 107

Lokalvårdskostnad

Summa 0 0 0 4 107

Skola F-6 Paradiset Mediakostnad, drift*, felavhjälpande 2 960 2 960 2 960 2 960

Kapitaltjänstkostnad 8 265 8 265 8 265 8 265

Lokalvårdskostnad 2 081 2 081 2 081 2 081

Summa 13 306 13 306 13 306 13 306

SUMMA TOTALT Totalt per år 13 306 26 531 27 101 31 208
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Tabell: Tillkommande driftkostnader för investeringar för exploatering inom allmän platsmark 

 

 
Utifrån tabellen ovan, finns det i budgetförutsättningarna avsatta medel för tillkommande 
driftkostnader för investeringar för exploatering inom allmän platsmark, se mer om projekten i 
Samhällsbyggnadsplanen, bilaga 1. Angivna exploateringsprojekt innebär drygt 1 miljon kronor i 

Investering och tillkommande drift allmän platsmark Drift TKR

exploatering 2022 2023 2024 2025

Vena etapp 1 Drift TKR 110 110

Kapitaltjänstkostnad  TKR 894 894

Summa 0 0 1 004 1 004

Hvita Korset Drift TKR 18 18

Kapitaltjänstkostnad  TKR 143 143

Summa 0 0 161 161

Blåsippan (exploateringsavtal) Drift TKR 20 20

Kapitaltjänstkostnad  TKR 163 163

Summa 0 0 183 183

V Bökhult etapp 2 Drift TKR 38 76 76 76

Kapitaltjänstkostnad  TKR 309 618 618 618

Summa 347 694 694 694

Vena IP Gata Drift TKR 5 10

Kapitaltjänstkostnad  TKR 39 78

Summa 0 0 44 88

Furulund etapp 1 Drift TKR 210 210

Kapitaltjänstkostnad  TKR 1 710 1 710

Summa 0 0 1 920 1 920

Furulund etapp 2 Drift TKR 80

Kapitaltjänstkostnad  TKR 653

Summa 0 0 0 734

Lärlingsvägen Drift TKR 13 13 13

(Övrigt MEX) Kapitaltjänstkostnad  TKR 104 104 104

Summa 0 117 117 117

Matargata Dihult Drift TKR 24 24 24

(Övrigt MEX) Kapitaltjänstkostnad  TKR 195 195 195

Summa 0 219 219 219

Nya Dihult Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Norra Froafälle Drift TKR 42 42

(Spettet 4) Kapitaltjänstkostnad  TKR 341 341

Summa 0 0 383 383

Södra Froafälle Drift TKR

(Froafälle 12:1) Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Köpmannen 2 Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Solvikskajen Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Kattesjön Drift TKR 5 10 10 10

Kapitaltjänstkostnad  TKR 41 81 81 81

Summa 46 91 91 91

Total summa 392 1 121 4 814 5 592
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nya driftkostnader från år 2023. Viss del av den ökade kostnaden finns redan med i budgeten för år 
2022. Nya exploateringsprojekt innebär ytterligare ökade driftkostnader år 2024 med nästan 4 
miljoner kronor och ytterligare knappt en miljon år 2025.  

 

Exploateringsbudget  

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår 
därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- 
och elanläggningar m.m. (se avsnitt ovan om Investeringar avseende exploatering). I 
Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, framgår mer ingående om aktuella exploateringsprojekt. 
Totalt ingår 24 exploateringsprojekt under planeringsperioden 2023-2034.  
 
Exploateringsbudgeten ger en samlad bild av projektens inkomster och utgifter över tid. 
Tabellen nedan visar de förväntade utgifterna och intäkterna för mark- och exploateringsverk-
samheten. De totala utgifterna inkluderar posten för investering i allmän platsmark som uppgår till 
272 miljoner kronor för åren 2023-2029, varav 170 miljoner kronor för år 2023-2025. Se mer i 
Samhällsbyggnadsplanen bilaga 1.  
 
Tabell: Totala inkomster och utgifter mark-och exploatering 2023-2034  

 

 
 

Totalt förväntas ett överskott av kommunen exploateringsverksamhet om drygt 21 miljoner 
kronor.   

Tabellen ovan visar helheten för alla exploateringsprojekt. Kommunfullmäktige ska besluta om en 
preliminär projektbudget för ett enskilt exploateringsprojekt efter antagen detaljplan. Efter 
genomförd upphandling av entreprenör etc och avtal är tecknat tas en uppdaterad projektkalkyl 
fram. Utifrån denna beslutar kommunfullmäktige om projektbudget och denna blir den slutliga 
exploateringsbudgeten för det enskilda projektet.  

 

  

Exploateringsplan                         

Skatte- & 

taxekollektivet/tkr

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Plan 

2028

Plan 

2029

Plan 

2030

Plan 

2031

Plan 

2032

Plan 

2033

Plan 

2034

Totalt 2023-

2034

Inkomster 50 060 137 445 79 750 69 610 94 300 60 210 37 000 41 450 31 175 19 875 12 375 10 375 643 625

Utgifter -161 195 -85 430 -142 040 -140 575 -37 200 -16 400 -37 000 0 -1 800 0 0 -750 -622 390

Netto -111 135 52 015 -62 290 -70 965 57 100 43 810 0 41 450 29 375 19 875 12 375 9 625 21 235
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Nämndernas driftramar  

Nedan framgår nämndernas ramar för budget år 2023 och planperioden utifrån givna 
förutsättningar i budgetförslaget. Nämnderna har i 2023 års ramar tillförts budgetkompensation för 
lönerevision och PO-pålägg, se mer i tidigare avsnitt Pensions- och lönekostnader.  
 

Tabell: Förutsättningar nämndernas ramar år 2023-2025  

 

 
 
 

Taxor och avgifter  

Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige för 
beslut, se bilaga 2 och bilaga 3. Älmhults kommun har rätt att ta ut avgifter för de tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller enligt kommunallagen. Kommuner får inte ta ut högre avgifter 
än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Inom 
socialtjänsten och barnomsorg finns det något som kallas maxtaxor för att begränsa avgiftsuttag till 
gagn för den enskilda. Det innebär att kommunen har rätt att generellt debitera självkostnad inom 
maxtaxa för de insatser det avser. 
 
 

 
 

  

Nämndernas driftram (nettokostnad), 

tkr

Budget 2022 
(inkl lönrevision-

22 helårseffekt)

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunfullmäktige -1 925 -1 925 -1 925 -1 925

Revisionen -819 -819 -819 -819

Valnämnden -500 -20 -500 -20

Kommunstyrelsen -69 980 -73 337 -74 937 -76 337

Teknisk nämnd -94 968 -101 518 -103 518 -105 518

Gemensam överförmyndarnämnd -2 279 -2 279 -2 279 -2 279

Miljö- och byggnämnd -12 624 -12 792 -12 792 -12 792

Kultur- och fritidsnämnd -43 078 -49 960 -50 960 -51 960

Utbildningsnämnd -582 665 -620 025 -632 025 -642 025

Socialnämnd -393 773 -411 616 -403 616 -403 616

Gemensam nämnd familjerätt -1 265 -1 322 -1 322 -1 322

Summa nämnder -1 203 876 -1 275 613 -1 284 693 -1 298 613
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Resultatbudget  

 

 

 
 

Kassaflödesbudget  

 

  

 

 

 

     

  

RESULTATBUDGET, tkr Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Verksamhetens intäkter 304 831 330 374 296 873 296 873 296 873 296 873

Verksamhetens kostnader -1 354 165 -1 456 237 -1 433 431 -1 484 679 -1 530 972 -1 573 233

Avskrivningar -80 738 -79 893 -79 435 -91 842 -98 243 -102 850

Verksamhetens nettokostnader -1 130 072 -1 205 756 -1 215 993 -1 279 648 -1 332 342 -1 379 210

Skatteintäkter 900 124 983 040 960 790 1 021 453 1 062 623 1 108 933

Generella statsbidrag och utjämmning 265 603 278 744 270 574 280 301 298 709 306 042

Verksamhetens resultat 35 655 56 028 15 371 22 106 28 990 35 765

Finansiella intäkter 5 607 4 972 4 025 3 989 4 030 4 020

Finansiella kostnader -6 635 -13 120 -12 550 -16 700 -17 496 -17 920

Resultat efter finansiella poster 34 627 47 880 6 846 9 395 15 524 21 865

Årets resultat 34 627 47 880 6 846 9 395 15 524 21 865

KASSAFLÖDESBUDGET, tkrBokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Löpande verksamheten

Årets resultat 34 627 47 880 6 846 9 395 15 524 21 865

Justering och övriga ej

likviditetspåverkande poster
83 106 79 889 82 695 89 204 98 746 103 228

Realisationsresultat försäljning, se

nedan
0 0 0 0 0 0

Poster bokfört direkt mot eget kapital
-1 424 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten före

förändring rörelse-kapital 116 309 127 769 89 541 98 599 114 270 125 093

Förändring av rörelsekapitalet 5 009 0 42 700 88 000 22 500 59 640

Kassaflöde från den löpande

verksamheten 121 318 127 769 132 241 186 599 136 770 184 733

Investeringsverksamheten

Investering materiella -289 021 -226 291 -340 198 -335 240 -172 330 -258 940

Försäljning materiella 0 0 0 0 0 0

Aktier och andelar -1 0 0 0 0 0

Ökning övriga  långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0

Minskning långfristiga fordringar -445 0 0 0 0 0

Kassaflöde från

investeringsverksamheten -289 467 -226 291 -340 198 -335 240 -172 330 -258 940

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna långfristiga lån 200 000 100 000 100 000 175 000 50 000 50 000

Amortering långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från

finansieringsverksamheten 200 000 100 000 100 000 175 000 50 000 50 000

Årets kassaflöde 31 851 1 478 -107 957 26 359 14 440 -24 207

Likvida medel vid årets början 157 626 189 477 190 955 81 520 107 879 122 319

Likvida medel vid årets slut 189 477 190 955 81 520 107 879 122 319 98 112
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Balansbudget  

 

 
 

 

BALANSBUDGET, tkr Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Fastigheter och inventarier 1 956 866 2 103 264 2 217 629 2 461 027 2 535 114 2 691 204

Materiella anläggningstillgångar 1 956 866 2 103 264 2 217 629 2 461 027 2 535 114 2 691 204

Aktier och andelar 69 813 69 813 69 813 69 813 69 813 69 813

Långfristiga fordringar 13 891 13 891 13 891 13 891 13 891 13 891

Bidrag till infrastruktur 51 680 51 680 51 680 51 680 51 680 51 680

Finansiella anläggningstillgångar 135 384 135 384 135 384 135 384 135 384 135 384

Summa anläggningstillgångar 2 092 250 2 238 648 2 353 013 2 596 411 2 670 498 2 826 588

Förråd 349 349 349 349 349 349

Exploateringsmark 34 206 34 206 -8 494 -96 494 -118 994 -178 634

Fordringar 177 038 177 038 177 038 218 072 218 072 218 072

Kassa och bank 189 477 190 955 81 520 107 879 122 319 98 112

Summa omsättningstillgångar 401 070 402 548 250 413 229 806 221 746 137 899

SUMMA TILLGÅNGAR 2 493 320 2 641 196 2 603 426 2 826 217 2 892 244 2 964 487

Ingående eget kapital 620 845 655 472 655 472 703 352 712 747 728 271

Årets resultat 34 627 47 880 6 846 9 395 15 524 21 865

Summa eget kapital 655 472 703 352 662 318 712 747 728 271 750 136

Avsättningar pensioner 14 588 14 584 17 848 15 210 15 713 16 091

Avsättning sluttäckning deponi 23 190 23 190 23 190 23 190 23 190 23 190

Summa avsättningar 37 778 37 774 41 038 38 400 38 903 39 281

Långfristiga skulder 1 443 422 1 543 422 1 543 422 1 718 422 1 768 422 1 818 422

Kortfristiga skulder 356 648 356 648 356 648 356 648 356 648 356 648

Summa skulder 1 800 070 1 900 070 1 900 070 2 075 070 2 125 070 2 175 070

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 493 320 2 641 196 2 603 426 2 826 217 2 892 244 2 964 487

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser 256 997 248 115 248 115 250 569 248 128 240 299

Borgensförbindelser 632 109 631 433 631 842 631 433 631 433 631 433
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1. Om verktygslådan 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som ingår i Älmhults kommuns 
lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan innehåller bland annat definitioner, syfte och 
användningsområde för resultatmål och indikatorer. Den är ett stöd för tjänstepersoner och 
förtroendevalda i arbetet med uppföljning av resultatmålen. 

 
1.1. Kommunens lednings- och styrningsprocess 
 

 

 

1.2. Huvudprocesser 
Huvudprocesserna är kommunens uppdrag som riktar sig direkt till invånaren. Huvudprocesserna i 
Älmhults kommun styrs genom resultatmål som ska vara av god ekonomisk hushållning. 
Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Det finns tre huvudprocesser; Utbildning- och 
arbetsmarknad, Välfärd samt Samhällsutveckling. 

Utbildnings- och arbetsmarknad 
Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande. 
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Välfärd 
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, 
bibehålla eller återvinna sin förmåga. 

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

 
1.3. Kommunens vision och värdegrund  
Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Älmhults kommun och är beslutad 
av kommunfullmäktige. Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka den drivkraft, 
framåtanda och stolthet som finns. Visionen omfattar hela Älmhults kommun både tätort och landsbygd. 
Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att visionen 
nås. 

Kommunens vision: 

 

 
1.4. Resultatmål 
Varje år i juni lämnar nämnderna ifrån sig budgetförslag som kan innehålla förslag till ändring eller 
komplettering av resultatmål och indikatorer. För varje huvudprocess fastställs resultatmål av 
kommunfullmäktige och dessa är riktade uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att 
uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och ska framgå av verksamhetsplanerna. 
Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att styra huvudprocesserna mot resultatmålen. Det ska 
finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och kommunens vision. Resultatmålen ska följas upp i 
samband med årsbokslut och delårsrapport augusti.  
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1.5. Indikatorer 
Indikatorerna till de olika resultatmålen har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett 
kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig gällande att uppfylla 
resultatmålen. Respektive nämnd beslutar om förslag till kommunfullmäktige vilka indikatorer och 
målvärde som ska användas för de resultatmål som rör nämndens ansvarsområde. 

 
1.6. Hur du kan använda verktygslådan 
Verktygslådan är en handbok. Du hittar här information om resultatmålen samt om indikatorer 
tillhörande respektive mål. Verktygslådan kan användas såväl vid uppföljning som för förståelse för 
ingående indikatorer och vid användandet av mål och indikatorer för styrning och utveckling.  

 

1.7. Begrepp och rubriker 
Varje indikator redovisas som nedan.  

Indikator 
Indikatorsnamnet 
                                           
Syfte 
Övergripande syfte med indikatorn – vad skall det bidra till? 
 
Definition 
Definitionen av indikatorn, vad det är som mäts 
 
Mätmetod 
Hur uppgifterna samlas in 
 
Mätfrekvens 
Hur ofta nyckeltalet mäts 
 
Källa 
Var informationen kan inhämtas 
 
Publiceringsdatum statistik 
När statistiken görs tillgänglig 
 
Målguide 
Vad som krävs för att räkna resultatet som: (olika för respektive indikator beroende på 
dess karaktär och målvärde) 
 
 

Uppfyllt 
 

Till exempel >80%  

 
 

Delvis uppfyllt Till exempel 50–80% 

 
 

Inte uppfyllt Till exempel <50% 

Ägare 
Den tjänsteperson som är ansvarig för indikatorn. 
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1.8. Uppföljning 
Respektive nämnd gör en bedömning om måluppfyllelse utifrån indikatorernas utfall. Nämnden ska även 
beskriva de aktiviteter som de utfört i huvudprocesserna för att bidra till måluppfyllelsen. Uppföljning av 
måluppfyllelsen och aktiviteter ska framgå i nämndernas delårsrapport augusti och i årsanalysen.  

I den samlade bedömningen för kommunen som helhet framgår en helhetsbedömning av hur många 
resultatmål som uppfylls. I årsredovisningen redovisas resultatmålens utfall för respektive huvudprocess med 
övergripande kommentarer om nämndernas genomförda aktiviteter. 

 
1.9. Bedömning av resultatmålen 
Som stöd för att följa upp resultatmålen används indikatorer bestående av statistik och nyckeltal som 
visar resultat inom de verksamheter som har koppling till målet. Helhetsbedömning på om varje 
resultatmål anses uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt görs baserat på indikatorernas samlade 
uppfyllnadsgrad.  

Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol:  

 
          Uppnås eller överträffas  
 
          Uppnås delvis  
 
          Uppnås inte  
 

Grön markering betyder att kommunen bedömer att resultatmålet har nåtts eller överträffats. Gul 
markering visar att målet bedöms delvis uppnåtts. En gul markering för resultatmålet signalerar en 
varierande uppfyllnadsgrad bland målets indikatorer. Röd markering signalerar att resultatmålet inte 
nåtts och att avvikelsegraden är hög. Om flera indikatorer inte uppnås skall en röd markering väljas även 
om ytterligare indikatorer bedöms uppnås/delvis uppnås, målet bedöms då inte vara uppnått i sin helhet. 
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               2. Resultatmål och indikatorer  
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2.1. Utbildning- och arbetsmarknadsprocessen 

 
 

2.1.1. Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv 
kunskapsutveckling.  
 
Resultatmål 
Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv 
kunskapsutveckling. 
 
Syfte 
Främja medborgarnas förmåga, utveckling och livskvalitet. 
 
Indikatorer 
Andel elever som klarat nationella provet i årskurs 3. 
Andel elever med godkända betyg i årskurs 6. 
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. 
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.        
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Indikator 
Andel elever som klarat nationella provet årskurs 3.               
                                           
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. 
 
Definition 
Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik respektive svenska och svenska som andra språk, kommunala skolor, (%). 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada  
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
(På grund av Covid-19 genomfördes inga ämnesprov för åk 3 under läsåret 2019/2020 
varför inga uppgifter finns för året.) 
 
Källa 
Kolada N15454, N15452 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 48 
Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare. 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>74% av elever klarade nationella provet 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Andel elever med godkända betyg i årskurs 6. 
 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Godkända betyg i grundskolan är viktigt för 
behörighet till gymnasial utbildning. 
 
Definition 
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala 
skolor, andel (%). 
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Antal elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (betyg A-E) i samtliga 
ämnen som eleven läser dividerat med antal elever i årskurs 6 totalt. Multipliceras med 100 
för redovisning i procent. Avser elever i kommunala skolor belägna i kommunen oavsett var 
de är folkbokförda. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 43 
Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare. 
 
Källa 
Kolada N15540 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>74% av elever har uppnått kunskapskraven 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
 

 

  



  Information 
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Indikator 
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. 
 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Gymnasieexamen är krav för behörighet till 
eftergymnasial utbildning på högre nivå samt gör det enklare för individen att hitta arbete. 
 
Definition 
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).  
Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med 
examen inom tre år, inkl. IM* dividerat med antal elever som började på gymnasium i 
kommunal regi i kommunen för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början 
saknar svenskt personnummer (till exempel nyanlända elever som ännu inte blivit 
folkbokförda) ingår ej.  
 
(* IM = Introduktionsprogrammet) 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 50 
 
Källa 
Kolada N17451 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>64% av elever har gymnasieexamen inom 3 år 

 
 

Delvis uppfyllt 60–64% 

 
 

Inte uppfyllt <60% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.        
                                                                                                                                                 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Gymnasieexamen är krav för behörighet till 
eftergymnasial utbildning på högre nivå samt gör det enklare för individen att hitta arbete. 
 
Definition 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 
Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med 
examen inom 4 år, inkl. IM* dividerat med antal elever som började på gymnasium i 
kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM.elever som vid utbildningens början 
saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) 
ingår ej. 
 
(* IM = Introduktionsprogrammet) 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 50 
 
Källa 
Kolada N17467 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>74% av elever har gymnasieexamen inom 4 år 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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2.1.2. Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9  
är behöriga till gymnasiet. 
 
Resultatmål 
Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9  
är behöriga till gymnasiet. 
 
Syfte 
Främja medborgarnas individuella möjligheter genom ökade studieresultat. 
 
Indikatorer 
Andel godkända betyg i åk 9. 
Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet. 
 

 
  



  Information 
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Indikator 
Andel godkända betyg i åk 9. 
 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Godkända betyg i grundskolan är viktigt för 
behörighet till gymnasial utbildning. 
 
Definition 
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen 
beräknas på de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är 
folkbokförda. (För år 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund.) 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 39 
Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare. 
 
Källa 
Kolada N15419 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>74% av elever har godkända betyg i åk 9 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet. 
 
Syfte 
Öka behörigheten för gymnasieutbildning bland kommunens elever. 
 
Definition 
Elever i åk 9 i kommunala skolor som är behöriga till yrkesprogram, beräknat i andel (%)  
 
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever 
som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs 
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i 
minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta 
behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett 
folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och 
antalet ej behöriga är 1–4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. För år 2016 
exkluderades elever med okänd bakgrund. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 39 
Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare. 
 
Källa 
Kolada N15436 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>84% av elever är behöriga till nationellt program 
på gymnasiet 

 
 

Delvis uppfyllt 75–84% 

 
 

Inte uppfyllt <75% 

Ägare 
Utbildningschef 
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2.1.3. I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina 
val av skolor. 
 
Resultatmål 
I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få 
sina val av skolor. 
 
Syfte 
God service till vårdnadshavare.  
 
Indikatorer 
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola oavsett om det gäller en 
kommunal eller fristående verksamhet. 
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Indikator 
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola oavsett om 
det gäller en kommunal eller fristående verksamhet. 
 
Syfte 
God service till vårdnadshavare.  
 
Definition 
Andel av barnen som får vald förskola vid barnplacering inför hösten. 
Andel av eleverna som får sitt val av skola vid placering i förskoleklass. 
 
Mätmetod 
Utbildningsförvaltningen utför en egen undersökning. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Augusti 
 
Källa 
Kommunens egen undersökning 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>89% av barn får sitt förstahandsval av förskola 
och skola 

 
 

Delvis uppfyllt 80–89% 

 
 

Inte uppfyllt <80% 

Ägare 
Utbildningschef 
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2.1.4. I Älmhults kommun ökar andelen  

självförsörjande hushåll för varje år 
  

Resultatmål 
I Älmhults kommun ökar andelen  
självförsörjande hushåll för varje år. 
 
Syfte 
Förbättra kommunens medborgares socioekonomi. 
 
Indikatorer 
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkningen. 
Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av befolkningen. 
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
Andel elever inom vuxenutbildningen som klarar nationella prov. 
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Indikator 
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkningen. 
 
Syfte 
Minska arbetslösheten bland kommunens invånare. Arbetslöshet kan påverka många olika 
delar av samhället, både gällande samhällets totala ekonomi samt individens 
hälsotillstånd. Målgruppen 18–64 år ger siffror för hela den arbetsföra populationen. 
 
Definition 
Antal invånare 18–64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 
dividerat med antal invånare 18–64 år.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 2 
 
Källa 
Kolada N03920 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

<6,5% av befolkningen är arbetslös. 

 
 

Delvis uppfyllt 7.5–6,5% 

 
 

Inte uppfyllt >7,5% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av befolkningen. 
 
Syfte 
Minska arbetslösheten bland kommunens invånare. Arbetslöshet kan påverka många olika 
delar av samhället, både gällande samhällets totala ekonomi och individens hälsotillstånd. 
Fokus på målgruppen 16–24 år visar hur kommunens unga vuxna lyckas ta sig ut i 
arbetsmarknaden. 
 
Definition 
Antal invånare 16–24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, 
dividerat med antal invånare 16–24. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 2 
 
Källa 
Kolada N03921 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

<6.5% av befolkningen är arbetslös. 

 
 

Delvis uppfyllt 7.5-6.5% 

 
 

Inte uppfyllt >7.5% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
 
Syfte 
Minska antal hushåll med ekonomiskt bistånd i kommunen. 
 
Definition 
Antal biståndshushåll i kommunen. 
 
Mätmetod 
Statistik via Socialstyrelsen 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Januari 
 
Källa 
Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd, Antal biståndshushåll, Älmhult 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Minskat antal biståndshushåll sedan föregående år. 

 
 

Delvis uppfyllt Samma antal biståndshushåll sedan föregående år. 

 
 

Inte uppfyllt Ökat antal biståndshushåll sedan föregående år. 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Andel elever inom vuxenutbildningen som klarar nationella prov. 
 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Behörighet till fortsatta studier eller förbättrad 
ställning på arbetsmarknaden. 
 
Definition 
Totala antalet elever inom vuxenutbildningen som klarat nationellt prov som andel av totala 
antalet elever som gjort nationella prov.  
 
Mätmetod 
Antal nationella prov med godkänt resultat dividerat med antal prov som genomförts. 
Samtliga nationella prov oavsett ämne summeras till ett mått.  
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Augusti 
 
Källa 
Kommunens egen undersökning 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>74% av elever klarade nationella provet 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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2.2. Välfärdsprocessen 

 
2.2.1. 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. 
 
Resultatmål 
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. 
 
Syfte 
God service till kommunens brukare. 
 
Indikatorer 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. 
Brukarbedömning boende LSS. 
Brukarbedömning personlig assistans.   
Brukarbedömning hemtjänst ÄO.    
Brukarbedömning SÄBO. 
Brukarbedömning IFO. 
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Indikator 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. 
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av daglig verksamhet LSS utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om 
saker som är viktiga? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har 
besvarat frågan. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun 
kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 49 
 
Källa 
Kolada U28532 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>70% av brukare bedömer att de får bestämma om 
saker som är viktiga. 

 
 

Delvis uppfyllt 50–70% 

 
 

Inte uppfyllt <50% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning boende LSS. 
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av boende LSS utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer boende i gruppbostad samt servicebostad LSS som har svarat Ja på 
frågan Får du bestämma om saker som är viktiga hemma? dividerat med samtliga 
personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat frågan. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 49 
 
Källa 
Kolada U28663 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>70% av brukare bedömer att de får bestämma 
om saker som är viktiga. 

 
 

Delvis uppfyllt 50–70% 

 
 

Inte uppfyllt <50% 

Ägare 
Socialchef 
 

 

  



  Information 

 2022-12-09  26(50) 

 
Indikator 
Brukarbedömning personlig assistans.   
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av personlig assistans utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer med Personlig assistans som har svarat Ja på frågan Kan du göra det du 
vill med hjälp av dina assistenter? dividerat med samtliga personer med personlig 
assistans som har besvarat frågan. Undersökningen är ej en totalundersökning varför 
resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst 
fem. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 49 
 
Källa 
Kolada U28634 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>70% av brukare bedömer att hen kan göra det 
hen vill med hjälp av sina assistenter. 

 
 

Delvis uppfyllt 50–70% 

 
 

Inte uppfyllt <50% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning hemtjänst ÄO.    
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av hemtjänst äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd" på 
frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?" dividerat 
med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst 
och äldreboenden, Socialstyrelsen. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 25 
 
Källa 
Kolada U21468 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>90% av brukare bedömer att de är nöjda med 
den hemtjänst dom har. 

 
 

Delvis uppfyllt 80–90% 

 
 

Inte uppfyllt <80% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning SÄBO. 
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av särskilda boenden utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket nöjd" eller 
"Ganska nöjd" på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt 
äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst 
och äldreboenden, Socialstyrelsen. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 25 
 
Källa 
Kolada U23471 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>75% av brukare bedömer att de är nöjda med sitt 
äldreboende. 

 
 

Delvis uppfyllt 50–75% 

 
 

Inte uppfyllt <50% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning IFO. 
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av kommunens individ- och familjeomsorg utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat 
Förbättrats mycket eller Förbättrats lite på frågan Hur har din situation förändrats sedan du 
fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? dividerat med samtliga personer med kontakt 
med individ- och familjeomsorgen totalt som har besvarat frågan.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
individ- och familjeomsorg. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 49 
 
Källa 
Kolada U30453 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>90% av brukare bedömer att deras situation har 
förbättrats. 

 
 

Delvis uppfyllt 80–90% 

 
 

Inte uppfyllt <80% 

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

Resultatmål 
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande 
vilket innebär ett minskat stödbehov. 
 
Syfte 
Förbättra kommunens folkhälsa. 
 
Indikatorer 
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät).              
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
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Indikator 
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät).              
                                                                              
Syfte 
Förbättra studieron för ökad måluppfyllelse. 
 
Definition 
Andel av eleverna på kommunala skolor som uppger att de har mycket god eller god 
studiero. Undervisningen redovisas per stadium inom grundskolan och för gymnasiet. 
 
Mätmetod 
Utbildningsförvaltningen utför egen undersökning. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 20  
 
Källa 
Kommunens egen undersökning. 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>74% av elever uppger att de har en bra 
studiero. 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
 
Syfte 
Minska antal hushåll med ekonomiskt bistånd i kommunen. 
 
Definition 
Antal biståndshushåll i kommunen. 
 
Mätmetod 
Statistik från Socialstyrelsen 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Januari 
 
Källa 
Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd, Antal biståndshushåll, Älmhult 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Minskat antal biståndshushåll sedan föregående 
år. 

 
 

Delvis uppfyllt Samma antal biståndshushåll sedan föregående 
år. 

 
 

Inte uppfyllt Ökat antal biståndshushåll sedan föregående år. 

Ägare 
Socialchef 
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2.3. Samhällsutvecklingsprocessen 
 
2.3.1. I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat 
fritids-och kulturutbud och trygga mötesplatser.  
Resultatmål 
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och 
varierat fritids-och kulturutbud och trygga mötesplatser.  
 
Syfte 
Öka kommunens trygghet och erbjuda kommunens invånare ett varierat utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter. 
 
Indikatorer 
Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets ranking)  
Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel %  
Mätning av antalet deltagare i förenings-sammankomster (via LOK).  
Antalet boklån per invånare.  
Antalet besökare i kultur- och fritidsverksamheterna  
Polisens lokala trygghetsundersökning.  
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Indikator 
Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets ranking)  
 
Syfte 
Förbättra kommunens arbete med friluftsliv. 
 
Definition 
Sveriges friluftsliv beställs av naturvårdsverket och baseras på en årlig enkätundersökning. 
Följande områden ingår i undersökningen: Planer för friluftsliv, Information och samarbete 
kring friluftsliv, aktiviteter och insatser inom friluftsliv och goda exempel. 
 
Mätmetod 
Statistik via Naturvårdsverket 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
September 
 
Källa 
Naturvårdsverket 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>< 5 positioner än föregående år 

 
 

Delvis uppfyllt > 10 positioner som föregående år 

 
 

Inte uppfyllt > 20 positioner än föregående år 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Antal inskrivna elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år 
 
Syfte 
Öka andel av kommunens ungdomar som engagerar sig i kulturskolans och kommunens 
musik- och kulturaktiviteter. 
 
Definition 
Antal unika individer 6–19 år som går i musik- eller kulturskola. Eftersom deltagarlistorna 
främst omfattar elever, 6–19 år, som går långa kurser i kulturskolan och inte i samma 
utsträckning visar elever som deltar i t.ex. öppen verksamhet och kortare kurser är de 
aktuella siffrorna troligen en underskattning av den totala andelen 6–19-åringar som går i 
kulturskolan. 
 
Mätmetod 
Statistik hämtas från Study Along. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 46 
 
Källa 
Egen statistik 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Samma eller ökat antal elever inskrivna i 
Kulturskolans kurser och aktiviteter 

 
 

Delvis uppfyllt Samma eller något minskat antal elever 
inskrivna i Kulturskolans kurser och aktiviteter 

 
 

Inte uppfyllt Minskat antal elever inskrivna i Kulturskolans 
kurser och aktiviteter 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Mätning av antalet deltagare i förenings-sammankomster (via LOK).  
 
Syfte 
Mäta antalet föreningsaktiviteter kopplat till deltagare som indikator för 
idrottsföreningarnas förutsättningar att ge barn och ungdomar möjlighet till 
kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en bred tillgång av 
kultur- och fritidsutbud 
 
Definition 
Mäta antalet föreningsaktiviteter kopplat till deltagare som indikator för 
idrottsföreningarnas förutsättningar att ge barn och ungdomar möjlighet till 
kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en bred tillgång av 
kultur- och fritidsutbud 
 
Mätmetod 
Statistik skickad till kommunen via LOK. 
 
Mätfrekvens 
2 ggr/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Mars och oktober 
 
Källa 
Statistik LOK 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Samma eller ökat antal tillfällen än tidigare 
mätning 

 
 

Delvis uppfyllt Samma eller något färre antal tillfällen än 
tidigare mätning 

 
 

Inte uppfyllt Betydligt färre tillfällen än tidigare mätning 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Antalet boklån per invånare.  
 
Syfte 
Öka incitament att låna böcker, läsa och nyttja bibliotekens service. 
 
Definition 
Antal initiala lån av böcker med skriven text delat på kommunens population. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kungliga biblioteket 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
september 
 
Källa 
Kungliga biblioteket  
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Samma eller ökat antal boklån än tidigare 
mätning 

 
 

Delvis uppfyllt Samma eller något färre antal boklån än 
tidigare mätning 

 
 

Inte uppfyllt Betydligt färre antal boklån än tidigare mätning 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Antalet besökare i kultur- och fritidsverksamheterna  
 
Syfte 
Mäta attraktiviteten hos och för: verksamheterna, aktiviteterna, lokaler, öppettider mm. 
som verksamheterna har och erbjuder 
 
Definition 
Mäta besökarantalet i/till kultur- och frtidsverksamheterna och dess aktiviteter de 
genomför under året vilket bland annat mäter attraktiviteten hos och för 
verksamheterna, aktiviteterna, lokaler, öppettider mm. 
 
Mätmetod 
Egen statistik 
Mätfrekvens 
2 ggr/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
April och september 
 
Källa 
Egen statistik från verksamheterna  
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Samma eller ökat antal besökare än tidigare 
mätning 

 
 

Delvis uppfyllt Samma eller något färre antal besökare än 
tidigare mätning 

 
 

Inte uppfyllt Betydligt färre antal besökare än tidigare 
mätning 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Polisens lokala trygghetsundersökning.  
 
Syfte 
Öka invånarnas upplevda trygghet i kommunen. 
 
Definition 
Polismyndigheten utför årligen en lokal trygghetsmätning baserat på en 
enkätundersökning genomförd bland kommunens invånare. Problemnivån skattas sedan 
på en skala från 0 (låg problemnivå) till 6 (hög problemnivå). 
 
Mätmetod 
Statistik som presenteras till kommunen från polismyndigheten. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
November 
 
Källa 
Polismyndigheten 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

<1.75 på skalan 

 
 

Delvis uppfyllt 1.75–2.00 

 
 

Inte uppfyllt >2.00 

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

Resultatmål 
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. 
Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar. 
 
Syfte 
Stimulera tillväxt och utveckling i kommunen. 
 
Indikatorer 
SCB befolkningsstatistik. 
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Indikator 
SCB befolkningsstatistik. 
 
Syfte 
Stimulera befolkningstillväxt i önskad takt och i önskad geografisk spridning.  
 
Definition 
Antal folkbokförda personer i Älmhults kommun per månad. Årsvis mäts det per 31/12. 
 
Mätmetod 
Kommunen hämtar statistik hos SCB månadsvis. Statistiken visar folkmängd och 
befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in- och utflyttade. Statistiken baseras 
på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.  
 
Mätfrekvens 
1 gång/månad 
 
Publiceringsdatum statistik 
Cirka 6 veckor efter aktuellt månadsslut. SCB anger aktuella publiceringsdatum inför 
nästkommande år. 
 
Källa 
SCB 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

1% ± 10% (0.9%-1.1%) 

 
 

Delvis uppfyllt 0.5% - 0.9%, 1.1% - 1.6% 

 
 

Inte uppfyllt <0.5%, >1.6% 

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

Resultatmål 
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och 
hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag. 
 
Syfte 
Främja kommunens näringsliv. 
 
Indikatorer 
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv undersökning.   
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI. 
Antalet nystartade företag ska öka. 
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Indikator 
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning     
                                                                              
Syfte 
Göra Älmhult attraktivt för näringslivet. 
 
Definition 
Baserat på enkätundersökning av Svenskt Näringsliv. Undersökningen genomförs via 
webb- och brevenkäter som skickas till ett urval av företag i kommunen. Enkäten mäter 
bland annat företagens nöjdhet i kontakt med kommunens tjänstemän och politiker på en 
skala från 1 (dåligt) till 6 (utmärkt).  
 
Mätmetod 
Enkätundersökning av konsult på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Maj 
 
Källa 
Kolada U00811 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Högre poäng än föregående år 

 
 

Delvis uppfyllt Samma poäng som föregående år (+/-0,2 
poäng) 

 
 

Inte uppfyllt Lägre poäng än föregående år 

Ägare 
Kommunchef 
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Indikator 
Företagsklimat enligt öppna jämförelser via Insikt (Nöjd Kund Index) 
 
Syfte 
Göra Älmhult attraktivt för näringslivet. 
 
Definition 
Nöjd Kund Index (NKI), Företagsklimat - Totalt: Kommunpoäng enligt undersökningen 
Insikt som visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövning inom 
sju olika områden (skala 0–100). Områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd i samlad redovisning. 
Området upphandling redovisas separat. 
 
Mätmetod 
Extern konsult utför undersökningen på uppdrag av kommunen. Siffror skickas sedan in till 
Kolada via SKR. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 16 
 
Källa 
Kolada U07451 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Högre poäng än föregående år 

 
 

Delvis uppfyllt Samma poäng som föregående år (+/- 5 poäng) 

 
 

Inte uppfyllt Lägre poäng än föregående år 

Ägare 
Kommunchef 
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Indikator 
Antalet nystartade företag ska öka. 
 
Syfte 
Göra Älmhult attraktivt för nyföretagare. 
 
Definition 
Antal nyregistrerade bolag i kommunen per år. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. 
 
Mätfrekvens 
Per månad och år. 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 24 
 
Källa 
Kolada N01003 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

Fler nyregistrerade bolag än medelvärdet de 5 
föregående åren. 

 
 

Delvis uppfyllt Lika många nyregistrerade bolag som 
medelvärdet de 5 föregående åren (+/- 5%). 

 
 

Inte uppfyllt Färre nyregistrerade bolag än medelvärdet de 5 
föregående åren. 

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

Resultatmål 
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att 
du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån. 
 
Syfte 
Främja nybyggnation i kommunen. 
 
Indikatorer 
Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar. 
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Indikator 
Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut 
för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar. 
 
Syfte 
Göra Älmhult mer attraktivt för nybyggnation.  
 
Definition 
Handläggningstid i dagar (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov. Uppgifterna avser ärenden om bygglov för nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus, där beslut om bygglov fattades under året. Uppgifterna gäller alla sådana 
ärenden, oavsett om de ligger inom eller utom detaljplanelagt område, inom eller utom 
område med områdesbestämmelser, eller om de omfattas av givet förhandsbesked. 
Uppgifterna gäller alla ärenden oavsett om bygglovsbeslutet var positivt eller negativt. 
Fritidshus ingår ej.  
 
Mätmetod 
MoB samlar in statistik och skickar sedan till Kolada via KKiK. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 48 
 
Källa 
Kolada U00811 
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

<5 veckor 

 
 

Delvis uppfyllt 5-10 veckor 

 
 

Inte uppfyllt >10 veckor 

Ägare 
Miljö- och byggchef 
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2.3.5. I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla 
timmar. 
 
Resultatmål 
I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla 
timmar. 
 
Syfte 
Främja kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. 
 
Indikatorer 
Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter och som får ett direkt svar på en 
enkel fråga (%). 
Användning av e-tjänster ska öka. 
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Indikator 
Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter och som får ett 
direkt svar på en enkel fråga (%). 
 
Syfte 
Att göra kommunikation med kommunen enkel för invånarna. 
 
Definition 
Lösningsgrad i servicecenter, dvs andel av ärenden som inkommer via servicecenter och 
som blir lösta i servicecenter. 
 
Mätmetod 
Rapport över registrerade ärenden i servicecenters ärendesystem. 
 
Mätfrekvens 
Per månad och år. 
 
Publiceringsdatum statistik 
15:e i varje månad. 
 
Källa 
Helpdesk (servicecenters ärendesystem)  
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>40% lösningsgrad 

 
 

Delvis uppfyllt 30 – 40% lösningsgrad 

 
 

Inte uppfyllt <30% lösningsgrad 

Ägare 
Servicechef 
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Indikator 
Användning av e-tjänster ska öka. 
 
Syfte 
Att göra kommunikation med kommunen enkel för invånarna. 
 
Definition 
Ökning i procent av antal inkomna ärenden via kommunens e-tjänstportal (e-
tjanst.almhult.se). Jämförelse med genomsnitt per månad för 2022. 
 
Mätmetod 
Rapport över inkomna ärenden, hämtas i e-tjänstportalens statistikverktyg. 
 
Mätfrekvens 
Per månad och år. 
 
Publiceringsdatum statistik 
15:e i varje månad. 
 
Källa 
Open-e platform  
 
Målguide 
 

Uppfyllt 
 

>50% ökning 

 
 

Delvis uppfyllt 40–50% ökning 

 
 

Inte uppfyllt <40% ökning 

Ägare 
IT/Digitaliseringschef 
 

 

 

 



Svar på interpellation ställd från Stefan Jönsson angående byggnation etapp l Linneskolan i Älmhult. 

Jag håller med Stefan Jönsson om att detta byggprojekt är kantat av ett antal stora   misslyckande. 
Skall försöka göra en sammanfattning vad som hänt sedan februari 2018 till i dag december 2022. 

2018 

I februari månad 2018 konstaterade utbildningsnämnden att det fanns behov av ett nytt högstadium 
i Älmhults Kommun. 

2019 

I sammanträdesprotokoll dat. 2019-04-19 beslutade utbildningsnämnden att KS snarast skulle gå 
vidare till KF om detta och anslå pengar. 2019-06-24 beslutade KF att tekniska förvaltningen i 
uppdrag att starta projektet. Här skedde det första stora misstaget. KF kan aldrig ge en förvaltning ett 
uppdrag. 

2020 

Vid möte i KF 2020-10-26 gjorde KF rättelse och beslutade skicka det hela till tekniska nämnden. 
Samtidigt var det underförstått att platsen för byggnationen var på markytor nära Linneskolan.När vi 
i tekniska nämnden fick detta till oss, var vårt första intryck att nuvarande tomt var alldeles för liten 
till denna stora byggnation. Men beslut i KF är ju inte sånt man ändrar på utan vi satte igång med 
projektering och lämnade ut anbudsunderlag för en byggnation med fast pris utan index. 2021-05-21 
var allt klart för att antaga entreprenör. 

2021 

När sedan bygglovet skulle lämnas in  i början av augusti 2021 började de verkligen stora problemen. 
Trafikverket ville inte godkänna en så pass stor skola nära järnvägen. Yttrande från Trafikverket kom 
2021-10-25.  En månad senare 2021-11-26 gjordes ett medfinansieringsavtal mellan Älmhults 
Kommun och Trafikverket. Detta avtal innebar att Trafikverket skulle göra en egen bullerutredning 
som skulle betalas av Älmhults Kommun. 

2022 

Den bullerutredning som Trafikverket skulle göra lovades att den skulle kunna vara klar i mars månad 
2022.Sedan hände inget under våren. Först i    juli månad 2022 blev ett avtal klart med Trafikverket. 
Sedan fick  vi bygglov 2022-09-19 och senare även startbesked 2022-10-14. 

Men som alla säkert känner till så har det varit en mycket kraftig inflation i byggbranschen mellan 
maj 2021 och nu i november 2022. Därför måste vi för att komma igång med bygget detta året ge en 
ersättning för ökade materialpriser och en viss summa för hinder av entreprenaden.Totalt 42 
miljoner 

Ärendet har nu behandlats i kommunstyrelsen 2022-11-29 där det framkommer svar på de frågor 
som finns från Stefan Jönsson. Anbudssumman var nära 187 miljoner. Bygget planeras vara klart 
november månad 2024. Lösningen blir säkert paviljonger under denna tid. För framtiden vill jag 
föreslå att kommunen tar fram en byggprocess, plan från utredning, förslag/idéorganisationsmodelkl 



med projektledare, beslutsavstämning, utformning/ekonomi. Min slutbedömning är att skolan skulle 
aldrig byggs på denna plats, men nu måste vi ro det hela iland. 

 

Älmhult 2022-12-06 

Roland Johansson 

Ordförande Tekniska nämnden 
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