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Årsrapport för kommunstyrelsen för år 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna årsrapport 2020 
för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål samt nämndspecifika mål, årets verksamhet och 
händelser, ekonomi och personal samt en framtidsblick. Förutom underlag till 
årsredovisning utgör även årsrapporterna en viktig del som underlag till budget 
2022 med plan 2023-2024.  

Nyckeltalen och de särskilda uppdragen för kommunstyrelsens verksamheter 
bygger på de av kommunfullmäktige angivna målen i budget 2020 och den 
verksamhetsplan med internbudget som är beslutad för kommunstyrelsen år 2020. 
Av 12 nyckeltal är det fyra som är uppfyllda för år 2020. Av de ej uppfyllda 
nyckeltalen finns två nyckeltal där inget resultat publicerats än. Av 12 särskilda 
uppdrag är sju påbörjade och fem avslutade. Utifrån de fokusområden som finns i 
kommunfullmäktiges budget så har kommunledningsförvaltningen haft stort fokus 
på att skapa förutsättningar för en förbättrad styrning och ledning av 
kommunkoncernen. 

I jämförelse med budget och utfall 2020 redovisar kommunstyrelsen en positiv 
budgetavvikelse som uppgår till 5,4 miljoner kronor. Det beror främst på övriga 
kostnader där största delen är satsningar som inte genomförts på grund av Covid-
19 och återhållsamhet på grund av inköpsstopp. Samt har intäkterna ökat med 
anledning av debitering av bolagen för centraliserade administrativa stödprocesser.  

Bilagor 

Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen, daterad den 15 februari 2021  

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Budgetansvarig 
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Årsrapport för kommunstyrelsen för år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2020 för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål samt nämndspecifika mål, årets verksamhet och 
händelser, ekonomi och personal samt en framtidsblick. Förutom underlag till 
årsredovisning utgör även årsrapporterna en viktig del som underlag till budget 
2022 med plan 2023-2024.  

Nyckeltalen och de särskilda uppdragen för kommunstyrelsens verksamheter 
bygger på de av kommunfullmäktige angivna målen i budget 2020 och den 
verksamhetsplan med internbudget som är beslutad för kommunstyrelsen år 2020. 
Av 12 nyckeltal är det fyra som är uppfyllda för år 2020. Av de ej uppfyllda 
nyckeltalen finns två nyckeltal där inget resultat publicerats än. Av 12 särskilda 
uppdrag är sju påbörjade och fem avslutade. Utifrån de fokusområden som finns i 
kommunfullmäktiges budget så har kommunledningsförvaltningen haft stort fokus 
på att skapa förutsättningar för en förbättrad styrning och ledning av 
kommunkoncernen. 

I jämförelse med budget och utfall 2020 redovisar kommunstyrelsen en positiv 
budgetavvikelse som uppgår till 5,4 miljoner kronor. Det beror främst på övriga 
kostnader där största delen är satsningar som inte genomförts på grund av Covid-
19 och återhållsamhet på grund av inköpsstopp. Samt har intäkterna ökat med 
anledning av debitering av bolagen för centraliserade administrativa stödprocesser.  

Bilagor 

Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen, daterad den 15 februari 2021  

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Malin Arbjörk Solvemark 
Ekonom 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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1 Sammanfattning  
På väg mot en modern, utvecklingsinriktad och effektiv kommunkoncern 
 
Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen vilken biträder styrelsen i arbetet 
med utveckling, uppföljning, ledning och samordning av kommunkoncernens verksamhet. 
Kommunstyrelsen är det ansvariga politiska organet/nämnden för kommunledningsförvaltningen men 
har också en betydande uppsiktsplikt för övriga nämnder och bolag i kommunkoncernen. 
Kommunstyrelsen har också ett viktigt strategiskt ansvar för kommunens attraktivitet, kvalitet samt 
mark och exploateringsfrågor. 
 
Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar och avdelningschefer och förvaltningschef/kommunchef 
planerar, genomför och följer upp både förvaltningens och kommunkoncernens arbete utifrån ovan 
uppdrag. Alla funktioner har dubbelt ansvar, både som ansvariga för avdelningens interna arbete samt 
för hela koncernen inom respektive funktionsansvar. Kommunstyrelsen med dess förvaltning har därför 
ett brett ansvar som innefattar både koncerngemensamt strategiskt utvecklingsarbete samt stöd och 
service till medborgare, förvaltningar och bolag. Detta ställer krav på en bred kompetens och en flexibel 
organisation för att möta samtliga behov. 
 
Året har bestått av fortsatt utveckling av arbetssätt och metoder för att möta de stora 
samhällsutmaningar kommunsverige står inför. Mycket kraft och energi har lagts på att skapa en 
tydligare struktur och en större tillit till styrning och ledning av tjänsteorganisationen utifrån de politiskt 
fastställda målen. En ny styrmodell är beslutad och arbete pågår med att implementera och 
systematisera dess intentioner.  
 
Koncernstyrning har varit i fokus och utifrån det har ett utvecklingsarbete genomförts för att komma 
bort från stuprörstänk och istället tillsammans fokusera på att skapa största möjliga nytta för 
kommuninvånarna samt använda koncernens medel på det mest effektiva sätt som är möjligt. 
Kommunledningsförvaltningen har under året samordnat och centraliserat styr- och ledningsprocesser 
inom ekonomi, HR och IT för hela koncernen. Det innebär ett gemensamt arbetssätt med att styra och 
stödja alla de processer som är gemensamma oavsett bolag eller förvaltning inom dessa områden. 
 
Ytterligare förändringar i ledningsorganisationen har skett då en ny utvecklingschef tillträdde den 1 april 
som tillsammans med den nya utvecklingsavdelningen har fokus på att utveckla och samordna 
näringslivsfrågor, regionala och nationella utvecklingsfrågor, kommunikation, säkerhet och 
beredskapsfrågor samt påbörja arbetet med Agenda 2030. En ny ekonomichef tillträdde 1 september 
som fick inleda hösten med en sen budgetprocess samt införandet av ett helt nytt ekonomisystem. Vid 
årsskiftet tillträdde också en ny kanslichef med ett betydligt bredare uppdrag kopplat till att utveckla 
samtliga administrativa processer samt ett helt nytt kontaktcenter som ska bilda navet i 
kommunkoncernens kontakt med invånare, besökare och företagare. Ett flertal utredningar som har 
genomförts under 2020 ligger till grund för förändringsresan.  
 
Den koncerngemensamma värdegrunden är nu implementerad och en stor ledarskapsutbildning är 
genomförd för alla chefer under året i syfte att stärka förändringsledarskapet utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Flera steg har också tagits inom digitaliseringsområdet samt inom inköp och 
upphandling via ett kategoristyrt arbetssätt. Pandemin har givetvis påverkat organisationen mycket och 
kommunledningsförvaltningen har lett det övergripande krisledningsarbetet parallellt med ordinarie 
utvecklingsarbete. 
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Utöver mycket internt utvecklingsarbete kopplat till den inre organisationen har kommunstyrelsens 
externa arbete nått nya höjder. Tillgången till många och olika nya boenden med olika upplåtelseformer 
har ökat enormt. Näringslivet är mer nöjd än någonsin över klimatet i kommunen och samverkan har 
ökat via ett nytt VD-råd. Samarbetet med andra myndigheter, kommuner, regionen och länsstyrelsen 
inom olika områden har stärkt oss och gett nya insikter och kunskaper.  
 
Årets utfall för verksamhet som redovisas under kommunstyrelsen är 67,7 miljoner kronor vilket är 5,4 
miljoner kronor bättre än budget. Stor återhållsamhet med kostnader har gällt under året på grund av 
kommunens ansträngda ekonomiska läge. Kommunledningsstaben, HR-avdelningen och IT-avdelningen 
redovisar större överskott. Kommunövergripande visar en större negativ avvikelse och ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen redovisar en mindre negativ avvikelse. En avstämning och bedömning av 
måluppfyllelsen görs både för kommunfullmäktiges mål inom kommunstyrelsens ansvarsområde och 
kommunstyrelsens egna mål.  
 
 

 
 

 
 
 

Tabell 1. Faktaruta

Mkr Utfal l  

2020

Utfal l  

2019

Utfal l  

2018

Intäkter -25,4 -21,5 -16,3

Personalkostnader 42,5 39,2 34,9

Övriga kostnader 50,6 52,7 49,1

Summa 67,7 70,4 67,7

Förändring i % -3,8% 4,0% 3,0%

Nettoinvesteringar 8,2 10,4 1,0

Nettokostnad kr/inv 3 335,0 3 510,0 3 637,0

Tabell 2. Driftredovisning 2020

Mkr Budget 

2020

Utfal l  

2020

Budget- 

avv ikelse 

2020*

Intäkter -21,6 -25,4 3,8

Personalkostnader 39,4 42,5 -3,1

Övriga kostnader 55,3 50,6 4,7

Summa 73,1 67,7 5,4

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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2 Nämndens ansvarsområde 
 
Kommunfullmäktige 
Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i 
allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter. Under mandatperioden år 2019 
- 2022 gäller följande mandatfördelning: 
Socialdemokraterna 14 ledamöter 
Moderaterna  10 ledamöter 
Centerpartiet  7 ledamöter 
Sverigedemokraterna 7 ledamöter* 
Alvesta Alternativet 5 ledamöter 
Kristdemokraterna 2 ledamöter 
Vänsterpartiet  2 ledamöter 
Miljöpartiet de gröna 1 ledamot 
Liberalerna  1 ledamot 
*) under mandatperioden har en ledamot i SD lämnat partiet men är kvar i fullmäktige 

 
Revisionen 
Fullmäktige utser sex revisorer till revisionen för granskning av den kommunala verksamheten. 
Revisionen är en del av kommunens politiska organisation.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunens styrelse (KS) har både beslutande och beredande uppdrag i övergripande frågor. KS 
bereder samtliga ärenden till fullmäktige, har uppsiktsplikt för hela den kommunala verksamheten 
inklusive kommunala bolag och ansvarar för att besluten som tas i kommunfullmäktige genomförs. Till 
KS finns det tre utskott knutna: arbetsutskott, personalutskott och upphandlingsutskott.  
 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen har ett 50-tal anställda som biträder KS i arbetet med utveckling, ledning 
och samordning av kommunens verksamhet. Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar: 
Kommunledningsstab 
Avdelningens uppdrag är att bereda ärenden till KS och fullmäktige, ge administrativt stöd till 
kommunalråd och kommunchef och ansvara för valnämnd och kommunarkiv.  
Ekonomi- och upphandlingsavdelning 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för samordning, planering och uppföljning samt 
utveckling av kommunkoncernens finans-, ekonomi- och upphandlingsfrågor. Avdelningen bistår såväl 
kommunstyrelsen som förvaltningar och bolag i strategiska och operativa ekonomifrågor. 
IT- Serviceavdelning 
Avdelningen ansvarar för och ger service för kommunkoncernens IT-miljö, den teknikplattform som 
kommunkoncernens system och användare utnyttjar. Avdelningens uppdrag gäller växel, posthantering, 
datakommunikation, telefoni, PC-arbetsplats samt användarsupport Helpdesk. 
HR-avdelning 
HR-avdelningen har det övergripande och operativa ansvaret för att driva, utveckla och följa upp HR-
processer vilket omfattar kompetensförsörjning, arbetsgivarfrågor inklusive lönehantering och 
arbetsmiljö. Avdelningen formulerar riktlinjer inom ansvarsområdet och ger stöd till chefer.  
Utvecklingsavdelning 
Avdelningen ansvarar för övergripande strategiska hållbarhetsfrågor inom Agenda 2030 och frågor inom 
näringsliv och besöksnäring, kommunikation och information, lokalsamordning, säkerhet- och 
beredskap.
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Året i korthet  

 Coronapandemins påverkan på styrning och ledning 

 Attraktivt med bostadsbyggande i Alvesta 

 Arbete med platsvarumärke påbörjat 

 Kontaktcenter-medborgarservice 

 Ny styrmodell och policy för styrdokument 

 Nya system för ledningsarbetet 

 Lokalutredning för utbildningslokaler 
 
Coronapandemins påverkan på styrning och ledning 
Krisledningsarbetet har utgått från kommunledningen och verkat genom hela koncernen. Det har varit 
ett omfattande lokalt och regionalt samarbete som ianspråktagit en hel del strategiska resurser från 
kommunledningsförvaltningen. Förutom att det tagit tid och resurser från annat arbete har det fört med 
sig det positiva att krisledning har tränats och utförts i verkligheten, inte minst har användning av digitala 
verktyg fått en skjuts. 
 
Attraktivt med bostadsbyggande i Alvesta 
Det är attraktivt att bo i Alvesta. Det visar det fortsatta bostadsbyggandet och efterfrågan på tomter. På 
flera olika platser i kommunen förbereds tomtmark och bostadsbyggande i olika former, Alvesta 
kommun, Allbohus och privata aktörer samarbetar med flera olika projekt. Sammanlagt visade 
prognosen under året att cirka 100 nya bostäder skulle bli klara under 2020, men på grund av viss 
tidsförskjutning av påbörjade byggprojekt blev utfallet för färdigställda bostäder ett 40-tal. Två större 
byggprojekt för hyresrätter i flerbostadshus, Taggvägen och Björklövet i Alvesta, färdigställs 2021. 
 
Arbete med platsvarumärke påbörjat 
Uppdraget från styrelsen att ta fram ett platsvarumärke med syfte att stärka en attraktiv bild av Alvesta 
kommunen har pågått under året. Hela Alvesta kommun fångas in i bilder, text och upplevelser för att 
precisera vad kommunen förknippas med, är bra på och står för. Efter delaktighet och synpunkter från 
invånare, företagare, föreningar med flera lanseras platsvarumärket under 2021. 
 
Kontaktcenter-medborgarservice 
För att utveckla servicen till kommuninvånarna har förberedelser påbörjats och beslut tagits om en 
enkel väg in till kommunkoncernen via ett kontaktcenter-medborgarservice med preliminär start 2022. 
Samtliga kontaktvägar via telefon, hemsida, e-post, sms, e-tjänster och besök ska utvecklas och 
förbättras. En förutsättning är att använda digitaliseringens alla möjligheter för ett modernt 
kontaktcenter. 
 
Ny styrmodell och policy för styrdokument 
För det interna arbetet har ett övergripande beslut tagits om omfattande nya principer och arbetssätt 
för styrning och ledning, som ska gälla från 2022. Blanda annat ska perspektiv om hållbarhet ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt enligt Agenda 2030 arbetas in. Införandet av styrmodellen kommer att inkludera 
tidigare påbörjat arbete med beslutsstödsystem för framförallt chefer. 
 
Nya system för ledningsarbetet 
Flera sätt att trimma arbete med ledning av verksamheten har intensifierats under året: nytt 
ekonomisystem för redovisning, budget med mera, nytt system för elektronisk handel, nytt arbetssätt 
med kategoristyrning inom upphandling samt centralisering av stöd- och serviceprocesser i 
kommunkoncernen vad gäller ekonomistöd, HR samt IT. 
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Lokalförsörjningsstrategi 
En stor lokalutredning har genomförts för att ta fram en lokalstrategi för utbildningslokaler i Alvesta 
kommun. Det inbegriper hela kommunen och samtliga skolformer från förskola till gymnasiet samt 
bibliotek, fritidsgårdar och sporthallar. Utredningen har lett till en av KF beslutad lokalstrategi som ska 
verkställas under de kommande åren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kommunledningsförvaltningen  Årsrapport 2020 
            

6 
 

3 God ekonomisk hushållning 

3.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde 

Till visionen knyts tre ledningsprocesser och fyra verksamhetsprocesser. 
 
Tre ledningsprocesser 

 Finanspolitisk riktning 

 Personalpolitisk riktning 

 Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra verksamhetsprocesser 

 Hållbar tillväxt 

 Människors vardag 

 Barns och ungas behov 

 Trygg välfärd 
 
Till varje process knyts vidare: 
a) Strategi 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2020 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade indikatorerna väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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3.1.1 Ledningsprocess: Finanspolitisk inriktning 
Mål: Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två  
procent av intäkterna, årligen motsvarande ca 25 mnkr. För budgetåret 2020 är det fastslagit  
12 mnkr, motsvarande ca 1 procent. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2020 
Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202012   

Årets resultat 2020 ska uppgå till 12 mnkr 39,2 KS(KF) 

 
Resultat 
I augusti prognostiserades ett resultat på 23,7 mnkr, dvs cirka 12 mnkr bättre än budget. Det 
prognostiserade resultatet efter balanskravsjusteringar uppgick till 15 mnkr.  
 
Kommunen har sedan 2019 ett negativt resultat om 13,3 mnkr som måste återställas inom tre år 
(2020-2022). Om det prognostiserade balanskravsresultatet faller ut enligt prognosen kommer, om än 
med liten marginal, återställningskravet i sin helhet vara återställt. 
 
Det faktiska utfallet för 2020 visar på ett positivt resultat med 39,2 mnkr. En stor del av resultatet 
beror på orealiserade vinster gällande pensionsmedel. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår 
till 11,9 mnkr vilket ligger något under prognosen i augusti. Kvarstår att återställa 1,4 mnkr. 
 
Totalt sett redovisar nämnderna en negativ budgetavvikelse med drygt sju miljoner kronor. Det är stor 
skillnad mellan nämndernas budgetavvikelser. Nämnden för arbete och lärande har ett underskott på 
drygt 16 mnkr kronor och utbildningsförvaltningen ett underskott på drygt 7,7 mnkr. Tre nämnder 
genererar vardera ett överskott på mellan tre och åtta miljoner kronor. Centrala delar går med 
överskott på drygt 34 miljoner kronor och beror främst på finansiella intäkter (kapitalförvaltning) samt 
ett mindre nettoöverskott beträffande stöd från staten för att möta pandemin samtidigt som 
skatteintäkterna minskat. 
 
Analys av övriga verksamhetsmässiga resultat i fokusområdet 
Ett strategiskt övergripande arbete med att skapa en effektiv centraliserad stöd- och 
serviceorganisation för hela kommunkoncernen är genomförd. Detta arbete inbegriper områdena 
ekonomi och upphandling, IT och digitalisering, strategiska utvecklingsfunktioner samt HR och 
lönehantering. Inom upphandlingsområdet har ett pilotprojekt samt en utredning kring införande av 
kategoristyrning genomförts för att skapa större samordning och bättre effektivitet i koncernen. 
 
Inom ekonomiområdet styr och leder ekonomiavdelningen arbetet med nämndernas grundbokföring. 
Ekonomiavdelningen har lett arbetet med åtgärdsplaner för de nämnder som enligt beslut i KS/KF fått 
i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. En investeringsprocess som tydligt 
prioriterar kommunens strategiska verksamhets- och samhällsutveckling är påbörjad och kommer att 
beslutas om under 2021. 
 
En styrmodell som beskriver kommunkoncernens visions-och målstyrning och uppföljning är beslutad. 
I modellen ingår Agenda 2030 som innehåller mål utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I 
samband med implementeringen ses alla kommunala styrdokument över i syfte att minska, aktualisera 
och strukturera styrdokumenten för en effektivare styrning i ett helhetsperspektiv. Arbetet är 
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igångsatt och kommer att fortsätta under 2021. Införandet av styrmodellen inkluderar tidigare 
påbörjat arbete med beslutsstödsystem för framförallt chefer samt uppdaterade ekonomiska 
styrinstrument som till exempel över- och underskottshantering mm. 
 
Under hösten 2020 och under våren 2021 deltar Alvesta i ett SKR-projekt, som ett led i att införa den 
nya styr- och ledningsmodellen. Närmare ett tiotal kommuner deltar i denna omgång två som syftar 
till en budgetmodell som bygger på behov utifrån ett antal variabler, främst sådana variabler som 
används när kommuner erhåller skatteutjämningsmedel, tex antal invånare i vissa åldersspann. Det 
betyder exempelvis att ramtilldelningen till omsorgsförvaltningen påverkas om antalet äldre ökar från 
ett år till ett annat. 
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3.1.2 Ledningsprocess: Personalpolitisk inriktning  
Mål: Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga 
förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2020 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202012 201912   

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, 
exklusive pensionsavgångar och uppsägningar på grund av 
arbetsbrist.          
Riktvärde: Lägre än 2019 

 4,4% 6,8% KS(KLF) 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd 
personal, procent             
Riktvärde: Högre än 2019 

 99,0% 99,0s% KS(KLF) 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent  
Riktvärde: Lägre än 2019 

 1,8% 0,8% KS(KLF) 

 
Tillsvidare anställd personal som slutar 
Personalomsättningen vid kommunledningsförvaltningen har minskat från 6,8 % till 4,4%, vilket är 
klart lägst i kommunen. Personalomsättningen i kommunen som helhet är drygt 10%. 
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger kvar på samma höga nivå som 2019 d v s 99% och är 
klart över snittet i kommunen (94,5%).  Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnads-
förvaltningen är de förvaltningar som ligger högst.  
 
Sjukfrånvaron 
Förvaltningen har haft en fortsatt låg sjukfrånvaro trots årets omfattande pandemi och de förändrade 
sjukförsäkringsreglerna med bland annat slopade krav på läkarintyg under de första veckorna. 
Sjukfrånvaron har visserligen ökat något men ligger avsevärt under kommunens genomsnitt om 7,8%. 
Det kan även noteras att förvaltningen inte har haft någon långtidssjukskriven d v s längre än 59 dagar. 
 
Analys av övriga verksamhetsmässiga resultat i fokusområdet 
För att utveckla de koncerngemensamma HR-processerna har arbetssätt och arbetsstruktur 
setts över för att uppnå ökad högre kvalitet och effektivitet. En koncerngemensam HR-
strategi som införlivar värdegrunden i områden som rekrytering, arbetsmiljö, hälsa, 
medarbetarskap och ledarskap är påbörjad. 
 
Cheferna är viktiga för att genomföra de politiska målsättningarna. En koncernövergripande 
ledarskapsutbildning för chefer kopplad till ny värdegrund med fokus på hälsofrämjande 
ledarskap är genomförd under året. Ledarskapsutbildningen har gett ökad kompetens i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Arbetet med att ta fram en koncerngemensam kompetensförsörjningsplan med strategiska 
och operativa insatser för att öka kommunens förmåga att attrahera och behålla viktig 
personal för kommunens samtliga verksamhetsområden är påbörjad. 
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3.1.3 Ledningsprocess: Hållbarhetspolitisk inriktning 
Mål: Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag  
och i morgon. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2020 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202012 201912   

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter 
enligt Ekomatcentrum, procent          
Riktvärde: Högre än 2019 

35,5 37,6 KS(KLF) 

Andel animaliska livsmedel i kommunens verksamheter 
med ursprungsland Sverige (kött, fågel, ost, ägg, 
mejeriprodukter), procent             
Riktvärde: Högre än 2019 

93,0 91,2 KS(KLF) 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, procent             
Riktvärde: Högre än 2019 

 ---------- 47 KS(KLF) 

 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
Resultatet har sjunkit 2,1 procentenheter med ungefär lika fördelning mellan utbildningsförvaltning och 
omsorgsförvaltning. Avtal med ett närproducerat slakteri, som inte har KRAV-märkning, gör det svårt 
att nå målet om en ökning då det närproducerade prioriteras. 
 
Andel animaliska livsmedel med ursprungsland Sverige  
För denna indikator är det en ökning med närmare 2 procentenheter. Det är i huvudsak enbart ost, 
främst riven ost, som inte har svenskt ursprung numera. 
 
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
Nyckeltalet för 2020 publiceras först v 45, dvs från 8 november 2021 
 
Analys av övriga verksamhetsmässiga resultat i fokusområdet 
Det strategiska arbetet med Agenda 2030 och Gröna Kronoberg 2025 har fortsatt och intensifierats 
under hösten i kommunkoncernen och nu finns en organisation klarlagd. Alvesta kommun tog efter 
ansökan plats i Glokala Sverige som ger kommunen möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte under 
2021. Ansvaret leds av utvecklingsfunktionerna på kommunledningsförvaltningen men arbetet sker 
genom stor delaktighet i hela koncernen. Övriga styrdokument kopplade till ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet revideras och knyts samman med den övergripande hållbarhetsstrategin.  
 
Ett särskilt viktigt och komplext område som identifierats under året är behov av samordning inom 
den sociala hållbarheten. Inom området ryms bland annat integrationsarbetet som behöver fördjupas 
ur flera aspekter då vi vet att ojämlikheten mellan grupper ökar i samhället. Folkhälsa, integration, 
jämställdhet, tillgänglighet och demokratifrågor behöver vävas samman i agendaarbetet till en helhet i 
hur kommunkoncernen tar sig an alla de sammantagna utmaningarna. Arbetet är påbörjat och 
kommer att intensifieras under 2021.  
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3.1.4 Verksamhetsprocess: Hållbar tillväxt 
Mål: Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och 
växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande. 
För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och bästa möjliga 
resursutnyttjande i demokratisk dialog med invånare, företagare och  
besökare. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2020 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202012 201912   

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens 
service för företagen 
Riktvärde: Högre än 2019 

85 73 KS(KLF) 

Invånare 16-64 år som är arbetslösa eller i 
konjunkturberoende program, procent 
Riktvärde: Lägre än 2019 

9,2 7,8 KS(KLF) 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten                                                      
Riktvärde: Mindre än 2019 

Ingen 
mätning 

2020 
37 KS(KLF) 

 
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen förbättras 
Resultatet för 2020 är mycket bra. Uthålligt arbete kring bemötande och service samt att tidigare 
vakanta tjänster inom bygg & miljö är bemannade, är sannolikt förklaringen. Avläsningen av utfallet för 
2020 sker redan i januari 2021 så det slutliga resultatet kan ändras marginellt då eftersläpande svar 
registreras. Flera aktiviteter och insatser har genomförts under året tillsammans med representanter 
från kommunen och näringslivet. 
 
Invånare 16 - 64 år som är arbetslösa eller i konjunkturberoende program, procent 
Corona-pandemin har drabbat olika branscher olika hårt i Sverige så även i Alvesta kommun.  Flera 
företag har tappat i omsättning och varslat medarbetare, framförallt inom besöks- och 
destinationsnäringen som brukar ha flera yngre medarbetare och timanställda. Arbetslösheten har ökat 
och framför allt bland ungdomar mellan 18 - 24 år. Alvestas siffror sticker inte jämfört med andra 
kommuner mer än att vi utgick från förhållandevis bra nivåer, vilket medför en större procentuell ökning 
inom vissa grupper. 
 
Kommunen har under året samverkat internt men även med olika aktörer såsom Arbetsförmedlingen 
och Region Kronoberg för att hantera de samhälleliga effekterna av pandemin. Vi har även arbetat med 
olika former av dialoger med såväl näringsliv som andra intressenter för att hantera den rådande 
situationen såsom t ex VD-råd, möten med representanter med drabbade branscher. 
 
Analys av måluppfyllelse 
På grund av läget med Corona-pandemin ställdes nästan alla planerade invånardialog in. Dialogerna 
med invånarna genomförs för att öka delaktighet och har olika teman utifrån kommunens 
utvecklingsområden. Dock har platsvarumärkeskampanjen som startat under hösten lett till mycket 
dialog och inflytande i olika nya former och forum vilket stärkt det demokratiska samtalet i 
kommunen.  
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Det pågår ett stort arbete med att stärka samarbetet mellan kommun – näringsliv – akademi. Under 
perioden har det skett stora förändringar i näringslivet på grund av Corona-pandemin. Alvesta 
kommun har haft en nära dialog med näringslivet under hela perioden och stöttat i olika frågor, infört 
stöd som hyresrabatter och skjutit upp kommunala avgifter. Under våren fick gymnasieelever hämta 
skolluncher på lokala restauranger under den långa distansperiod som pågick. Ett VD-råd har startat 
upp där ytterligare arbete och dialog sker kopplat till gemensamma behov och prioriterade 
utvecklingsområden.  
 
Ett nära samarbete har skett mellan Arbetsförmedlingen och kommunen med anledning av den 
stigande arbetslösheten. Kommunerna och regionen har tillsammans med olika aktörer som 
exempelvis ALMI samverkat i frågor vad gäller kompetensutveckling och kompetenshöjande aktiviteter 
för att stärka företagen efter Corona men också för att ställa om arbetsmarknaden. 
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3.1.5 Verksamhetsprocess: Människors vardag 
Mål: Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och hur den vill bo genom att vi 
tillskapar bostäder av olika karaktär och upplåtandeformer samt utvecklar hållbar sam-
hällsutvecklande infrastruktur. 
 
Mål: Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och 
fritidsliv. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2020 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202012 201912   

Ranking i ”Bäst att Bo” Tidningen Fokus                                                           
Riktvärde: Lägre än 2019 

195 191  KS(KLF) 

 
Ranking i ”Bäst att Bo” Tidningen Fokus 
”Bäst att Bo” presenterar sin undersökning med ett index baserat på ett 40-tal variabler inom fyra 
kategorier. Alvesta har i rankingen successivt under tio år tappat position. Alvesta har bra ranking på 
variabler som kommunal ekonomi och trygghet, men lågt vad gäller demokrati och jämställdhet, 
sociala förhållanden och hälsa samt utbildning. 
 
Analys av övriga verksamhetsmässiga resultat i fokusområdet 
Det strategiska arbetet med kommunens utveckling av detaljplaner och infrastruktur sker i nära 
samverkan med samhällsbyggnadsnämnden (SBN) som är de som driver och verkställer de politiska 
intentionerna. Strategiska möten sker regelbundet mellan kommunstyrelsen och SBN för prioritering 
och bedömning av kommunens utveckling mot målen. 
 
Samverkan sker kontinuerligt med flertalet andra aktörer. Som exempel diskuteras infrastruktur 
kopplat till vägar och järnvägar med Trafikverket. Dialog sker med Länsstyrelsen kopplat till statliga 
regelverk kring olika dela i planprocesserna. Växjö och Alvesta kommuner har tillsammans tagit fram 
en gemensam strategi kring hur kommunerna planerar att utveckla marken mellan våra kommuner. 
Dessutom har kommunerna startat upp en gemensam utredning om den framtida försörjningen för 
vatten, avlopp och energi för att finna eventuella synergieffekter. Region Kronoberg leder arbetet med 
samplanering Kronoberg som är en strategi att förverkliga den regionala utvecklingsplanen (RUS).  
 
Utöver detta sker samverkan internt mellan kommunkoncernens bolag och förvaltningar samt med 
föreningar, företag och privata byggherrar för att finna bästa möjliga förutsättningar för att Alvesta 
kommun ska växa och utvecklas för invånarnas bästa. 
 
Ett särskilt viktigt och komplext område som identifierats under året är behov av samordning inom 
den sociala hållbarheten. Inom området ryms bland annat integrationsarbetet som behöver fördjupas 
ur flera aspekter då vi vet att ojämlikheten mellan grupper ökar i samhället. Folkhälsa, integration, 
jämställdhet, tillgänglighet och demokratifrågor behöver vävas samman i agendaarbetet till en helhet i 
hur kommunkoncernen tar sig an alla de sammantagna utmaningarna. Arbetet är påbörjat och 
kommer att intensifieras under 2021. 
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3.1.6 Verksamhetsprocess: Barn & ungas behov 
Mål: Våra barn och elever blir världsmedborgare genom en likvärdig, jämställd och utvecklande 
utbildning. Utbildningen ska präglas av trygghet och studiero. Barns och ungas hälsa ska stärkas. 
 
Analys av övriga verksamhetsmässiga resultat i fokusområdet 
Kommunledningsförvaltningen har under året bistått arbetet med att utveckla styr- och 
ledningsmodellen för UF. En utredning om hur det förvaltningsövergripande arbetet bör utvecklas 
inom förvaltningen för att öka förutsättningarna för en god utbildning för barn och elever har 
genomförts under våren och det interna arbetet har fortsatt under hösten.  
 
Kommunledningsförvaltningen bistår Förvaltningen för arbete och lärande i delar av uppdraget att 
integrera vuxenutbildningens olika delar med AMA:s verksamhet samt en översyn av 
ledningsorganisationen av Allbo lärcenter för att utveckla och möta framtida behov.  
 
Kommunledningsförvaltningen har blivit en aktiv part i arbetet med att samla UF, FAL, KFF, Region 
Kronoberg och Polisen i det gemensamma arbetet med Barnens Bästa Gäller – i Alvesta!  
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3.1.7 Verksamhetsprocess: Trygg välfärd 
Mål: Alla ska uppleva hälsa, välmående och en trygg livsmiljö i Alvesta kommun. 
Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och respekt för den 
enskilde. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2020 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202012 201912   

Polisens trygghetsmätning, index. 
Riktvärde: Lägre än 2019 

1,9 1,7 KS(KLF) 

 
Polisens trygghetsmätning 
I förhållande till mätningen föregående år syns en ökad oro totalt sett. Upplevelseindex har ökat från 
2019 års nivå på 1,7 till 1,9 för 2020. Denna ökning kan bero på att den upplevda otryggheten ökat 
något mer gällande området Rönnemyr i Alvesta avseende upplevda problem med nedskräpning samt 
för tätorterna Vislanda och Moheda. För Vislandas del kan ökningen bero på upplevelser gällande 
ungdomar som bråkar och stör liksom för Mohedas del där det även skett en markant ökning gällande 
bilar som kör fort och tvåhjulingar som buskör 
 
Analys av övriga verksamhetsmässiga resultat i fokusområdet 
Under våren 2020 inventerades kommunens beredskapsorganisationer med ambitionen att en TiB 
skulle träda i kraft och vara den koncernövergripande funktion som leder en händelsehantering. Inför 
sommaren och semesterperioderna löstes detta med att kommunchef och tf kommunchef tog rollen 
som TiB med räddningschef i beredskap (RCB) som utkallande. Under året har alla särskilda händelser 
hanterats av de linjebaserade beredskaperna inom koncernen.  
 
Det övergripande arbetet kring säkerhet och beredskap leds från kommunledningsförvaltningen och 
säkerställer en likvärdighet för hela kommunkoncernen och skapar tryggare miljöer såväl för 
medarbetare som invånare. Under året har det kommunövergripande arbetet med pandemin gjort att 
kommunledningsförvaltningens arbete i krisledningsfrågor stärkts och prövats. Det finns en strävan att 
så långt som möjligt arbeta systematiskt i linjeorganisationen men vi har även ökat vår förmåga till 
samverkan såväl inom kommunen som med andra aktörer. Coronapandemin har haft en stor påverkan 
på arbetsbelastningen för ledande funktioner på KLF. 
 
Ett särskilt viktigt och komplext område som identifierats under året är behov av samordning inom 
den sociala hållbarheten. Inom området ryms bland annat integrationsarbetet som behöver fördjupas 
ur flera aspekter då vi vet att ojämlikheten mellan grupper ökar i samhället. Folkhälsa, integration, 
jämställdhet, tillgänglighet, ungdoms och demokratifrågor behöver vävas samman i agendaarbetet till 
en helhet i hur kommunkoncernen tar sig an alla de sammantagna utmaningarna. Detta bör kunna 
leda till en ökad upplevd och verklig trygghet för våra invånare. 
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4 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
 

4.1 Ledningsprocess: Finanspolitisk inriktning 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 

Status Finansiering Finansiering Ansvar 

    Utfall   
202012 

  

1. Genomlysning av koncernövergripande processer för 
att genomföra reformarbete, mäta och realisera 
förväntad effektivisering. Dessa kan omfatta digitalisering 
av administrativa processer, kategoristyrning av 
upphandlingsprocessen, samordnad LSS-hantering eller 
andra processer som identifieras i genomlysningen. 

Påbörjad, 
vissa delar 
avslutade.  

2 mnkr 0,6 mnkr  KS 

2. Koncernövergripande genomlysning av 
investeringsprocessen för att genomföra reformarbete, 
mäta och realisera för-väntad effektivisering. 

Påbörjad  Inom ram   KS 

 
Arbetet med genomlysning av koncerngemensamma processer har delats upp i flera delar. 
Först ut har samordningen kring ekonomi, HR och IT skett mellan kommundelen och bolagen. 
Koncernledningen och särskilt bolagens VD:ar har deltagit i, samt kontinuerligt informerats kring hur 
arbetet framskridit. Samtal mellan VD och nyckelpersoner på bolagen samt stabschefer på KLF har 
tagit fram en nulägesbild av hur vi arbetar idag med de gemensamma processerna inom ekonomi, 
upphandling, HR, och IT. En konkretisering har därefter skett av hur uppdrag ska kunna genomföras 
och en juridisk genomlysning har skett som bildat underlag för avtalen och den justerade 
organisationen. Alla avtal är nu klara och kommer att revideras vid behov och vid eventuellt 
förändrade arbetssätt eller andra behov i organisationen. 
 
Ett uppdrag lämnades till konsultbolaget Millwater att genomföra en utredning och kartläggning av 
nuläget i kommunkoncernen och förslag på nya arbetssätt och genomförande vad det gäller 
samordning av kommunikation/säkerhet/lokalsamordning och kundtjänst/administration i 
kommunkoncernen. Alla bolags VD:ar, förvaltningschefer, stabschefer samt nyckelpersoner inom 
respektive område har intervjuats som underlag i utredningen. Omvärldsbevakning och goda exempel 
på hur andra kommuner arbetar med frågorna belyses också i rapporten som presenterades under 
hösten. Kommunstyrelsen har fattat beslut om et införande av ett koncerngemensamt kontaktcenter 
som också inbegriper ett stort utvecklingsarbete inom digitalisering i form av nya systemstöd, ny 
hemsida, nytt intranät samt nya kommunikationskanaler för att möta alla kommunkoncernens 
målgrupper. Implementeringsarbetet har påbörjats och kommer att bedrivas i projektform under hela 
2021 inför en start under 2022. 
 
En investeringsprocess som tydligt prioriterar kommunens strategiska verksamhets- och 
samhällsutveckling är påbörjad och kommer att beslutas om under 2021. Kopplingen mellan bolagens 
investeringar som sedan påverkar kommunens kostnadsmassa ska belysas tydligare och det nya 
arbetssättet med att se en nämnds investering som en ram och inte uppdelat i mindre delar behöver 
sätta sig. Det nya direktivet behöver finna former för att hantera komplexa långsiktiga strategiska 
investeringar som är svåra att verkställa under ett år. Kommunens investeringsförmåga måste bättra 
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matchas av en arbetsorganisation som klarar att hantera genomförandet så att vi inte binder upp 
kapitalkostnader i budgeten som sedan inte nyttjas.  
 
Det pågår också en utredning kring bolagsstrukturen i koncernen.  Utredningen belyser möjligheter till 
en mer samordnad och effektiv bolagsstruktur som tillsammans med kommundelen skapar mest nytta 
för ägaren Alvesta kommun och dess invånare. Utredningen beräknas pågå även under 2021. 
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4.2 Ledningsprocess: Personalpolitisk inriktning 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 

Status Finansiering Finansiering Ansvar 

    Utfall 
202012 

  

3. Implementera en koncerngemensam värdegrund 
samt chefs- och medarbetarpolicy 

Avslutad  Inom ram   KS 

4. Införa en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete 
med fokus på friskfaktorer 

Avslutad  Inom ram   KS 

5. Ta fram och implementera en koncerngemensam 
kompetensförsörjningsstrategi utifrån ARiUBA-
modellen (SKL); attrahera, rekrytera,  
introducera, utveckla, behålla och avveckla 

Påbörjad  Inom ram   KS 

  
HR-avdelningen har bearbetat resultat från 2019 års arbete med framtagandet av en 
koncerngemensam värdegrund som genomfördes med delaktighet av alla medarbetare i koncernen. 
De prioriterade värdeord är sammanställda och beskrivande texter om förhållningssätt och arbetssätt 
är framtagna som är kopplade till orden delaktighet, engagemang och tillit. Efter dialog och samverkan 
i koncernledningsgruppen, kommuncentrala MBL-gruppen samt PU fastställdes en ny ledarpolicy och 
en ny medarbetarpolicy våren 2020. 
 
Under året har en omfattande ledarskapsutbildning genomförts med deltagande från samtliga chefer i 
kommunkoncernen. Utbildningen har bedrivits i samarbete med företaget KRYAST och med 
finansiering från omställningsfonden. Utbildningen har haft sin utgångspunkt i hälsofrämjande och 
tillitsbaserat ledarskap. Värdegrund och arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer har vävts in 
under hela utbildningen. En avslutande digital chefskonferens i december gav samtliga chefer en 
grund och praktiska hjälpmedel för att arbeta med implementering av värdegrunden på sina 
respektive arbetsplatser. 
 
Arbetet med framtagande av en kompetensförsörjningsstrategi är påbörjad men inte slutförd till stor 
del på grund av annan prioritering för HR-avdelningen kopplat till akut kompetensförsörjning till följd 
av rådande pandemi. Arbetet kommer att fortgå under 2020 i nära samverkan med övriga 
förvaltningar/bolag och där beräknade pensionsavgångar, demografiska faktorer och andra 
omvärldsfaktorer vägs in i planen. 
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4.3 Ledningsprocess: Hållbarhetspolitisk inriktning 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Finansiering Finansiering Ansvar 

    Utfall  202012   

6. Ta fram en hållbarhetsstrategi som har koppling till 
Agenda 2030 och Gröna Kronoberg 2025 

 Påbörjad Inom ram   KS 

7. Utifrån den nya hållbarhetsstrategin revidera övriga 
styrande dokument inom området; till exempel Energi 
och klimatstrategin och renhållningsordningen med 
uppdatering av avfallsplan och avfallsföreskrifter 

Påbörjad  Inom ram   KS 

 
Styrmodell för Alvesta kommunkoncern med Agenda 2030 antogs under året. Genom den antagna 
styrmodellen organiseras arbetet via den koncerngemensamma styrgruppen som sedan leder olika 
projektgrupper utifrån tre perspektiv ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Arbetet med att 
revidera olika styrande dokument inom området fortskrider. 
Under året ändrades förutsättningarna med framtagande av en hållbarhetsstrategi som nu kommer 
inordnas i den övergripande styrmodellen och hållbarhetsarbetet. 
 
Då Agenda 2030-målen spänner över såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet inbegriper det 
även jämställdhet, integration, folkhälsa, miljö och klimat med mera. Detta innebär att arbetet med 
styrmodellen inkluderar samtliga dessa delar tillsammans med god ekonomisk hushållning av 
kommunens resurser. Detta innebär ett större arbete som kommer att spänna över hela 2021 inför 
implementering 2022. 
 
Utbildning i barnkonventionen som lag har genomförts för chefer och förtroendevalda och revidering 
av dokumentmalla och arbetssätt för att genomföra barnkonsekvensanalyser i den kommunala 
beslutsprocessen är under genomförande. 
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4.4 Verksamhetsprocess: Hållbar tillväxt 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Finansiering Finansiering Ansvar 

    Utfall   202012   

8. Implementera en koncernövergripande strategi för 
digitalisering, bredband och IT. 

 Avslutad Inom ram   KS 

9. Ta fram ett ramverk för samhällsinvesteringar.  Avslutad Inom ram   KS 

10. Ta fram ett platsvarumärke i samverkan med 
näringsliv, besökare och invånare. 

Påbörjad  Inom ram   KS 

 
Kommunkoncernen har en framtagen Digitaliseringsstrategi. Samtliga förvaltningar och bolag har tagit 
fram varsin Digitaliseringsplan under 2020 som de aktivt implementera under 2021. 
Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet och genomfört strategimöten och workshops 
med förvaltningar och bolag för att säkerställa utvecklingen av kommunkoncernens 
digitaliseringsarbete. En vidareutveckling sker av samtliga delar inom digitalisering tack vara effekterna 
av pandemin som lett till nya digitala arbetsformer samt av införandet av ett koncerngemensamt 
kontaktcenter som ställer krav på helt nya system och informationskanaler. 
Kommunen har under året haft många diskussioner med lokala bredbandsföreningar och bidragit i 
arbetet med att utveckla den digitala infrastrukturen på landsbygden. 
 
Ett ramverk för så kallade samhällsinvesteringar i samverkan med civilsamhället har tagits fram och 
beslutats. Ramverket visar på möjligheter för Alvesta kommun och dess bolag att besluta om den 
samhällsinvesteringar genom medfinansiering inom områdena:  

 Statlig infrastruktur, speciallagstiftning finns där en variant på avskrivning kan tillämpas 

 Bidrag till föreningar/organisationer via framförallt KFF 

 Särskilt bidrag till föreningsinvesteringar 

 Bredband, både utvecklingsprojekt luftburet och fiberutbyggnad 

 
Uppstart av arbetet med att ta fram ett platsvarumärke i samverkan med näringsliv, besökare och 
invånare, genomförde Alvesta Utveckling AB 1 oktober en Framtidsdag riktat framförallt till lokala 
näringslivet med temat platsvarumärke. Utöver det finns en projektplanering av 
utvecklingsavdelningen för workshops med olika intressenter som föreningsliv, företagare, invånare 
under hösten och våren 2021. Under december genomfördes en datainsamling för platsvarumärket 
genom en vinterkampanj vid granar och stora paket i våra samhällen men även digitalt. Utfallet är 
mycket positivt. Uppdraget fortsätter under 2021 och sker inom ramen för den projektplan som 
utarbetats. 
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4.5 Verksamhetsprocess: Barn & ungas behov 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 

Status Finansiering Finansiering Ansvar 

    Utfall 
202012 

  

13. En långsiktig lokalförsörjningsplan för grund- och 
förskolor tas fram. 

Avslutad  Inom ram   KS 

 
Arbetet med att planera för den fortsatta expansionen av lokaler för utbildning, fritid och kultur har 

pågått under flera år. En grundläggande lokalförsörjningsutredning har genomförts under 2020 av en 

särskild utredare med lokal förankring. Utredningen har syftat till att sammanväga alla tidigare 

utredningar samt koppla den till verksamhetens nuläge och behov samt ge ett underlag för politiska 

beslut kring nybyggnationer kopplat till den demografiska utvecklingen från 2020-2030. Funktionella 

undervisningslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och måluppfyllelsen i förskola och skola 

samt för att aktivt och brett idrotts och kulturutbud. Ett strategiskt och systematiskt arbete med 

lokalplanering är därför centralt. Den genomförda utredningen visar på en mängd möjligheter för att 

effektivisera och förbättra lokaler och arbetsmiljö för såväl barn, elever och personal. De största och 

viktigaste objekten för nybyggnation har identifierats och en lokalförsörjningsplan med en prioritering 

av ett antal projekt är beslutad av kommunfullmäktige under hösten. Beslutsunderlag för respektive 

projekt arbetas nu fram för kommande politiska beslut. 

Det vidare arbetet styrs via en projektorganisation med politiska styrgrupper med respektive berörd 
förvaltning samt en tjänstemannagrupp som säkerställer samordningen mellan kommunens 
förvaltningar och Allbohus.  
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4.6 Verksamhetsprocess: Trygg välfärd 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 

Status Finansiering Finansiering Ansvar 

    Utfall 
202012 

  

18. Ta fram en folkhälsostrategi. Omarbetad  Inom ram   KS 

 
Genom beslutet om den nya styrmodellen för Alvesta kommunkoncern och policy för styrdokument 
kommer arbetet med såväl implementering av Agenda 2030 som översynen av styrdokumenten att 
fortsätta under året. Då Agenda 2030-målen spänner över såväl ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet inbegriper det framledes även jämställdhet, integration, folkhälsa, miljö och klimat med 
mera. Detta innebär att arbetet med styrmodellen kommer att inkludera samtliga dessa delar 
tillsammans med god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. Detta innebär ett större arbete 
som kommer att spänna över hela nästa år inför implementering 2022. Inom detta format kommer 
folkhälsostrategin att ha en given plats.  
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5 Ekonomi 

5.1 Driftredovisning 

I jämförelse med budget och utfall 2020 redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som 
uppgår till 5,4 miljoner kronor. Det beror främst på övriga kostnader där största delen är satsningar 
som inte genomförts på grund av Covid-19 och återhållsamhet på grund av inköpsstopp. Samt har 
intäkterna ökat med anledning av debitering av bolagen för centraliserade administrativa 
stödprocesser. 
 

 
 

 
 
Analys av årets utfall 
Större budgetavvikelser 
De redovisade intäkterna för 2020 har en positiv budgetavvikelse på 3,8 miljoner kronor. Intäkterna har 
ökat på IT, HR samt ekonomi- och upphandlingsavdelningen då debitering av bolagen har påbörjats för 
centraliserade administrativa stödprocesser. Samt har ersättning från arbetsförmedlingen för 
sommarjobb till ungdomar betalats ut.  
 
De redovisade personalkostnaderna för 2020 har en negativ budgetavvikelse på 3,1 miljoner kronor. 
Underskottet beror till största del på utbetalning av lön till före detta kommunchef som följd av tvist. 
Med anledning av centralisering av administrativa stödprocesser så har personalkostnaderna inom 
kommunen ökat mot budget. De ökade kostnaderna för detta möts av ökade intäkter. Samt har 
kostnaderna ökat på ekonomiavdelningen på grund av tillfällig resurs med anledning av införande av 
nytt ekonomisystem. Denna kostnad möts av intäkt mot investeringsprojektet. Kostnad för den fackliga 
verksamheten har ökat med på grund av läget med Covid-19 då veckovisa möten med facken har 
genomförts. Ökad semesterlöneskuld påverkar även utfallet.  

Tabell 3. Driftredovisning

Mkr Budget 

2020

Utfal l  

2020

Budget- 

avv ikelse 

2020*

Utfal l   

2019

Intäkter -21,6 -25,4 3,8 -21,5

Personalkostnader 39,4 42,5 -3,1 39,2

Övriga kostnader 55,3 50,6 4,7 52,7

Summa 73,1 67,7 5,4 70,4

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Tabell 4. Driftredovisning per verksamhet

Mkr Budget 

2020

Utfal l  

2020

Budget- 

avvikelse 

2020*

Utfal l   

2019

Kommunledningsstab 9,9 9,2 0,7 9,1

Utveckling 6,1 5,5 0,6 4,2

Ekonomi- och upphandling 12,3 12,0 0,3 11,9

IT 6,4 4,8 1,6 6,0

HR 12,3 10,3 2,0 12,0

Kommungemensam 26,1 25,9 0,2 27,2

Summa 73,1 67,7 5,4 70,4

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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De redovisade övriga kostnaderna för 2020 har en positiv budgetavvikelse på 4,7 miljoner kronor. Det 
har rått en generell återhållsamhet på samtliga avdelningar på grund av inköpsstoppet. Med anledning 
av detta har man avvaktat vissa större satsningar och inköp på IT- och HR-avdelningen. Flera utredningar 
har kunnat genomföras med egen personalstyrka istället för inhyrning av konsulter. Även situationen 
med Covid-19 har påverkat planerade utbildningar och aktiviteter inom IT-avdelningen genom att de 
lagts på vänt. Överförmyndarverksamheten har i år liksom förra året gett ett överskott, överskottet 
beror på effektivisering med anledning av sammanslagningen från 1 januari 2019 med bland annat 
Växjö.  
 
Utfall jämfört med föregående år 
Intäkterna har ökat jämfört med föregående års resultat, vilket beror på debitering av bolagen för 
centraliserade administrativa stödprocesser. Samt påverkar den tidigare nämnda ersättningen från 
arbetsförmedlingen för sommarjobb. 
 
Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående års resultat, vilket beror på debitering av 
bolagen för centraliserade administrativa stödprocesser. 
 
De övriga kostnaderna har minskat jämfört med föregående års resultat, vilket beror på återhållsamhet 
och Corona-pandemin. De övriga kostnaderna har minskat på samtliga avdelningar förutom IT-
avdelningen som ökat sina övriga kostnader. Ökningen på IT beror på ökade avskrivningskostnader för 
datorer och tillhörande utrustning.  
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5.2 Investeringsredovisning 

Investeringsvolymen på kommunstyrelsen har ökat från föregående år med 3,7 miljoner kronor. Den 
största anledningen till detta är att kommunfullmäktige inför 2020 tog beslut om att respektive nämnd 
ska ha en budgetram som för kommunstyrelsen beslutades till 14,5 miljoner kronor. Utöver detta fick 
kommunstyrelsen överföra budget för beslutsstödsystem från 2019 på 1,4 miljoner kronor. 
Genomförandet har dock minskat då utfall i jämförelse med budget 2019 var 85 % men under 2020 är 
genomförandeandelen 52 %. 
 

 
 
Större budgetavvikelser 
Den totala budgetavvikelsen för investeringar är positiv med 7,7 miljoner kronor. IT nätverk, IT klient 
och IT digitalisering som beror på att IT-tekniker inte har haft möjlighet att komma ut till 
verksamheterna på grund av Covid-19. Samt att verksamheterna inte har haft möjlighet att lägga ned 
tid på digitalisering och utveckling med anledning av situationen. Ekonomi- och inköpssystemet har 
negativ budgetavvikelse på 1,6 miljoner kronor. Anledningen är felaktig bedömning kring när 
kostnaderna skulle falla ut, då uppfattningen var att större delen av kostnaderna skulle hamna på 
2021. Beslutsstödsystemet positiv budgetavvikelse på 2,9 miljoner kronor som beror på att utredning 
pågår gällande vilken plattform som ska införas. 
  

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

Mkr Budget 

2020

Budget- 

avvikelse 

2020*

Utfall 

2019

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

0011 DIV INVENTARIER KLF 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

0025 IT NÄTVERK 1,4 0,0 0,3 0,3 1,1 0,0

0027 IT KLIENT 7,5 0,0 3,9 3,9 3,6 0,0

0028 IT DIGITALISERING 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0

0029 IT SERVER 0,5 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0

0030 IT UPS 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

0103 EKONOMI-INKÖPSSYSTEM 2,2 0,0 3,8 3,8 -1,6 0,0

0105 BESLUTSTÖDSSYSTEM 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0

Summa 15,9 0,0 8,2 8,2 7,7 0,0

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Utfall 2020
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6 Medarbetare 

6.1 Nyckeltal 

 
 
Kommentarer till nyckeltalen 
Antal anställda 
Antalet anställda har ökat med två personer men antalet nettoårsarbetare vid förvaltningen har minskat 
något. I övrigt är personalomsättningen mycket låg och sysselsättningsgraden nära 100%. 
 
Pension inom 10 år 
Andelen av medarbetarna som beräknas gå i pension inom 10 år är 10% högre än genomsnittet i 
kommunen. Antalet medarbetare är trots det lägre än föregående år. Trenden i samhället är att 
medarbetare arbetar allt längre och den förändrade lagstiftningen med senare pensionsålder kommer 
också att påverka framgent. 
 
Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg även om den ökat med 0,4 procentenheter sedan 2019. Jämfört 
med kommunkoncernen som helhet, där antalet sjukdagar i genomsnitt hamnar på nära 27 
dagar/anställd, är kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro i särklass lägst med 3,8 dagar. 
En hög andel av medarbetarna vid förvaltningen är kontorsarbetare och de har i hög utsträckningen 
kunnat arbeta från hemmet vilket bidraget till minskad smittspridning och mindre sjukfrånvaro. Vid 
lättare förkylningssymtom och eller karantän p g a sjukdom i familjen har flera kunnat fortsätta att 
arbeta obehindrat i bostaden. 
 
Större utbildningsinsatser under året 

 Utbildning i systemstöd; Adato, Sara och Stella för nya chefer 

 Digitala föreläsningar i återhämtning samt ergonomi vid hemarbete 

 Chefsutbildning hälsofrämjande ledarskap, värdegrund 

 Digital utbildning för chefer i löneavtalen HÖK  

Tabell 6. Nyckeltal medarbetare

2020 2019 2018

Antal anställda

Nettoårsarbetare (arbetad tid) 42,1 42,2 41,1

Antal tillsvidareanställda* 46,0 44,0 42,0

Personalomsättning 4,4% 6,8% i.u.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 99,0% 99,0% i.u.

Pension inom 10 år

Antal 16,0 17,0 19,0

Andel 34,8% 38,6% 44,2%

Sjukfrånvaro 

Antal sjukdagar per anställd 3,8 2,5 15,8

Sjukfrånvaro i procent 1,2% 0,8% 4,3%

   varav män 2,0% 0,7% 2,8%

   varav kvinnor 0,5% 0,9% 4,3%

   varav längre än 59 dagar 0,0% 0,0% 56,3%

* per december månad
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7 Framtid 
De senaste årens samhällsomvälvning har satt Sveriges kommuner på prov och förändrat 
förutsättningarna för den kommunala organisationen. En förändrad befolkningssammansättning med 
fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder i kombination med stor teknikutveckling och en 
pågående pandemi gör att planeringsförutsättningarna är svåra. Kommunernas ekonomi är ansträngd 
för att klara att möta samhällsomvälvningen inom alla områden. En god ekonomisk hushållning i 
kombination med en ökande befolkning i behov av kommunal service skapar därför behov av 
förändrade arbetssätt för kommunerna.  
 
Kommunstyrelsens uppdrag att planera, genomföra och följa upp både den egna förvaltningens och 
kommunkoncernens arbete är komplext och utmanande. Kommunstyrelsens breda ansvar som 
innefattar både koncerngemensamt strategiskt utvecklingsarbete samt stöd och service till 
medborgare, förvaltningar och bolag ställer krav på en bred kompetens och en flexibel organisation. 
Att finna nya smarta arbetssätt och metoder och eftersträva ökad effektivitet med bibehållen kvalitet i 
vårt utförande är fokus. 
 
Kommunstyrelsen med dess förvaltning ska gå före i det förändringsarbete som krävs för en så god 
service som möjligt för våra kommuninvånare. En effektiv styrning och ledning och ett bra 
arbetsklimat med tydliga roller och ansvar som sätter fokus på de prioriteringar som behöver göras är 
centrala. Det krävs en större verkställighet av beslut och mer samordning och samsyn mellan 
avdelningarna och olika funktioner på förvaltningen samt inom hela koncernen. I arbetet med den nya 
styrmodellen arbetas intensivt för att mejsla fram en målgemenskap och tydliga arbetsflöden för att 
underlätta arbetet. Tilliten till kommunledningsförvaltningens förmåga att styra och leda det 
gemensamma utvecklingsarbetet i hela koncernen behöver samtidigt stärkas.   
 
Kommunstyrelsen tar därför ytterligare steg mot ökat fokus på kommunkoncernen och invånarnas 
behov. Ett antal utredningar kopplat till uppdraget att genomlysa koncerngemensamma stöd och 
serviceprocesser har genomförts och de visar på behovet att samordna oss mer i kommunkoncernen 
för att stärka både kvalitet, service, uppföljning och en ökad effektivitet. Det handlar om gemensam 
ekonomiadministration, kategoristyrning inom upphandlingsområdet, rättssäkerhet inom 
myndighetsutövningen samt ett nytt kontaktcenter som hanterar all kommunikation med internt och 
externt, via telefoni, besök, e-tjänster och webb. Under 2021 innebär det att förvaltningen kommer 
arbeta med flera olika genomförandeprojekt för att driva och implementera uppdragen. 
 
Nya arbetssätt och kunskaper inom projekt- och processmetodik samt en ökad omvärldsbevakning och 
nätverkande såväl regionalt som nationellt gäller för alla utvecklingsområden. I det övergripande 
arbetet med stora infrastrukturfrågor kommer Kommunstyrelsen arbeta strategiskt för hela koncernen 
och kommunens bästa. För att verkställa implementeringen av den nya styrmodellen vilket inkluderar 
hela det koncerngemensamma Agenda 2030-arbetet stärks kompetensen genom nyanställningar som 
kompletterar befintliga kompetenser. Innovation, kreativitet och dialog med civilsamhället, 
näringslivet och alla invånare ska genomsyra arbetet. Detta arbetssätt ska även prägla utvecklingen av 
en ökad digitaliseringstakt som är en förutsättning för samhällsutvecklingen och som ökar invånarnas 
tillgänglighet till digitala lösningar och kommunal digital infrastruktur.  
 
Kommunkoncernens roll som en attraktiv arbetsgivare utvecklas ytterligare genom de gemensamma 
HR-processerna. Värdegrundsarbete, arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning och 
ledarskapsutveckling är i fokus och viktigare än någonsin. Med starka, trygga, kompetenta chefer och 
medarbetare i organisationen kommer Alvesta kommunkoncern kunna möta framtiden med tillit, mod 
och energi i blicken. 
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Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsplan 
med internbudget 2021 för kommunstyrelsen med ändringar från 
kommunfullmäktiges beslut om ändringsbudget 2021 § 7 den 16 februari 2021. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 en budget för 2021 med plan 
2022-2023. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kommunstyrelsen (justerad efter 
ramförändringar 2020 och 2021) uppgår till 73,7 miljoner kronor. 

Nämnderna och kommunstyrelsen ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, 
upprätta en Verksamhetsplan med internbudget, vilken utgör planeringsverktyg för 
det kommande verksamhetsåret.  I verksamhetsplanen fastställer nämnden, tillika 
kommunstyrelsen, egna nämndsmål och nyckeltal som bygger på 
kommunfullmäktiges resultatmål, driftbudget per avdelning samt budget för 
planerade investeringar. 

Kommunstyrelsens uppdrag skiljer sig från de övriga nämnderna i kommunen 
genom att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bolag, övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Med anledning av 
detta och att stor del av de kommunfullmäktige beslutade målen riktar sig mot 
kommunstyrelsen, har kommunstyrelsen valt att inte ta egna nämndsmål, utan 
fokuserar på de av kommunfullmäktige beslutade målen.  

De största förändringarna i kommunstyrelsens budget 2021 jämfört med 2020 
beror på särskilda uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats i kommunfullmäktiges 
budget. De särskilda uppdragen avser ledarskap och förändringsarbete, skollokaler 
samt integration. 
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1 Nämndens ansvarsområde 

Kommunfullmäktige  

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i 
allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter. Under mandatperioden år 
2019-2022 gäller följande mandatfördelning:   

Socialdemokraterna 14 ledamöter 

Moderaterna 10 ledamöter 

Centerpartiet  7 ledamöter 

Sverigedemokraterna  7 ledamöter* 

Alvesta Alternativet 5 ledamöter 

Kristdemokraterna  2 ledamöter 

Vänsterpartiet  2 ledamöter 

Miljöpartiet de gröna  1 ledamöter 

Liberalerna  1 ledamot 
*) under mandatperioden har en ledamot i SD lämnat partiet men är kvar i fullmäktige 

 
Valnämnden 

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val samt folkomröstningar i kommunen och är aktiv 
under valår. 
 
Revisionen 

Fullmäktige utser sex revisorer till revisionen som är en del av kommunens politiska organisation. 
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom den kommunala 
organisationen. Granskningen går dels ut på att pröva om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt, dels om den bedrivs på ett, ur ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt samt bedöma om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Några av de viktigaste uppgifterna för revisorerna är att granska 
kommunens årsredovisningar och delårsrapporter samt, utifrån en bedömning av risk och 
väsentlighet, genomföra granskningar av den kommunala verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen  

Kommunens styrelse har både beslutande och beredande uppdrag i övergripande frågor. 
Kommunstyrelsen bereder samtliga ärenden till fullmäktige och ansvarar för att besluten som tas i 
kommunfullmäktige genomförs. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bolag, övriga nämnders och 
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Av den anledningen skiljer sig verksamhetsplanen för 
kommunstyrelsen i vissa avseende jämfört med övriga nämnder. Andra nämnder har ett fokus på sitt 
eget uppdrag, medan kommunstyrelsen också har fokus på hela kommunen. Det framgår tex genom 
att flera av nyckeltalen som följs utgår från kommunen som helhet. 
 
Utskott 

Under kommunstyrelsen finns tre utskott: arbetsutskott, personalutskott och upphandlingsutskott. 
Arbetsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ. Kommunstyrelsens personalutskott ansvarar 
för policyfrågor inom personalområdet, träffar kollektivavtal, tolkar avtal och lagar, ansvarar för 
chefernas anställningsformer, beslutar om pensioner och avtalsförsäkringar för kommunens räkning. 
Personalutskottet har både beredande och beslutande uppdrag. Upphandlingsutskottet ansvarar för 
upphandlingsfrågor och ska godkänna förfrågningsunderlag vars värde överstiger 2 Mkr eller de 
upphandlingar som är av principiell betydelse. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Kommunstyrelsens grunduppdrag 

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och biträder kommunstyrelsen i 
arbetet med utveckling, ledning och samordning av kommunkoncernens verksamhet. Förvaltningen är 
organiserad i fem avdelningar: kansli, ekonomi och upphandling, IT och service, HR samt Utveckling. 
Avdelningarnas uppdrag och ansvarsområden beskrivs nedan. 
 
Kansliet bereder ärenden till kommunstyrelse, fullmäktige och personalutskott. Avdelningen avlastar 
kommunledningen med administrativa arbetsuppgifter och handläggning av myndighetsfrågor. 
Kansliet säkerställer att koncerngemensamma administrativa processer blir implementerade och 
skapar likvärdigt arbete i bolag/förvaltningar. Under 2021 ansvarar avdelningen för att införa ett 
koncerngemensamt kontaktcenter samt samordnar utvecklingsarbetet som är kopplat till 
administrativt stöd och service. Utredningar inom området genomförs och ansvaret för administrativa 
system ligger här samt administration för valnämnd och kommunarkiv.  
 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för samordning, planering och uppföljning samt 
utveckling av kommunkoncernens finans-, ekonomi- och upphandlingsfrågor. Avdelningen bistår såväl 
kommunstyrelsen i strategiska ekonomifrågor som förvaltningar och bolag i deras ekonomiska 
planering och uppföljning. Avdelningen är systemansvarig för koncernens ekonomisystem. Ansvaret 
omfattar ett samordningsansvar gällande inköp, upphandlingar och avtal samt administration av 
beställningssystem och samordnad varudistribution.  
 
IT och serviceavdelningen ansvarar för kommunkoncernens strategiska digitaliseringsutveckling, dess 
IT-miljö samt den teknikplattform som kommunkoncernens system och användare utnyttjar. 
Avdelningen omfattar även uppdraget växel, e-tjänster, posthantering, datakommunikation, telefoni, 
PC-arbetsplats samt användarsupport Helpdesk. IT-avdelningen bistår hela kommunkoncernen i 
digitaliseringsprojekt, IT-strategiska frågor samt bredbandsutvecklingen för hela koncernen och 
kommunen i sin helhet. 
 
HR-avdelningen har det övergripande långsiktiga och operativa ansvaret för att initiera, förvalta, driva, 
utveckla och följa upp HR-processer inom kommunkoncernen.  Avdelningens uppdrag innefattar 
personal- och lönepolitik, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, förmåner, pension, 
arbetsrättslig lagstiftning och avtal, jämställdhet och mångfald. Avdelningen bereder ärenden till 
Personalutskottet och implementerar beslut i organisationen samt ger konsultativt stöd inom ansvars-
området till chefer i hela kommunkoncernen. Utbetalning av löner och arvoden, övergripande MBL-
förhandlingar, tvisteförhandlingar samt tecknandet av lokala kollektivavtal sker även härifrån. 
 
Utvecklingsavdelningen ansvarar för kommunens strategiska arbete med att förverkliga Agenda 2030 i 
samverkan med andra aktörer och utifrån Alvesta kommuns förutsättningar i förhållande till 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I detta arbete integreras även folkhälsoarbetet.  
Avdelningen ansvarar också för koncernövergripande strategiska frågor såsom näringsliv, 
kommunikation och information, lokalsamordning, säkerhet- och beredskap, demokratiutveckling, 
besöksnäring, platsvarumärke, invånarinflytande mm. I uppdraget ingår omvärldsbevakning och 
trendspaning för kommunstyrelsens och fullmäktiges strategiska områden samt förmågan att leda 
koncernövergripande projekt och utvecklingsprocesser. 
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2.1 Styrkor 

Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar. Avdelningschefer och förvaltningschef/kommunchef 
bildar en ledningsgrupp som planerar, genomför och följer upp både förvaltningens och kommun-
koncernens arbete utifrån ovan uppdrag. Alla i ledningsgruppen har dubbelt ansvar, både som 
ansvariga för avdelningens interna arbete samt för hela koncernen inom respektive funktionsansvar. 
Kommunledningsförvaltningen har ett brett ansvar som innefattar både koncerngemensamt 
strategiskt utvecklingsarbete samt stöd och service till medborgare, förvaltningar och bolag. Detta 
ställer krav på en bred kompetens och en flexibel organisation för att möta samtliga behov.  
 

2.2 Utmaningar 

De senaste årens samhällsomvälvning har satt Sveriges kommuner på prov och förändrat 
förutsättningarna för den kommunala organisationen. En förändrad befolkningssammansättning med 
fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder i kombination med stor teknikutveckling och en 
pågående pandemi gör att planeringsförutsättningarna är svåra. Kommunernas ekonomi är ansträngd 
för att klara att möta samhällsomvälvningen inom alla områden. En god ekonomisk hushållning i 
kombination med en ökande befolkning i behov av kommunal service skapar därför behov av 
förändrade arbetssätt för kommunerna. Vi kan inte fortsätta att göra lite mer av samma saker utan 
behöver finna nya smarta arbetssätt och metoder.  
 
Kommunstyrelsen med dess förvaltning ska gå före i det förändringsarbete som krävs för en så god 
service som möjligt för våra kommuninvånare. En effektiv styrning och ledning och ett bra 
arbetsklimat med tydliga roller och ansvar som sätter fokus på de prioriteringar som behöver göras är 
centrala. Det krävs en större verkställighet av beslut och mer samordning och samsyn mellan 
avdelningarna och olika funktioner på förvaltningen samt inom hela koncernen. I arbetet med den nya 
styrmodellen arbetar förvaltningen intensivt för att mejsla fram en målgemenskap och tydliga 
arbetsflöden för att underlätta arbetet. Tilliten till kommunledningsförvaltningens förmåga att styra 
och leda det gemensamma utvecklingsarbetet i hela koncernen behöver stärkas. Vi ska ständigt 
eftersträva ökad effektivitet med bibehållen kvalitet i vårt utförande. 
 

2.3 Verksamhetsförändringar 

Hela förvaltningen tar ytterligare ett steg mot ökat fokus på kommunkoncernen och invånarnas behov. 
Ett antal utredningar kopplat till uppdraget att genomlysa koncerngemensamma stöd och service-
processer har genomförts och de visar på vikten att samordna oss mer i kommunkoncernen för att 
stärka både kvalitet, service, uppföljning och en ökad effektivitet. Det handlar om gemensam 
ekonomiadministration, kategoristyrning inom upphandlingsområdet, rättssäkerhet inom 
myndighetsutövningen samt ett nytt kontaktcenter som hanterar all kommunikation med internt och 
externt, via telefoni, besök, e-tjänster och webb. Under 2021 innebär det att förvaltningen kommer 
arbeta med flera olika genomförandeprojekt för att driva och implementera uppdragen. 
 
Nya arbetssätt och kunskaper inom projekt- och processmetodik samt en ökad omvärldsbevakning och 
nätverkande såväl regionalt som nationellt är i fokus. För att verkställa implementeringen av den nya 
styrmodellen vilket inkluderar hela det koncerngemensamma Agenda 2030-arbetet stärks 
kompetensen genom nyanställningar för att komplettera befintliga kompetenser för genomförande av 
uppdragen. Samtliga funktioner ska arbeta tvärsektoriellt för att nyttja all kompetens optimalt.  
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Kommunkoncernens roll som en attraktiv arbetsgivare utvecklas ytterligare genom de gemensamma 
HR-processerna. Värdegrundsarbete, arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning och 
ledarskapsutveckling är i fokus och viktigare än någonsin.  
 
En ökad digitaliseringstakt är en förutsättning för samhällsutvecklingen. Förvaltningen ska vara 
ledande inom digitalisering för att möta dagens och morgondagens behov inom hela koncernen samt 
öka invånarnas tillgänglighet till digitala lösningar. De utvecklingsprojekt som kommer att drivas under 
året är starkt sammanlänkade med digitaliseringsutvecklingen samt att stärka kommunens digitala 
infrastruktur.  
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3 Politiska riktningar och fokusområden 

3.1 Finanspolitisk riktning 

Kommunfullmäktiges mål 
Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två procent av 
intäkterna. 
 

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål Målvärde 

Årets resultat 2021 ska uppgå till 18,6 mnkr 

 

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål Finansiering Ansvar 

Implementering av koncernövergripande processer i form av 
gemensam stöd- och serviceorganisation för kontaktcenter 
och ekonomiadministration 

2,5 mnkr KS 

Implementering av kategoristyrning i 
upphandlingsprocessen för hela koncernen 

Effektivisering 
fördelad 
procentuellt på alla 
nämnder och bolag 

KS 

Översyn av samverkan och organisation för kost, service, 
vaktmästeri, grönytor, bilpooler mm för en kvalitativ och 
kostnadseffektiv verksamhet med invånaren i fokus 

Inom ram och leds 
via 
projektorganisation 

KS 

 
Strategi för att nå målen 
En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att verksamheterna ska kunna utvecklas på ett 
önskvärt sätt. En stabil ekonomi förutsätter ett tillräckligt starkt resultat som bland annat möjliggör 
framtida investeringar. En stabil ekonomi innebär också en styrka vid osäkra planeringsförutsättning, 
tex vilka konsekvenser en pandemi kan innebära på sikt. Kommunfullmäktige har beslutat att över en 
konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara två procent av intäkterna motsvarande ca 26 
mnkr. För att nå ett uthålligt överskott krävs såväl långsiktighet i planering som förändrade arbetssätt. 
Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. 
 
Enligt kommunallagen ska kommuner ange mål och riktlinjer för God ekonomisk hushållning vilket 
innebär att såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål ska uppnås, att verksamheten bedrivs 
långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler 
och etablerade normer. Det är av största vikt att de nämnder som redovisar ett underskott för 2020 
genomför åtgärder för en budget i balans 2021. Åtgärderna behöver få genomslag för att undvika krav 
på framtida budgetposter för återställande av resultatet utifrån balanskravet. 
 
För att nå en stabil ekonomi och samtidigt möta framtidens utmaningar behövs en smart kommun i 
utveckling som tar tillvara innovation och nya idéer. Genom att fånga forskning, erfarenheter från andra 
framgångsrika kommuner i kombination med att ta tillvara invånarnas och medarbetarnas förmågor och 
engagemang utvecklas våra arbetssätt. Att finnas i de i de organisatoriska mellanrummen, såväl mellan 
förvaltningar som mellan bolagen är en förutsättning för att lyckas. Ofta finns såväl problemen som 
lösningarna där. Att tänka och göra saker enklare, småskaligare och snabbare är en nyckel till framgång. 
En vilja i att investera i resurser för förändringsarbete innebär i slutändan ett mervärde för våra kunder 
och brukare. 
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Under året genomförs ett etableringsprojekt för att skapa ett koncerngemensamt kontaktcenter. 
Projektet omfattar bland annat att identifiera och verkställa de områden och funktioner som ska 
sammanfogas, upphandling av systemstöd, lokalisering, finansieringsmodell samt bemanning som krävs 
för en modern och funktionell organisation. Förutsättningar för ett lyckat projekt är en utbyggnad av e-
tjänster, ny hemsida, nytt intranät samt en ökad digitaliseringskompetens. 
 
Under året inleds också ett projekt för att verkställa en centralisering av ekonomistödsfunktioner för 
hela kommunkoncernen. Ett viktigt syfte för förändringen är att ge bättre möjligheter till 
utvecklingsarbete i flera processer inom ekonomi- och upphandlingsavdelningens uppdragsområde. 
En resursfördelningsmodell tas fram i samarbete med SKR i linje med den nya styr- och 
ledningsmodellen. En tydlig resursfördelningsmodell utgör grunden för ett system med över- och 
underskottshantering över åren i nämnder. Samtidigt genomförs en översyn av ekonomiska 
styrdokument. 
 
Under året genomförs en satsning på kategoristyrda inköp. Det handlar inte bara om att genomföra 
enskilda kategoristyrningsprojekt utan det berör hela organisationens arbetssätt. Genom att införa 
kategoristyrda inköp systematiseras arbetssättet genom att strategier arbetas fram över hur anskaffning 
av varor, tjänster och entreprenader till kommunkoncernens olika verksamheter ska ske på bästa sätt.  
Kategoristyrning är en tvärfunktionell process som involverar olika förvaltningar och bolag med 
koncernnyttan i fokus. 
 
En översyn av servicefunktioner inom kost, vaktmästeri och grönytor i kommunkoncernen kommer att 
genomföras under året för att identifiera eventuella möjligheter för en förbättrad service samt ett bättre 
resursutnyttjande. Eftersom det är en komplex organisation idag, spritt på flera olika förvaltningar och 
bolag, samt stor geografisk spridning krävs en gedigen utredningsmetodik för att belysa ev möjligheter 
för förändring.  
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3.2 Personalpolitisk riktning 

Kommunfullmäktiges mål 
Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga 
förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 
 

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål Ansvar 

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, exklusive 
pensionsavgångar och uppsägningar på grund av arbetsbrist. Ska följas upp 
vid delår. 

KS 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd personal, procent. Ska 
följas upp vid delår. 

KS 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent. Ska följas upp vid delår. KS 

 

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål Finansiering Ansvar 

Utveckla en samverkansmodell som integrerar medbestämmande 
och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Inom ram KS 

Implementera en koncerngemensam 
kompetensförsörjningsstrategi som ett led i arbetet att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare. 

Inom ram KS 

Intensifiera arbetsmiljöarbetet i Omsorgsförvaltningen med att få 
bort delade turer, men också att sätta skenor i tak på särskilda 
boenden för att möjliggöra arbetet med fler takliftar 

Inom ram 
och särskilda 
statsbidrag 

ON, KS 

 
Strategi för att nå målen 
Personalomsättningen har under det senaste året legat på en normalnivå för en kommun. Antalet 
pensionsavgångar bedöms likt föregående år vara fortsatt låg. Kartläggningen av kommande 
pensionsavgångar inom olika yrkesgrupper ska förfinas och visa en beräknad utveckling närmast 10 
åren. En analys av kommande kompetensbehov göras utifrån en omvärldsanalys och med hänsyn 
tagen till demografiska förändringar som sedan ligger till grund för kompetensförsörjningsstrategin.  
 
En plan för förädling och fortsatt ledarskapsutveckling för chefer baserat på 2020 års omfattande 
ledarskapsprogram ska tas fram. Utbildningsinsatserna ska ge kunskaper och redskap för ett 
tillitsbaserat ledarskap med fokus på värdegrundsbaserad förändringsledning.  
Under våren sker också en uppföljning av hur den pågående implementeringen av värdegrunden för 
alla medarbetare genomförts och upplevts. Policys och riktlinjer ses över så att de följer intentionerna 
i värdegrunden. En utvecklad lönebildning med tydliga kriterier, där värdegrunden naturligt känns igen 
i lönesamtalet är en viktig faktor för att stimulera engagemang och uppfattas som god arbetsgivare.  
 
Nya gemensamma villkor och förmåner för anställda i kommunkoncernen ska bidra till ökad 
attraktivitet. 2021 införs en ny friskvårdsportal, Actiway, för att stimulera ökad friskvårdsaktivitet och 
följa upp nyttjandegraden av den koncerngemensamma friskvårdbidraget. Fritt kaffe/te och en daglig 
frukt införs för alla. Arbetet med att ta fram ett samverkansavtal kommer att ges stor prioritet. En 
partsgemensam arbetsgrupp med en utsedd projektledare ska leda det fortsatta arbetet. En 
omvärldsanalys via olika nätverk ska ge goda inspel för att få ett långsiktigt hållbart samverkansavtal. 
 
Under året fortsätter de koncerngemensamma HR-processerna att fullt ut omfatta alla förvaltningar 
och bolag inklusive Huseby. Inrangering och införande av nya branschavtal inom Sobona genomförs 
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för alla bolag. En analys av förekomsten av s k delade turer ska göras tillsammans med 
omsorgsförvaltningen. HR-avdelningen stöttar och följer upp hur omsorgens översyn och arbete 
möjliga schemaförändringar fortgår. 
 
Kommunstyrelsen tar också initiativ till att sondera möjligheterna med en ny modern och funktionell 
bemanningsenhet som kan serva hela organisationen med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Alternativa 
anställningsformer ska utvecklas för att öppna upp oss mot fler grupper i samhället och skapa en mer 
flexibel arbetsorganisation. Alla dessa insatser ska stärka Alvesta kommunkoncern som en öppen och 
attraktiv arbetsgivare med en värdegrundsbaserad arbetsmiljö som är tillgänglig för alla och främjar 
mångfald. 
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3.3 Hållbarhetspolitisk riktning 

Kommunfullmäktiges mål 
Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon. 
 

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål Ansvar 

Andel hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling, procent 

KS 

 

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål Finansiering Ansvar 

Vi tydliggör Agenda 2030 (ekonomisk-, social-, och ekologisk 
hållbarhet). Då styr- och ledningsmodellen bygger på Agenda 2030 
ska den brytas ner till lokala förutsättningar i Alvesta kommun. 

3,0 mnkr 
från 
strategiska 
kontot 

KS 

Integrationsarbetet ges en tydligare roll som övergripande process 
i alla nämnder 

1,0 mnkr KS 

 
Strategi för att nå målen 
För att säkerställa en hållbar kommun behöver Agenda 2030 integreras i redan pågående arbete i 
kommunens verksamhet och utgå från de resurser som redan finns. 
En nulägesbild och analys ska genomföras som identifierar våra lokala förutsättningar utifrån samtliga 
tre perspektiv; ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Utifrån nuläget identifieras utmaningar som 
kopplas till kommunfullmäktiges mål och budget. Det handlar om att ställa om och skapa 
förutsättningar för framtiden i alla kommunens verksamheter för att nå framgång i arbetet. Arbetet 
leds från kommunledningsförvaltningen men alla bolag och förvaltningar deltar i arbetet. 
 
Ett särskilt viktigt och komplext område är arbetet med social hållbarhet. Inom området ryms bland 
annat integrationsarbetet som behöver fördjupas ur flera aspekter då vi vet att ojämlikheten mellan 
grupper ökar i samhället. Folkhälsa, integration, jämställdhet, tillgänglighet och demokratifrågor 
behöver vävas samman i agendaarbetet till en helhet i hur kommunkoncernen tar sig an alla de 
sammantagna utmaningarna. 2021 uppmärksammas demokratin extra mycket i form av ett utlyst 
nationellt demokratiår. Att värna vår demokrati känns mer angeläget än någonsin och flera insatser 
kommer att göras under året för att uppmärksamma och arbeta för stärkt demokrati och inflytande i 
vårt samhälle. Alla dessa områden kommer att hållas samman under rubriken social hållbarhet och 
kommunstyrelsen leder det strategiska övergripande arbetet via sin förvaltning. Alla nämnder och 
bolag deltar i framtagandet av mål, strategier och genomförande för att nyttja allas resurser, 
kompetenser, kunskaper och förmågor i att utveckla gemensamma arbetssätt tvärsektoriellt och som 
ger bäst effekt för kommuninvånaren.   
 
Att motverka utanförskap i samhället är extra viktigt då vi nu ser effekterna av ökande klyftor i 
samhället i spåren av pandemin. Ungdomar 18-25 år är en extra utsatta som grupp utifrån en ökande 
ungdomsarbetslöshet och en ökad psykisk ohälsa. All forskning visar på positiva mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster om denna grupp ges särskilt stöd och stimulans. Därför startar 
kommunstyrelsen ett arbete med att ta fram ett ungdomspolitiskt program för att ge ungdomar alla 
möjligheter som står till buds för att få utvecklas och nå sin fulla potential. Programmet ska tas fram 
med stort inflytande och delaktighet av ungdomarna själva men också i samverkan mellan alla bolag 
och förvaltningar samt andra myndigheter för att säkerställa effektivt resursanvändande och undvika 
stuprörstänk. 
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För att verkställa implementeringen av den nya styrmodellen vilket inkluderar hela det 
koncerngemensamma Agenda 2030-arbetet stärks kompetensen genom nyanställningar av nya 
funktioner för genomförande av uppdragen. All kompetens på förvaltningen ska arbeta tvärsektoriellt 
för att nå så långt det är möjligt utifrån de politiska intentionerna. Kommunstyrelsen utvecklar och 
fördjupar också arbetet med att rättssäkra, förenkla och förtydliga styrdokument och 
myndighetsutövning för en effektiv styrning av kommunens verksamhet. Arbetet utgår från den 
antagna styrmodellen och innebär ett genomgripande utvecklingsarbete i hela koncernen med stark 
koppling till Agenda 2030. Som exempel ses alla reglementen, delegationsordningar och policys över 
utifrån det policydokument för styrdokument i Alvesta kommun som antogs politiskt hösten 2020. 
Barnkonventionen som numera är lag kräver till exempel att kommunen inför alla beslut har gjort en 
barnkonsekvensanalys. Mallar och underlag som är lika för hela koncernen tas fram för att säkra 
myndighetsutövningen. Alla nämnder och bolag deltar i arbetet som leds utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv från kommunstyrelsen.  
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3.4 Fokusområde: Hållbar tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål 
Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i 
hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande.  
För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och bästa möjliga 
resursutnyttjande i demokratisk dialog med invånare, företagare och besökare. 
 

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål Ansvar 

Företagarnas sammanfattade omdöme om kommunens service för 
företagen 

KS 

Invånare 16-64 år som är arbetslösa eller i konjunkturberoende program, 
procent 

KS 

Sysselsättningsgrad. Mått från Arbetskraftsundersökningarna, AKU. KS 

Tillgång till, eller närhet till bredband med minst 100 mbit, senaste utfall 
ska följas upp vid delårsrapport. 

KS 

Rent Nöje – Kundnöjdhetsmätning för Alvesta renhållningsaktiebolag KS 

Nöjd-inflytande-index-helheten KS 

 

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål Finansiering Ansvar 

Ta fram ett platsvarumärke i samverkan med invånare, näringsliv 
och besökare. 

Inom ram KS 

Minska antalet unga 18-26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran 
för landet (från 18% till 12%) 

2,0 mnkr KS 

Utreda ny plats för återvinning och återbrukscentral norr om 
Alvesta 

Inom ram KS 

 
Strategi för att nå målen 
Syftet med ett platsvarumärke är att lyfta fram det som är bäst och unikt i Alvesta kommun och att den 
bilden senare ska användas för att förstärka vår kommuns attraktivitet. Ett platsvarumärke ägs av alla 
kommuninvånare och ska förstärka vi-känslan och samarbetsförmågan i vår kommun. Arbetet sker i 
projektform tillsammans med invånare, näringsliv och besökare. Arbetet kommer att pågå under 2021 
med mål att ha en definierat och tydligt platsvarumärke klart för implementering under 2022. 
 
Att arbeta med innovation och expansion är en förutsättning för att kommunen ska vara livskraftig 
över tid. Att ta fortsatta initiativ till utvecklad samverkan med näringsliv, akademin samt civilsamhället 
är givet och bibehålla och utveckla ytterligare dialog med näringslivet via exempelvis VD-råd. En 
revidering av näringslivsstrategin görs med koppling till Agenda 2030. 
 
Att minska antalet arbetslösa ungdomar är en central och viktig fråga för hela kommunen. All forskning 
visar på vikten av tillgång till god utbildning och möjlighet till tidig sysselsättning minskar risken för 
utanförskap i framtiden. Här behöver alla nämnder och förvaltningar arbeta tillsammans för att skapa 
stöd och stimulans för barn och ungdomar, från tiden som barn och elev i förskola och skola, till 
meningsfulla fritidssysselsättningar, till folkhälsoarbete särskilt riktade till målgruppen, till god studie 
och yrkesvägledning för att uppnå behörighet till gymnasiet, ett noggrant genomfört kommunalt 
uppföljningsansvar mot alla huvudmän som bedriver gymnasieutbildning för kommunens elever, 
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möjligheter till sommarjobb, forsknings och innovationsprojekt samt demokratiarbete. Detta är 
förebyggande arbete som när det fungerar kommer att motverka ungdomsarbetslöshet i större grad. 
Arbetet med samordningen av frågan kommer att ledas från kommunstyrelsen och integreras i arbetet 
med Agenda 2030. 
 
Arbetet med att expandera och utveckla arbetet med renhållning, sortering och en ny återvinnings och 
återbrukscentral intensifieras under 2021. I den bolagsutredning som pågår ser vi över organisation och 
arbetssätt kopplat till service och effektivisering. Inom ramen för Agenda 2030 arbetar vi med miljömål 
och utveckling av fraktioner och källsortering/återbruk. 
 
Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att öka innovation, kunskap och kompetens kring 
digitaliseringens möjligheter samt stärka den digitala infrastrukturen i kommunen. 
Kommunkoncernen har en framtagen Digitaliseringsstrategi och samtliga förvaltningar och bolag har 
tagit fram egna digitaliseringsplaner under 2020 som de aktivt kommer implementera under 2021. 
Kommunledningsförvaltningens IT och digitaliseringsavdelning har ett särskilt viktigt arbete att tillföra 
organisationen kunskap och kompetens inom området varför avdelningen behöver kompletteras med 
nya roller och funktioner. Konkret för att öka servicen, informationen och vara mer tillgängliga för våra 
medborgare kommer kommunkoncernen under 2021 att införa en ny hemsida, intranät och e-
tjänsteplattform. 
 
För att driva utvecklingen framåt kring utbyggnad av bredband på landsbygden kommer överskottet 
från BIWA(Wexnet) användas för att delfinansiera fiberprojekt. Alvesta kommun följer Sveriges 
Kommuner och Regioners mål att 2025 skall 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 
Gbit/s. Det aktiva arbetet med fiberutbyggnad kommer intensifieras under de kommande åren.  
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3.5 Fokusområde: Människors vardag 

Kommunfullmäktiges mål 
Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och hur den vill bo genom att vi tillskapar 
bostäder av olika karaktär och upplåtandeformer samt utvecklar hållbar samhällsutvecklande infrastruktur.  
Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. 
 

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål Ansvar 

Ranking i ”Bäst att Bo”, tidskriften Fokus KS 

Insamlat återvinningsmaterial, förpackningar, tidningar och övrigt material, 
i kg/inv 

KS 

 

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål Finansiering Ansvar 

Översyn av taxor och bidrag samt förvaltningsavtalet för större 
samordning mellan förvaltningar och bolag. 

Inom ram KS 

 
Strategi för att nå målen 
En översyn av taxor och bidrag ska genomföras för att skapa en bättre överblick av hur kommunen styr 
och stödjer samverkan och utvecklingsmöjligheter inom koncernen. Översynen kommer att göras 
tillsammans i koncernens bolag och förvaltningar men leds från kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens roll är att styra och leda arbetet med de strategiska frågorna kring kommunens 
expansion och utveckling. Alla frågor inom exploatering, markanvändning, infrastruktur, regional och 
nationell samplanering kring översiktsplaner med mera ska kommunstyrelsen vara en aktiv och 
dominerande part i. Då Samhällsbyggnadsförvaltningen är kommunens utförare i flera av dessa 
områden krävs en stor samverkan i dessa strategiska frågor då det är en central och viktig del för 
kommunens fortsatta utveckling och attraktivitet. Inom området ryms en mängd strategiska möten med 
andra myndigheter såsom länsstyrelsen, Region Kronoberg, Trafikverket och andra berörda 
myndigheter. Då arbetet och besluten påverkar alla övriga bolag och förvaltningar är det än viktigare att 
de leds och styrs av kommunstyrelsen för rätt fördelning av medel som underlag i budgetprocessen. 
Investeringsprocessen ses särskilt över under 2021 för att säkerställa den expansion och utveckling av 
kommunen enligt de politiska intentionerna.  
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3.6 Fokusområde: Barn och ungas behov 

Kommunfullmäktiges mål 
Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. 
Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra 
fysisk, psykisk och social ohälsa. 
 

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål Finansiering Ansvar 

Fortsatt utredning av lokaler för skolan och annan kommunal 
verksamhet i Alvesta tätort 

0,3 mnkr KS 

 
Strategi för att nå målen 
Arbetet med att planera för den fortsatta expansionen av lokaler för utbildning, fritid och kultur har 
pågått under flera år. Under 2021 togs en lokalförsörjningsplan fram med en prioritering av ett antal 
projekt som kommer att prioriteras de kommande åren för att möta de identifierade behoven. 
Arbetet styrs via en projektorganisation med politiska styrgrupper med respektive berörd förvaltning 
samt en tjänstemannagrupp som säkerställer samordningen mellan förvaltningar och Allbohus. En 
prioritetsordning är upprättad och beslutsunderlag för respektive projekt arbetas fram för kommande 
politiska beslut. 
 
Inom fokusområdet arbetar även kommunstyrelsen med ett flertal områden kopplade till Social 
hållbarhet inom Agenda 2030. Dessa områden är bla barnkonventionen som lag, folkhälsa, 
ungdomsfrågor, tidiga insatser, motverka ungdomsarbetslöshet, integration mm. Kommunstyrelsen 
kommer nu även vara en aktiv part via utvecklingsavdelningen i den projektorganisation som finns för 
”Barnens Bästa Gäller – i Alvesta kommun. Detta som en strategisk part tillsammans med 
utbildningsnämnden, Nämnden för arbete och lärande samt Kultur och fritidsförvaltningen, polisen och 
Region Kronoberg. Allt för att samordna kommunens arbete och motverka stuprörstänk för bästa 
möjliga utväxling av projektet. 
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3.7 Fokusområde: Trygg välfärd 

Kommunfullmäktiges mål 
Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli 
gamla. Trygg välfärd för upplevd trygghet, god hälsa och välmående. 
 

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål Ansvar 

Polisens trygghetsmätning, index KS 

 
Strategi för att nå målen 
Kommunstyrelsen intensifierar arbetet med att samla våra resurser för ett effektivt brottsförebyggande 
arbete. I BRÅ kommer representanter för förvaltningar och bolag finnas med tillsammans med polisen 
för att gemensamt ta fram orsaksanalyser och rätt insatser för att ytterligare stärka koncernens 
trygghetsskapande arbete och skapa förutsättningar för social hållbarhet och tillväxt i kommunen. 
 
Inom fokusområdet arbetar även kommunstyrelsen med ytterligare områden kopplade till Social 
hållbarhet inom Agenda 2030 såsom barnkonventionen som lag, folkhälsa, ungdomsfrågor, tidiga 
insatser, motverka ungdomsarbetslöshet, integration, meningsfulla fritidssysselsättningar osv.  
 
Beredskaps- och säkerhetshanteringen i kommunen kräver fortsatt arbete för utvecklas i enlighet med 
de nationella överenskommelser som slutits mellan SKR och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) kopplat till kommunal krishantering och civilt försvar. 
Det arbete som under 2020 har varit kopplat till kommunens krisledningsorganisation i samband med 
pandemin innebär att utvecklingsarbetet har provkörts i skarpt läge och att de erfarenheter som 
genererats ska implementeras i det fortsatta utvecklingsarbetet under 2021. 
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4 Budgetförutsättningar 2021 

Inför budget 2021 har kommunfullmäktige beslutat om utökad budgetram för kommunstyrelsen på 3,3 
miljoner kronor som avser utförande av särskilda uppdrag. De särskilda uppdragen avser ledarskap och 
förändringsarbete, skollokaler samt integration. Kommunledningsförvaltningen kommer under 2021 att 
tilldelas 2,5 miljoner kronor från det strategiska kontot för implementering av kontaktcenter samt 3,0 
miljoner kronor för arbete med Agenda 2030. Dessa kommer att särredovisas för spårbarhet och 
möjlighet till uppföljning av önskade effekter.  
 
Caféverksamheten Nyfiket kommer från och med 1 januari 2021 organisatoriskt och budgetmässigt att 
flyttas från kansliet till IT-avdelningen då den anses ha större koppling till den serviceverksamheten. 
Kommunledningsstaben delas i två delar, kansliavdelning och kommunledningsstab. Tjänsten som 
strateg flyttas från utvecklingsavdelningen till kommunchefen. Arbetet med koncerngemensamma 
processer har lett till att budgeten för personalkostnader och intäkter har ökat då man centraliserat 
stödprocesser. Arbetet med detta kommer fortsätta under 2021 med att införa gemensamt 
kontaktcenter. Det nya ekonomisystemet implementeras 1/10 2021 och innebär ökade kostnader för 
ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Det ger något ökade intäkter då samtliga bolag innefattas av 
systembytet och debiteras för detta, men avvikelsen medför ökade kostnader som inte kan täckas helt 
inom befintlig budget. Då IT-inventeringen ej är klar i skrivande stund så kan justering behöva göras 
mellan intäkter och kostnader beroende på resultatet av den, dock påverkas ej ramen då IT-modellen 
är en ”noll-verksamhet” där intäkterna täcker samtliga kostnader. 
 
Under 2020 fick kommunstyrelsen en tillfällig utökning i budgetramen för arbete med 
kommunövergripande processer. Samt ges årligen kompensation till Värends räddningstjänst för 
tillkommande pensionskostnader, 2020 var budgettillskottet 0,8 miljoner kronor. Budgettillskottet tas 
därmed bort inför budget 2021 men kommer tilldelas igen under året. 
 

4.1 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för kommunstyrelsen. Större förändringar av budget mellan 
verksamhetsår 2020 och 2021 redovisas för respektive område i tabell 3. 

 

 

Tabell 1. Driftbudget

Mkr Prognos 

2020*

Budget 

2020

Budget 

2021

Intäkter 24,9 -21,6 -26,9

Personalkostnader 40,4 39,4 44,1

Övriga kostnader 51,9 55,3 56,5

Summa 67,4 73,1 73,7

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2020

Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

Mkr Prognos 

2020*

Budget 

2020

Budget 

2021

Kommunledningsstab 2,2 3,2 4,1

Kansli 6,5 6,7 6,3

Utveckling 5,4 6,1 7,8

Ekonomi- och upphandling 11,6 12,3 12,5

IT 4,3 6,4 5,4

HR 11,7 12,3 12,3

Kommungemensam 25,7 26,1 25,3

Summa 67,4 73,1 73,7

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2020
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Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget (jämfört med 2020 års budget)

Mkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Kommunchef

Särskilt uppdrag: kommunövergripande processer -2,0

Särskilt uppdrag: ledarskap & förändringsarbete 2,0

Omorganisation kommunstrateg 0,9

Kansli

Café Nyfiket omorg till IT-avd -0,2

Omstrukturering övriga kostnader till utv.avd -0,4

Minskade intäkter från arbetsförmedlingen 0,2

Utveckling

Särskilt uppdrag: integration 1,0

Särskilt uppdrag: skollokaler 0,3

Omstrukturering övriga kostnader från kansliavd 0,4

Ekonomi

Ökade kostnader ekonomisystem 0,6

Ökade intäkter ekonomisystem -0,2

Ökade intäkter koncerngemensamma processer -0,4

Sommarvikarier 0,2

IT

Café Nyfiket omorg från kansliavd 0,2

Anpassning IT-modell -1,1

HR

Ökade kostnader för pensionsadministration 0,4

Ökade intäkter koncerngemensamma processer -0,4

Kommungemensamt

Värends räddningstjänst, pensionskostnader -0,8

Summa 0,7
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4.2 Investeringsbudget 

Under 2021 beräknas investerings-volymen uppgå till totalt 14,5 Mkr för kommunstyrelsen.  
 

 
 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. 
 

 
 

4.2.1 Kommentarer till investeringsbudget 
Inventarier kommunledningsförvaltningen 
Avser anslag för inköp av möbler och andra inventarier till kommunledningsförvaltningen. 
 
Stödsystem  
Beslutsstödsystem avser ett kommunövergripande beslutsstödsystem för planering och uppföljning. 
Alvesta kommun har inget sådant administrativt IT-verktyg idag men ser ett stort behov av det, för att 
skapa effektiva arbetssätt och rutiner. Det ska vara ett verktyg som ska tillämpas 
kommunövergripande och underlätta hanteringen av våra processer för chefer, ekonomer, 
kvalitetssamordnare och övriga medarbetare som är berörda. 
 
Nytt ekonomi- och inköpssystem implementeras 1 januari 2021. Kostnader för konsultstöd och licens 
avslutas under våren 2021. Alvesta har tidigare ingått i ett samarbete med bland annat Växjö 
kommun, men 2019 ingick de i ett nytt avtal där den gamla lösningen inte längre skulle upprätthållas. 
Det tidigare avtalet för ekonomisystemet går ut i mars 2021 och man såg effektiviseringsmöjligheter 
med att ha inköpssystem och ekonomisystem från samma leverantör för bättre arbetsprocesser och 
ökad användarvänlighet. 
 
IT-utrustning 
Avser IT-modellen med utbyte av befintliga datorer, Chromebooks, iPads och kopiatorer. 
Investeringen innefattar även utbyte av befintlig nätutrustning, switchar, brandvägg, WiFi-
accesspunkter och fiber.  
 

Tabell 4. Investeringsbudget

Mkr Prognos 

2020*

Budget 

2020

Budget 

2021

Inkomster 0,0 0,0 0,0

Utgifter 9,1 16,0 14,5

Summa 9,1 16,0 14,5

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2020

Tabell 5. Investeringsbudget per projekt

Mkr Prognos 

2020*

Budget 

2020

Budget 

2021

Total 

utgift

Inventarier KLF 0,0 0,3 0,3 0,3

Stödsystem 4,7 5,1 4,3 3,3

IT-utrustning 3,5 7,5 6,9 7,9

IT digitalisering 0,1 1,6 2,0 2,0

Ärendehanteringssystem växel 0,0 0,0 1,0 1,0

Summa --- 14,5 14,5 ---

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2020
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IT digitalisering 
Avser digitalisering såsom Office 365, IT-centralisering, IT-säkerhet, telefoni, övervakningssystem och 
ärendesystem. 
 
Ärendehanteringssystem växel 
Ett steg i att öka samordning mellan kommunen och bolagen för att öka effektivitet och kvalité är att 
införa ett kontaktcenter. Kommunstyrelsen har tilldelats ett särskilt uppdrag i den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021 för att påbörja implementering av kontaktcenter. 
För att genomföra detta krävs ett ärendehanteringssystem.  
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Dnr 2021-00047 000 

 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till 
kommunstyrelsens egna internkontrollplan 2021.  

Sammanfattning 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2008 (KF § 71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt reglementet ska 
nämnd/styrelse varje år i samband med fastställande av internbudget anta en 
särskild plan för intern kontroll.  

I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll. Av anvisningarna framgår 
bland annat vilken modell för riskanalys som ska användas vid framtagande av 
internkontrollplanen. Den modell som ska användas har följande riskvärden: 

  

Förslag till internkontrollplan utgår ifrån ovanstående modell, där bedömt riskvärde 
framgår för varje system/rutin som ska kontrolleras. 

  

Bilagor 

Förslag till kommunstyrelsens egna internkontrollplan 2021, 2021-02-15  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Malin Arbjörk Solvemark 
Ekonom 
46729665032 
malin.arbjork.solvemark@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-12 
Referens 

KS 2021-00047 000  

 

 

 

 
  

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kommunstyrelsens egna 
internkontrollplan 2021.  

Sammanfattning 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2008 (KF § 71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt reglementet ska 
nämnd/styrelse varje år i samband med fastställande av internbudget anta en 
särskild plan för intern kontroll.  

I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll. Av anvisningarna framgår 
bland annat vilken modell för riskanalys som ska användas vid framtagande av 
internkontrollpla nen. Den modell som ska användas har följande riskvärden: 

  

Förslag till internkontrollplan utgår ifrån ovanstående modell, där bedömt riskvärde 
framgår för varje system/rutin som ska kontrolleras. 

Bilagor 

Förslag till kommunstyrelsens egna internkontrollplan 2021, daterad den 15 
februari 2021 

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Malin Arbjörk Solvemark 
Ekonom 



 
Datum 
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Referens 
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Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunchef 

 



 

Kommunledningsförvaltningen 
 

 

 

DSOKOMMUNSTYRELSENS EGNA INTERNKONTROLLPLAN 2021 

                 

Avd System/rut
in 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Granskning 
utförs av 3) 

Granskning 
frekvens 4) 

Kontrollmetod 1) Kommentar Rapport 
till 5) 

Sannolikhet/ 
Konsekvens 6) 

UPPH Kontroll 
avtalspriser 

Avstämning av fakturor 
mot avtalspris 

Upphandlingschef Upphandling  1 gång per år Upphandlingsavdelningen anger 
tre leverantörer per förvaltning 
som ska kontrolleras genom 
stickprov. Fem fakturor 
kontrolleras så att fakturerade 
priser stämmer med avtal. 
 

 KS Möjlig/Kännbar 
3x3=9 

EK Kredit- och 
betalkort. 
Missbruk av 
inköp.  

Att rutinerna efterlevs. Ekonomichef Helene A 
Kassa-ansvarig 

1 gång per 
kvartal 

Urval där man kollar alla 
transaktioner som har köpts på 
kreditkortet samt att attesten 
ska vara överordnad chef 
 

Rutiner finns 
på vissa 
betalkort 

KS Möjlig/Kännbar 
3x3=9 

EK 
 
 

Befolknings-
prognos  

Träffsäkerhet viktig 
variabel gällande  
planerings/ekonomiska 
förutsättningar.  

Ekonomichef Budget-
ansvarig 

1 gång per år Avstämning mellan senaste 
prognos (Budget 2020) och 
senaste faktiskt utfall (ÅR 2020) 

Ny SKR modell 
kan införas 
och denna 
variabel väger 
mycket tungt i 
modellen 

KS Möjlig/Kännbar 
3x3=9 
 

IT Digitalisering Kontroll om 
koncerngemensam 
strategi för 
digitalisering, bredband 
och IT efterlevs  

IT-chef IT-chef 1 gång per år Varje förvaltning/bolag ska 
utifrån strategin göra en ”egen 
planering för insatser inom 
digitalisering” Kontrollen avser 
om planerade E-tjänster införts 
per 2021-12-01 

 KS Möjlig/Kännbar 
3*3=9 
 

DSO GDPR/DSF Tillsyn gällande 
efterlevnad 

DSO DSO 1 gång per år Intervjuer, enkäter, 
dokumentgranskning 

 DSO alt. 
IMY 

Möjlig/Kännbar 
3*3=9 
 



 

Kommunledningsförvaltningen 
  

 

 

 
 

 

 

1 Beskriv kontrollmomentet och kontrollmetod i detalj så att feltolkningar undviks 
2 Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 
3 Den som utför kontrollmomentet 
4 Frekvens, d.v.s. vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
5 Den instans som ska godkänna uppföljningen 
6 S*K d.v.s. Sannolikhetstalet gånger Konsekvenstalet = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur bedömningen gjordes 

HR Attester 
inom HR 

Kontroll att behörighet 
överensstämmer med 
delegationsordning 

HR-chef HR-chef 1 gång per år Urval av moment såsom tex 
anställning, disciplinpåföljd, 
avstängning, uppsägning, 
avsked etc. Urval av 
medarbetare 

 KS Möjlig/Kännbar 
3*3=9 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 22 Dnr 2021-00037 000 

 

Återrapportering och utvärdering av nämndernas 
internkontrollplaner för år 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapportering och 
utvärdering av intern kontroll 2020.  

Sammanfattning 

Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 

De sju nämnderna har sammanlagt planerat för drygt 90 kontrollmoment. Av 92 
genomförda kontrollmoment bedöms i 40 moment att den interna kontrollen är 
”god” (högsta betyg). I 34 moment bedöms den interna kontrollen som ”tillräcklig” 
och i 7 moment bedöms den interna kontrollen som ”bristfällig”, dvs den interna 
kontrollen i dessa moment understiger de önskvärda kraven. 

Vid en analys av de moment som bedömts som bristfälliga framgår att bristerna bör 
hanteras inom varje nämnd eftersom det inte finns någon systematik i bristerna. 
Det finns alltså ingen generell åtgärd som kan möta bristerna eftersom de är av 
olika slag. Av de sju momenten som har en bristfällig intern kontroll finns fyra av 
dem på de nämndspecifika internkontrollplanerna. 

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen för 2020 är 
”tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 

Bilagor 

Bilaga 1 Skrivelse IK utvärdering 2020 

Bilaga 2 KFN protokoll 

Bilaga 2 KFN återrapportering 

Bilaga 3 SBN protokoll och återrapportering 

Bilaga 4 NAL protokoll 

Bilaga 4 NAL återrapportering 

Bilaga 5 UN protokoll 

Bilaga 5 UN återrapportering 

Bilaga 6 ON protokoll 

Bilaga 6 ON återrapportering 

Bilaga 7 NMY protokoll 
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Bilaga 7 NMY återrapportering 

Bilaga 8 KS protokoll 

Bilaga 8 KS återrapportering 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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212000-0639 

Besöksadress 
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Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
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Malin Arbjörk Solvemark 
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Sida 

1(2) 
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2021-01-25 
Referens 

KS 2021-00037 000  

 

 

 

 
  

Återrapportering och utvärdering av nämndernas 
internkontrollplaner för år 2020 

Förslag till beslut 

Godkänna rapportering och utvärdering av intern kontroll 2020.  

Sammanfattning 

Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 

De sju nämnderna har sammanlagt planerat för drygt 90 kontrollmoment. Av 92 
genomförda kontrollmoment bedöms i 40 moment att den interna kontrollen är 
”god” (högsta betyg). I 34 moment bedöms den interna kontrollen som ”tillräcklig” 
och i 7 moment bedöms den interna kontrollen som ”bristfällig”, dvs den interna 
kontrollen i dessa moment understiger de önskvärda kraven. 

Vid en analys av de moment som bedömts som bristfälliga framgår att bristerna bör 
hanteras inom varje nämnd eftersom det inte finns någon systematik i bristerna. 
Det finns alltså ingen generell åtgärd som kan möta bristerna eftersom de är av 
olika slag. Av de sju momenten som har en bristfällig intern kontroll finns fyra av 
dem på de nämndspecifika internkontrollplanerna. 

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen för 2020 är 
”tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 

Bilagor 

Bilaga 1 Skrivelse IK utvärdering 2020 

Bilaga 2 KFN protokoll 

Bilaga 2 KFN återrapportering 

Bilaga 3 SBN protokoll och återrapportering 

Bilaga 4 NAL protokoll 

Bilaga 4 NAL återrapportering 

Bilaga 5 UN protokoll 

Bilaga 5 UN återrapportering 

Bilaga 6 ON protokoll 

Bilaga 6 ON återrapportering 
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Bilaga 7 NMY återrapportering 
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Kommunchef 
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Återrapportering och utvärdering av nämndernas 
internkontrollplaner för år 2020 

Bakgrund 

Reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008 (KF 
§71/2008). Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. Av reglementet framgår bland annat 
ansvarsfördelning och organisation av intern kontroll. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna 
har dock det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde.  

Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av internbudget anta en 
särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av genomförd intern kontroll 
ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställs i planen. 
Enligt reglementet ska en kommunövergripande internkontrollplan samt 
nämndspecifika kontrollplaner upprättas. 

Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 

Utvärdering 

Processen för intern kontroll delas in i fyra delprocesser: Riskanalys – Kontrollplan -
Genomförande - Uppföljning. Generellt fungerar delprocesserna bra men 
riskanalyserna bedöms kunna utvecklas ytterligare beträffande metodiken och 
dokumentationen, samt i vissa fall även uppföljningen.  

De sju nämnderna har sammanlagt planerat för drygt 90 kontrollmoment. Av 92 
genomförda kontrollmoment bedöms i 40 moment att den interna kontrollen är 
”god” (högsta betyg). I 34 moment bedöms den interna kontrollen som ”tillräcklig” 
och i 7 moment bedöms den interna kontrollen som ”bristfällig”, dvs den interna 
kontrollen i dessa moment understiger de önskvärda kraven. 

Vid en analys av de moment som bedömts som bristfälliga framgår att bristerna bör 
hanteras inom varje nämnd eftersom det inte finns någon systematik i bristerna. 
Det finns alltså ingen generell åtgärd som kan möta bristerna eftersom de är av 
olika slag. Av de sju momenten som har en bristfällig intern kontroll finns fyra av 
dem på de nämndspecifika internkontrollplanerna. 

Angående kontrollpunkten tillgänglighet via telefon i den kommunövergripande 
planen så har den inte varit möjlig att genomföra på förvaltningsnivå, utan endast 
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på kommunövergripande nivå. Kontrollpunkten bör därför revideras. I två av 
nämnderna har denna punkt bedömts som bristfällig. Orsaken till svarsfrekvensen 
via telefon analyseras och åtgärd för detta vävs in i införandet av ett 
koncerngemensamt kontaktcenter som har som mål att öka servicenivån och 
svarsfrekvensen.  

Även om endast en nämnd har bedömningen ”bristfällig” avseende kontrollpunkten 
om direktupphandlingar, så har de flesta nämnder endast bedömningen 
”tillräcklig”. Det finns alltså förbättringspotential inom nämnderna och är viktigt att 
denna punkt kvarstår kommande år. Dock har förbättring skett gentemot 2019 års 
resultat.  

Nedan följer en sammanvägd tabell (sju nämnder) gällande resultatet för de 
kommunövergripande kontrollmomenten, dvs inte de nämndspecifika 
kontrollmomenten. 

 

 

 

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen för 2020 är 
”tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). Beträffande interna 
kontroller i bolagen så återkopplas det resultatet i årsredovisningen. Om avvikelser 
eller brister framkommit i samband med uppföljningen förväntas nämnder ha 
vidtagit eller komma vidta åtgärder. 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Malin Arbjörk Solvemark 
Ekonom 

 

Uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan 2020 Sammanfattande betyg

1 Kontroll av att attestförteckning och systembehörighet är korrekta God

2 Kontroll av att rutin för representation efterlevs Tillräcklig

3 Kontroll av att direktupphandlingar genomförs enligt delegation Tillräcklig

4 kontroll av att rutin gällande analyslista löner finns och följs God

5 Kontroll av att KF beslut verkställs God

6 Kontroll av att tillgängligheten via telefon är god Tillräcklig
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Återrapportering av internkontrollplan för år 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att godkänna rapporten om återrapportering 
av intern kontroll 2020 för kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 

Varje år ska nämnd/styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan med 
internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning 
som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden 
skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 
uppföljningen av kontrollplanen.   

I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande 
internkontrollplan, dels en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen 
som återrapporteras i denna rapport. Utifrån rekommendationer ur rapporten 
”Granskning av intern kontroll Alvesta kommun” upprättad av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (PWC) daterad 2020-09-18, har årets interna kontroll 
involverat nämnden för kultur-och fritid tydligare i arbetet samt har 
kontrollmoment från ett adekvat samt risk -och konsekvensanalysperspektiv 
granskats. 

Resultatet av kontrollerna bedöms i helhet som god.  

Bilagor 

Återrapportering intern kontroll 2020 kultur- och fritidsnämnden, 2020-11-12 

IK-plan 2020 KFN 2020-11-12 

IK-plan 2020 kommunövergripande 2020-11-12 

Arbetsutskottet beslut § 65, 2020-11-24 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
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1. Sammanfattning 
 

Denna rapport avser kultur- och fritidsnämndens uppföljning av intern kontrollplan 2020 som ansvarig 
nämnd för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. I enlighet med reglementet för intern kontroll 
ska två planer följas upp, en kommunövergripande intern kontrollplan samt en nämndspecifik intern 
kontrollplan.  
 

1a) Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2020 
 

Den kommunövergripande interna kontrollplanen för år 2020 innehåller nedan kontrollområde och 
resultatet i respektive kontrollområde bedöms enligt 1) God 2) Tillräcklig 3) Bristfällig 
 

 Kommunövergripande plan 2020 Bedömt resultat 

1.  att attestförteckning och systembehörighet är korrekta God 

2.  att rutin för representation efterlevs Tillräcklig 

3. att direktupphandlingar genomförs enligt delegation Tillräcklig 

4. att rutin gällande analyslista löner finns och följs God  

5. att KF beslut verkställs God 

6. att tillgängligheten via telefon är god.  Tillräcklig 

  

 

 Eventuell restpost från Kommunövergripande plan 2019 Bedömt resultat 

8. Restpost från 2019 kring direktupphandling över 100 tkr. God 

 
 

 
1b) Uppföljning av nämndspecifik intern kontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2020 
 

 

Den nämndspecifika interna kontrollplanen för kultur- och fritidsförvaltningen (kultur- och 
fritidsnämnden) innehåller följande kontrollområden år 2020, och bedömt resultat. 

 

Kultur- och fritidsnämndens egna plan   Bedömt resultat 

1. att fakturor betalas i tid-  Tillräcklig 

2. att gällande inköpsrutiner följs Tillräcklig 

3. att rutin gällande analyslista följs God 
 

 

 
 
 
  



1c) Uppföljning av intern kontrollprocessen  
 
 

     

 

     

          

          

    

 

     

          

       

 

  
 

           

          
 

           

          
 

 
1d) Sammanfattande bedömning av förvaltningens resultat   

Inför intern kontroll 2020 utökade kultur-och fritidsförvaltningen sina kontrollmoment samt blev 
nämnden tydligare involverade i arbetet.  
Beträffande de fyra olika delarna i processen finns det likt föregående år en utvecklingspotential i 
den första delprocessen – riskanalysen angående dokumentation. Inför årets arbete lämnade 
enheterna sina synpunkter på vilka moment som de ansåg vara kritiska i verksamheten. Dessa 
moment betraktades tillsammans med personer från nämnd utifrån ett adekvat perspektiv till risk -
och konsekvensanalys dels syfte med kontrollen. I de övriga delarna har tidsplanen samt 
dokumentationen processats väl.   
 
 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

dokumentation                                                 dokumentation                                                dokumentation                                            

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            

    dokumentation                                            

Det sammanfattade resultatet för intern kontroll 2020 visar att hälften av alla kontrollmoment 
(5/10) utgör bedömningar antingen ”tillräcklig” eller ”god”. 
 
Med hänsyn till bedömningen av restposten som härrör internkontrollen 2019. Bedöms det 
sammantagna resultatet av intern kontrollen 2020 för kultur- och fritidsnämnden vara ”god” 
(begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 



2a) Genomförda kontroller enligt kommunövergripande 
intern kontrollplan  

 
 2.1 Attestförteckning/systembehörighet 

 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 
(b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

 

(a) Attestförteckning  

Avgränsningar/urval Kultur- och fritidsförvaltningens attestförteckning  

Kommentar och slutsats Beslut av attestförteckning 2020 är tagen i nämnd den 4 november 2019 
med reglemente om att justeringar i attestförteckning sker löpande 
under året och beslutas av förvaltningschef.  

Förslag till åtgärd Inga åtgärder krävs 

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval Anställda inom kultur – och fritidsförvaltningen som är aktiva i 
navigatorn och som har behörighet att beslutattestera 
leverantörsfakturor.  

Kommentar och slutsats Beslutad attestlista överensstämde delvis inte med navigatorn och 
justeringar har därför gjorts och genomförts av systembehörig för 
Navigator.   

Förslag till åtgärd Inga åtgärder krävs 

 

 2.2 Representation 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Samtliga verifikationer i IoF inom Kultur-och fritidsförvaltningen som är 
konterade på kontogrupp 71. 

Kommentar och slutsats Rätt kontering har använts. Vid samtliga tillfällen finns det chefer som 
har beslut attesterat fakturor som själva deltagit i representationen.  
Förekommer även i vissa fall brister kring dokumentation om deltagare 
samt syfte. 

Förslag till åtgärd Allmän information kring representation av ekonom till respektive chef. 
Samt uppdatering av representations dokument på intranätet. Även 
information till respektive förvaltning om vilka regler och policy som 
gäller för Alvesta Kommun. 

 

  
 
 
 
 



 

 2.3 Direktupphandlingar 
 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala 
inköpssumma överstiger 100 tkr per förvaltning 
(b) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per 
leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

(a) Direktupphandlingar överstigande 100 tkr 
 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2019-08-01 till 2020-07-30 

Kommentar och slutsats Inga inköp har identifierats. 

Förslag till åtgärd Inga åtgärder i ärendet behövs 

(b) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016–2019 

Kommentar och slutsats En förvaltningsspecifik leverantör har identifierats. Leverantören är 
Inblue. Inköpssumman hos leverantören är 1 021 942 kronor och avser 
kemikalier till vattenrening. Inköpskostnaden hos Inblue är kopplade till 
garantin för simhallen med anledning det är de som byggt 
vattenreningen.  
Här ligger både kostnader för varor och tjänster. Ca 50.000 kronor är 
inköp av kemikalier.  

Förslag till åtgärd Osäkerhet finns om andra leverantörer kan leverera delar och service till 
installerat vattenreningssystem. Detta bör utredas.  
Kemikalier kan upphandlas. Inköp av olika kemiska produkter uppgår till 
ca 75.000 kronor/år 
I nuläget köper man även från Brenntag.  
 

 

 

 2.4 Löner, analyslista 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Personalchef 

Avgränsningar/urval Ett slumpmässigt urval av ett antal chefer vid varje förvaltning har 
genomförts genom lottning. 
HR-chefen har varit i kontakt med samtliga 17 chefer genom personligt 
besök eller via telefon. 

Kommentar och slutsats En uppdaterad version av gällande anvisning för intern kontroll av löner 
skickades till förvaltningscheferna i augusti 2020. Varje ansvarig chef ska 
månatligen kontrollera så att rätt lön går ut till endast dennes 
medarbetare och att beloppen är rimliga. En blankett skrivs ut där 
chefen signerar att lönen är kontrollerad. Respektive förvaltningschef 
ansvarar för att rutiner finns så att anvisningarna efterföljs. 
Efter årets kontroller och samtal med de chefer som valts ut 
slumpmässigt framgår att anvisningar och rutiner efterföljs och är kända 
av cheferna vid KFF, FAL och KLF. Vid UF och OF fanns någon enstaka 
chef som lät en administratör sköta kontrollen av lönerna. Vid SBF var 



anvisningen okänd hos en chef. Generellt har Alvesta kommun väldig få 
uppkomna löneskulder p g a felaktigt utbetalda lön vilket tyder på att det 
finn en god kontroll hos våra chefer. 

Förslag till åtgärd Det framgick från flera chefer att det kunde vara svårt att komma ihåg 
att skriva ut och signera en pappersrapport varje månad enligt nu 
gällande anvisning. 
Från 2021 planerar HR-avdelningen att införa en digital kostnadskontroll 
som gör rutinen smidig och det datum då chefen kontrollerat lönen 
dokumenteras och sparas enkelt i systemet. 

 

 
 2.5 Verkställighet av KF-beslut 

 

Kontrollmoment Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/ styrelser 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval Utdrag från Kommunfullmäktiges beslut 2016-2020 

Kommentar och slutsats Totalt har 4 beslut av Kommunfullmäktige identifierats varav 2 har 
övergått för verkställighet till Utvecklingsbolaget. KFF har beslutat att 
verkställa KF- beslut om meröppna bibliotek. Motionen att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända är också 
det verkställt.   

Förslag till åtgärd Inga åtgärder krävs. 

 
 

 
 

 2.6 Tillgänglighet via telefon 
 

Kontrollmoment Tillgänglighet via telefon 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av IT-chef 

Avgränsningar/urval Samtliga anknytningar i kommunkoncernen under perioden 20200101-
20201031 

Kommentar och slutsats 60% besvarade samtal (814 000st), 25% Hänvisade (184 000st), 
Obesvarade samtal 15% (122 000st) 

Förslag till åtgärd Analysera orsakerna till den låga svarsfrekvensen samt vidtaga olika 
åtgärder för att öka upp svarsfrekvensen till en rimlig nivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2b) Eventuell restpost från Kommunövergripande plan 
2019 

 

 2.7 Rubrik 
 

Kontrollmoment Kontroll så att inga direktupphandlingar genomförts under kalenderåret 
som avser liknande varor, tjänster och entreprenader vars totala 
inköpssumma överstiger 100 tkr. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

Avgränsningar/urval Kontrollperiod har avgränsats till 2019-08-01 till 2020-07-30 

Kommentar och slutsats Inga inköp har identifierats under perioden. 

Förslag till åtgärd Inga åtgärder krävs. 
  



3) Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern 
kontroll 
 

 3.1 Förseningsavgifter 
 

Kontrollmoment Kontroll av att fakturor betalas i tid 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Utdrag från ekonomisystemet på utförda transaktioner period 201901–
202912 samt 202001–202008 konto 76160 ”påminnelse och kravavgift”   

Kommentar och slutsats Efter genomförd kontroll är slutsatsen att det inte finns några bokförda 
förseningsavgifter 2020 inom kultur-och fritidsnämnden.  

Förslag till åtgärd Förmedla informationen till administratörer på verksamheterna i kultur-
och fritidsnämnden om att särskilja kostnader och påminnelseavgifter på 
inkommande fakturor. I övrigt krävs inga åtgärder. 

 

 

 3.2 Inköpsrutiner 
 

Kontrollmoment Kontroll av att gällande inköpsrutiner följs 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom mha upphandlingsavdelning 

Avgränsningar/urval Utdrag från upphandlingssystem Bubo bubo inköp 2019 från avtalade 
leverantörer 

Kommentar och slutsats Kultur-och fritidsnämnden handlade för totalt 6 mkr 2019 men som 
avsåg en avtalstrohet på drygt 76%.  
Stickprov har tagits på de 10 största samt 4 mindre inköpssummorna på 
listade leverantörer. Till störst del görs inköp utöver avtal på grund av 
riktade inköp mot verksamheterna där övriga leverantörer ej kan 
tillmötesgå efterfrågad produkt eller service.      

Förslag till åtgärd Inga åtgärder är aktuella i nuläget. Dock återkommande information till 
verksamheterna om alternativa leverantörer där små inköps görs.   

 

 

 3.3 Sjukfrånvaro/ frånvarotillfällen 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista följs 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Förvaltningschef 

Avgränsningar/urval Kultur- och fritidsförvaltningens dokumentation 

Kommentar och slutsats Genom verktyget Adato följs upprepad korttidsfrånvaro upp. Här samlas 
även enheternas rehabplaner för långtidssjukskrivna. En god och samlad 
bild finns på förvaltningen kring sjuktal och åtgärdsprogram. 

Förslag till åtgärd Inga åtgärder aktuella i nuläget. 
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Förslag på Kommunövergripande intern kontrollplan 2020 
 

 
 

 

 

 

KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERN KONTROLLPLAN 2020               

A

v

d 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment 1a) 

 

Kontrollmetod 1b) Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

frekvens 4) 

Rapport till 5) Sannolikhet/ 

Konsekvens 6) 

E

K 

1 Attester 

 

Kontroll av att 

aktuella behörigheter enligt 

systemet (navigator) 

överensstämmer med beslutad 

attestförteckning inklusive 

beloppsgränser. 

Kontrollen 

genomförs genom att 

granska 

förvaltningens 

beslutade 

attestförteckning 

2020. Som dels stäms 

av mot behörighet i 

navigatorn. 

Förvaltningschef 

 

 

Ekonom En gång per år  Respektive nämnd  Möjlig/Allvarlig 

Värde 12 (3*4) 

E

K 

2 Representation 

 

Kontroll av att rutin och 

regelverk avseende 

representation efterlevs. 

Kontrollen 

genomförs genom att 
granska samtliga 

verifikationer i IoF 

inom förvaltningen 

som är konterade på 

kontogrupp 71. 

Förvaltningschef Ekonom En gång per år. Respektive nämnd Möjlig/Allvarlig 

Värde 12 (3*4) 

U

P

P

H 

3 Direktupp-

handlingar 

Kontroll att inga 

direktupphandlingar 

genomförts under kalenderåret 

som avser liknande varor, 

tjänster och entreprenader vars 

totala inköpssumma överstiger 

100 tkr per förvaltning 

 

Kontrollen 

genomförs genom att 

följa enskilda 

leverantörers inköp 

under året - per 

förvaltning. Detta 

stäms sedan av mot 

avtalsdatabasen. 

Förvaltningschef Upphandlings-

chef 

En gång per år. Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 

Värde 12 (4*3) 

P 

E

R

S 

 

4 Löner, analyslista 

 

Finns, och följs rutin för att 

säkra rätt utbetalning av lön 

Kontrollen 

genomförs genom att 

granska lönerutinen 

av månatlig kontroll 

hos respektive 

förvaltningschef.   

Förvaltningschef Personalchef En gång per år. Respektive nämnd Sannolik/kännbar 

Värde 12 (4*3) 



 
Kommunledningsförvaltningen 

 

 
 
 

  
  
  

2 

 

A

v

d 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment 1a) 

 

Kontrollmetod 1b) Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

frekvens 4) 

Rapport till 5) Sannolikhet/ 

Konsekvens 6) 

K

A

N

S

L

I 

5 Verkställighet av 

KF-beslut  

Kontroll att KF beslut 

verkställs av nämnder/ 

styrelser 

Kontrollen 

genomförs i samband 

med årlig 

uppföljningen (KF 

arbetsordning § 26) 

som genomförs av 

kommunlednings-

staben 

Förvaltningschef Kommun-

sekreterare 

En gång per år Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 

4*3=12 

I

T 

6 Tillgänglighet via 

telefon 

Kontroll med hjälp av statistik 

som fångas via växeln 

Kontrollen 

genomförs genom 

samtliga 

anknytningar i 

kommunkoncernen 

under en period. 

Förvaltningschef IT-avdelning En gång per år Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 

Värde 12 (4*3) 

 
 
1a Beskriv kontrollmomentet  

1b Möjlighet att precisera kontrollmomentet mer i detalj - kontrollmetod 

2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 

3   Den som utför kontrollmomentet 

4   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 

5   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 

6   S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur   bedömningen gjordes. 

 



 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 
 

 

 

 

INTERNKONTROLLPLAN 2020 
 

VERKSAMHET: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
 

System/rutin 

 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

utförs 4) 
Kontrollmetod 

1) 
Kommentar Rapport 

till 5) 
Sannolikhet/ 

Konsekvens 6) 

Försenings-

avgifter 

Kontroll av att fakturor 

betalas i tid 

Förvaltningschef 

 

Ekonom 

 

Två gånger 

per år 

Via kontot avsett 

för försenings-

avgifter 

Uppföljning kan ges 

inför varje nämnd 

Kultur- och 

fritidsnämnd 

Sannolik/Lindrig 

4*2=8 

 

Inköpsrutiner Kontroll av att gällande 

inköpsrutiner följs 

Förvaltningschef 

 

Ekonom mha 

upphandlingsavd 

Två gånger 

per år 

Stickprov av icke 

avtalade 

leverantörer via 

inköpsanalys-

system 

Uppföljning kan ges 

inför nämnd en gång 

per termin 

Kultur- och 

fritidsnämnd 

Sannolik/Kännbar 

4*3=12 

Sjukfrånvaro/ 

frånvarotillfällen 

Kontroll av att rutin  

gällande analyslista följs 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

 

En gång per år Urval av utfall i 

Adato 

Resultatet av 

genomförd kontroll 

ska dokumenteras 

och arkiveras. 

Uppföljning kan ges 

inför varje nämnd 

Kultur- och 

fritidsnämnd 

Mindre 

sannolik/Allvarlig 

2*4=8 

 

 

 
1 Beskriv kontrollmomentet och kontrollmetod i detalj så att feltolkningar undviks 
2 Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 
3 Den som utför kontrollmomentet 
4 Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
5 Den instans som ska godkänna uppföljningen 
6 S*K dvs Sannolikhetstalet gånger Konsekvenstalet = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur bedömningen gjordes. 
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Återrapportering av internkontrollplan för år 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att godkänna rapporten om återrapportering 
av intern kontroll 2020 för kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 

Varje år ska nämnd/styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan med 
internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning 
som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden 
skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 
uppföljningen av kontrollplanen.   

I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande 
internkontrollplan, samt en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen 
som återrapporteras i denna rapport. Utifrån rekommendationer ur rapporten 
”Granskning av intern kontroll Alvesta kommun” upprättad av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (PWC) daterad 20200918, har årets interna kontroll 
involverat nämnden för kultur-och fritid tydligare i arbetet samt har 
kontrollmoment från ett adekvat samt risk -och konsekvensanalysperspektiv 
granskats. 

Resultatet av kontrollerna bedöms i helhet som god.  

Bilagor 

Återrapportering intern kontroll 2020 kultur- och fritidsnämnden senast justering 
20201111. 

IK-plan 2020 KFN 20201112 

IK-plan 2020 kommunövergripande 20201112 
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Frida Stigsson 
Ekonom 
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Ekonomiavdelningen 
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Återrapportering av  
Internkontroll 2020 

 

Nämnden för arbete och lärande 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till nämnden 2020-12-18  



1. Sammanfattning 
 

Denna rapport avser nämnden för arbete och lärandes uppföljning av intern kontrollplan 2020 som 
ansvarig nämnd för förvaltningen för arbete och lärandes verksamhet. I enlighet med reglementet för 
intern kontroll ska två planer följas upp, en kommunövergripande intern kontrollplan samt en 
nämndspecifik intern kontrollplan.  
 
 

1a) Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2020 
 

Den kommunövergripande interna kontrollplanen för år 2020 innehåller nedan kontrollområde och 
resultatet i respektive kontrollområde bedöms enligt 1) God 2) Tillräcklig 3) Bristfällig 

 
 

Kommunövergripande plan 2020 Bedömt resultat 

1.  att attestförteckning och systembehörighet är korrekta Tillräcklig 

2.  att rutin för representation efterlevs Tillräcklig 

3. att direktupphandlingar genomförs enligt delegation Tillräcklig 

4. att rutin gällande analyslista löner finns och följs God 

5. att KF beslut verkställs God 

6. att tillgängligheten via telefon är god.  Bristfällig 

  

 

  



1b) Uppföljning av nämndspecifik intern kontrollplan för nämnden för arbete och 
lärande år 2020 
 

 
Den nämndspecifika interna kontrollplanen för förvaltningen för arbete och lärande (nämnden för 
arbete och lärande) innehåller följande kontrollområden år 2020, och bedömt resultat. 

 

Nämnden för arbete och lärandes egna plan   Bedömt resultat 

1. att det är en säker reception  Bristfällig 

2. att korrekta kopplingar finns mellan verksamhetssystem och ekonomisystem  God 

3. att eleverna är skrivna i Alvesta kommun och koll på deras frånvaro  Bristfällig  
4. att översyn och redogörelse genomförs av intäkter för gymnasie- och vuxenutbildningen Bristfällig  

5. att ensamkommande barn får rätt insats för att komma i självförsörjning God  

6. att deltag i digitaliseringsarbetet  God  
 

 
 
1c) Uppföljning av intern kontrollprocessen  
 

     

 

     

          

          

          

          

       

 

  
 

           

          
 

           

          
 

 
1d) Sammanfattande bedömning av förvaltningens resultat 
Processen för framtagande av internkontrollmoment inklusive riskanalyser, genomförande och 
uppföljning av kontrollmoment har fungerat väl vid förvaltningen för arbete och lärande. 
Internkontrollplanen som är beslutad på nämndsnivå innehåller sex interna kontrollmoment. För tre 
av 2020 års kontrollmoment; att det är en säker reception, att eleverna är skrivna i Alvesta kommun 
och koll på deras frånvaro samt att översyn och redogörelse genomförs av intäkter för gymnasie- och 
vuxenutbildningen bedöms resultatet vara bristfälligt. Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna 
inom dessa kontrollområden kvarstår och därför följas upp vid återrapporteringen av 2021 års 
uppföljning.  
 
För de tre resterade kontrollmoment; att korrekta kopplingar finns mellan verksamhetssystem och 
ekonomisystem, att ensamkommande barn får rätt insats för att komma i självförsörjning och att 
deltag i digitaliseringsarbetet bedöms resultatet som gott. Efter genomförd riskanalys har 
bedömningen varit att de tre kontrollmomenten där resultatet har varit gott, att de inte ska ingå i 
nästkommande internkontrollplan för nämnden för arbete och lärande. 
 
  

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

dokumentation                                                 dokumentation                                                dokumentation                                            

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            

    dokumentation                                            



2a) Genomförda kontroller enligt kommunövergripande 
intern kontrollplan  

 
 2.1 Attestförteckning/systembehörighet 
 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 
(b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

(a) Attestförteckning 

Avgränsningar/urval Kontroll av nytillkomna/avslutade attestanter i attestlistan 

Kommentar och slutsats Upprättad och beslutad attestförteckning med beloppsgränser finns 

Förslag till åtgärd Uppdaterad attestförteckning görs inför verksamhetsåret 2021 

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval Kontroll av nytillkomna/avslutade attestanter i attestlistan 

Kommentar och slutsats Brister mellan attestlistan och systembehörigheter finns. I avgränsningen 
har inte attestlistan uppdaterats i de fall nytillkomna attestanter 
tillkommit sent på året. 

Förslag till åtgärd Uppdaterad attestförteckning med systembehörigheter inför år 2021 

 
 

 2.2 Representation 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Tagit stickprov av externa fakturor bokade på konto 7112 

Kommentar och slutsats I något fall har det förekommit bristfällig anteckning. Dock har antalet 
externa fakturor varit få. 

Förslag till åtgärd Information om internkontrollens resultat vid ledningsgrupp och 
information till administratörer och övriga chefer. 

 

  
 2.3 Direktupphandlingar 

 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala 
inköpssumma överstiger 100 tkr per förvaltning 
 
(b/c) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer 
än 500 tkr per leverantör över en rullande fyraårsperiod 
 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

 

(a) Direktupphandlingar överstigande 100 tkr 



Det finns fakturor från Nytida Pavus AB som överstiger 100 tkr. Detta bolag har kommunen 

inget avtal med. 

 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2019-08-01 till 2020-07-30 

Kommentar och slutsats Det har under året förekommit ärenden där placering har 
varit av sådan komplex karaktär, där placering på HVB-hem 
som finns inom ramavtalet inte har varit möjligt. För att 
kunna tillgodose den enskildes behov har det inneburit att 
förvaltningen har köpt placering utanför ramavtalet. 
Förvaltningen följer Kommunförbundets Skånes rutin för att 
rapportera när det förkommer placeringar utanför ramavtal.  
 

Förslag till åtgärd Vid behov av placeringar utanför ramavtal ska alltid kontakt i 
första hand tas med upphandlingsavdelningen.  

 

(b) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör och granskad förvaltning 

Några enskilda inköp som överstiger 500tkr och som endast avser granskad förvaltning har ej 

identifierats.  

 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016-2019 

Kommentar och slutsats Förvaltningen för arbete och lärandes ledning tar alltid 
kontakt med upphandlingsavdelning när det uppstår behov 
av upphandling som överstiger 500tkr.   

Förslag till åtgärd Fortsatt förankring av reglerna i förvaltningen 

 

(c) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör för hela kommunen 

Följande leverantörer har identifierats där granskande förvaltning tillsammans med andra 

förvaltningar gör inköp som totalt sett överstiger 500tkr på en fyraårsperiod:   

 

-Ensolution AB, Inköpssumma 977 313kr  

-Dustin AB, Inköpssumma 685 181kr 

-Lokstallet Catering AB, Inköpssumma 955 519kr 

 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016-2019 

Behovet beräknas kvarstå ja/nej Ensolution AB 
Enligt socialstyrelsens föreskifter och allmänna råd för 
systematiskt kvalitetsarbete ska verksamheter enligt 
socialtjänsten ha ett ledningssystem. Ensolution AB används 
för ledningssystemet och behovet för det kvarstår.   
 
Lokstallet Catering AB 
Lokstallet Catering AB används främst vid behov av Catering 
för exempelvis julbord eller andra tillfällen. Med anledning av 
Covid-19 har vi i år inte haft något behov av tjänsten.   
 
Dustin AB 
- 



 
 

 

 

 2.4 Löner, analyslista 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs för att säkra rätt 
utbetald lön 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av HR-chef 

Avgränsningar/urval Varje avdelningschef kontrollerar personalens löner månadsvis, 
checklista 

Kommentar och slutsats Granskningen har visat att genomförd stickkontroll på förvaltningen har 
varit utan någon anmärkning.  

Förslag till åtgärd --  

 

 
 2.5 Verkställighet av KF-beslut 

 

Kontrollmoment Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/styrelser. Kontrollen 
genomförs i samband med årlig uppföljningen (KF arbetsordning § 26) 
som genomförs av kommunledningsstaben. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval Genomförs vid två tillfället per år 

Kommentar och slutsats Kommunfullmäktige följer upp vid två tillfällen per år om nämnderna 
verkställt kommunfullmäktiges beslut, april och oktober månad. 
Nämnden för arbete och lärande har vid granskningen genomförande 
haft ett ej verkställt beslut. Det gäller svar på motionen om att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända. 
Anledningen till att beslutet vid granskningen inte var verkställt var bland 
annat med anledning av att stödet togs bort. Ärendet har utretts av 
förvaltningens integrationsutvecklare och har presenterats på nämndens 
sammanträde i november. Rutiner för att verkställa kommunfullmäktiges 
beslut finns och följs på förvaltningen.  
 

Förslag till åtgärd Fortsätta följa framtagen rutin.  

 
 

 2.6 Tillgänglighet via telefon  
 

Kontrollmoment Uppföljning av efterlevnaden av policy för svar och bemötande 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av IT-chef 

Avgränsningar/urval En gång per år  
Samtliga anknytningar i kommunkoncernen under perioden januari till 
och med oktober. Det har inte gått att få fram en samlad uppgift per 
förvaltning. 

Kommentar och slutsats 60% besvarade samtal (814 000st), 25% Hänvisade (184 000st), 
Obesvarade samtal 15% (122 000st). Stickprov visar att det ser ungefär 



lika ut per förvaltning. IT-chef föreslår att en analys görs av orsakerna till 
den låga svarsfrekvensen samt att olika åtgärder vidtas för att öka upp 
svarsfrekvensen. 

Förslag till åtgärd Invänta analys av orsakerna till den låga svarsfrekvensen för att därefter 
se vilka eventuella åtgärder som skulle kunna vara aktuella. 

 

  



3 Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern 
kontroll 

 

 3.1 Säker reception 
 

Kontrollmoment Ombyggnad reception 

Kontrollansvar Nämnden, förvaltningschef 

Granskning utförs av Förvaltningschef, regelbunden kontakt med Allbohus 

Avgränsningar/urval Ombyggnation av reception – säkerhet och trygghet 

Kommentar och slutsats Granskningen visar på att det finns rutiner för hot och våld vid 
förvaltningen, ombyggnationen är ännu påbörjad, processen för det 
pågår.  

Förslag till åtgärd Processen för ombyggnation av reception fortsätter, möten har 
genomförts med Allbohus, lokalstrateg och arkitekt för en möjlig lösning 
för ombyggnation av receptionen för att bidra till en mer säker och 
rättssäker miljö.  

 

 

 3.2 Korrekta kopplingar mellan verksamhets- och ekonomisystem  
 

Kontrollmoment Korrekta kopplingar mellan verksamhetssystem och ekonomisystem  

Kontrollansvar Avdelningschef, ekonom och systemadministratör 

Granskning utförs av Förvaltningschef 

Avgränsningar/urval Vid delårsuppföljning per augusti 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att det har skett en kvalitetssäkring för korrekta 
kopplingar mellan verksamhetssystem och ekonomisystem. För att 
kvalitetssäkra korrekta kopplingar mellan systemen har man arbetat för 
att specificerat typ av kostnader (placeringskostnader). Genom att 
specificera typ av kostnader är det därefter möjligt att följa upp 
kostnadsutvecklingen.  Denna kvalitetssäkring finns idag inom 
förvaltningens samtliga verksamheter inklusive barn och familj och gäller 
för både vård- och boendekostnader.  

Förslag till åtgärd Fortsätta med pågående process, ingen ytterligare åtgärd föreslås.  
 

 

 3.3 Kommunala aktivitetsansvaret  
 

Kontrollmoment Att eleverna är skrivna i Alvesta kommun. Koll på att elever går de 
program vi faktureras för.  

Kontrollansvar KAA 

Granskning utförs av Avdelningschef  

Avgränsningar/urval Gymaniselever som går utbildning på externa skolor utanför kommunens 
regi. 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att kontakt har tagits med samtliga aktuella 
gymnasieskolor, månatliga frånvarorapporter har begärts över de elever 
som genomför utbildningen.  

Förslag till åtgärd Fortsätta utveckla dialogen med aktuella skolor och se till att skapa 
rutiner för systematisk kontakt med gymnasieelever samt att löpande 
kontakt tas med aktuell skola för att säkerställa att elever går kvar på sin 
utbildning.   



 

 

 3.4 Intäkter för gymnasieskola och vuxenutbildning 
 

Kontrollmoment Översyn och redogörelse av intäkter 

Kontrollansvar Avdelningschef och ekonom 

Granskning utförs av Vid delårsuppföljning per augusti, förvaltningschef 

Avgränsningar/urval Vid delår, per augusti 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att förvaltningen för närvarande inte har någon tydlig 
rutin för arbetet med återrapporteringen och avstämning av intäkter 
som förvaltningen beviljas i form av statsbidrag från Skolverket.  

Förslag till åtgärd Se till att det finns en säker rutin för avstämning och återrapportering av 
statsbidragen.  

 

 3.5 Självförsörjning för före detta ensamkommande barn 
 

Kontrollmoment Säkerställa att de före detta ensamkommande barnen får rätt instans för 
att komma ut i självförsörjning. 

Kontrollansvar Förvaltningschef och avdelningschef 

Granskning utförs av Vid delårsuppföljning per augusti 

Avgränsningar/urval Före detta ensamkommande barn 

Kommentar och slutsats Granskningen visar på att de före detta ensamkommande barnen nu 
ingår i den ordinära verksamheten och det arbetas med de på samma 
sätt som för övriga individer där fokus läggs på tidiga insatser. Följande 
arbete ingår i det befintliga arbetssättet för handläggning. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd föreslås. 
 

 

 3.6 Deltagande i digitalisering 
 

Kontrollmoment Deltagande i digitaliseringsarbetet  

Kontrollansvar Förvaltningschef  

Granskning utförs av Avdelningschef  

Avgränsningar/urval Vid delårsuppföljning 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att det har skapats IT- /digitaliseringsgrupper för ett 
omtag för deltagandet i digitaliseringsarbetet på förvaltningen. IT-
grupperna som finns inom både socialtjänstområdet och på gymnasie- 
och vuxenutbildningen blir en part i framtagandet av en 
digitaliseringsplan för förvaltningen. Arbete med framtagandet av 
digitaliseringsplan pågår.  
 
Granskningen visar vidare att förvaltningen har tecknat avtal för digital 
ansökan för ekonomiskt bistånd som kommer att bli en medborgartjänst 
till ansökan för ekonomiskt bistånd. Arbete för implementering av den 
tjänsten pågår.  

Förslag till åtgärd Fortsätt med pågående process, ingen ytterligare åtgärd föreslås.  

 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Kommunövergripande intern kontrollplan 2020 



Bilaga 2 Intern kontrollplan 2020 för nämnden för arbete och lärande 
 
 
 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 100 Dnr 2020-00244 042 

 

Återrapportering av intern kontroll 2020 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontroll för 2020.   

Sammanfattning 

Enligt § 8, kommunens reglemente för internkontroll ska varje nämnd anta en 
särskild plan för den interna kontrollen. Utöver nämndens egna internkontrollplan 
fastställer kommunstyrelsens en kommunövergripande internkontrollplan som 
gäller för samtliga nämnder. Nämnden ska behandla uppföljningen av innevarande 
års internkontrollmoment, både kommunövergripande och de kontrollmoment som 
ligger på nämndsnivå. 

Den första delen av återrapporteringen avser de sex kommunövergripande 
internkontrollmomenten: 

 Att attestförteckning och systembehörighet är korrekta 

 Att rutin för representation efterlevs 

 Att direktupphandlingar genomförs enligt delegation 

 Att rutin gällande analyslista löner finns och följs 

 Att KF beslut verkställs 

 Att tillgängligheten via telefon är god.  

Den andra delen av återrapporteringen internkontroll avser hur granskningen har 
genomförts och resultatet för nämndens egenbeslutade kontrollmoment för 2020 
enligt följande: 

 Att det är en säker reception 

 Att korrekta kopplingar finns mellan verksamhetssystem och 
ekonomisystem 

 Att eleverna är skrivna i Alvesta kommun och koll på deras frånvaro 

 Att översyn och redogörelse genomförs av intäkter för gymnasie- och 
vuxenutbildningen 

 Att ensamkommande barn får rätt insats för att komma i självförsörjning 

 Att deltag i digitaliseringsarbetet  

Bilagor 

NAU AU § 82 daterad den 2 december 2020 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 2020 

Återapportering internkontrollplan 2020, daterad den 25 november 2020. 
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Nämnden för arbete och lärandes internkontrollplan 2020, daterad den 28 oktober 
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Till utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-14  



1. Sammanfattning 
 

Denna rapport avser utbildningsnämndens uppföljning av intern kontrollplan 2020 som ansvarig nämnd 

för utbildningsförvaltningens verksamhet. I enlighet med reglementet för intern kontroll ska två planer 

följas upp, en kommunövergripande intern kontrollplan samt en nämndspecifik intern kontrollplan.  

 

Kommunövergripande internkontroll 2020 

I den övergripande interna kontrollplanen har följande områden granskats; Attest-

förteckning/systembehörighet, representation, direktupphandlingar, löner och analyslista samt 

verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, där inte något område varit bristfälligt. Inom områdena 

direktupphandling och löner och analyslista kommer utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att 

säkerställa att rutinerna blir kända i organisationen. Resterande kontrollpunkter redovisas av 

kommunledningsförvaltningen direkt till Kommunstyrelsen.  

 

Utbildningsnämndens internkontroll 2020 

Utbildningsförvaltningen påbörjade under 2017 att ta fram övergripande riktlinjer för den interna 

kontrollen. En arbetsgrupp bestående av representanter från chefsgruppen, verksamhetschef, 

kvalitetsutvecklare och nämndsekreterare har utifrån riktlinjerna arbetat med, och dokumenterat 

arbetet med den interna kontrollen för 2019 och 2020.  

  

Utbildningsnämndens arbete med den interna kontrollen behöver fortfarande bli mer ändamålsenligt. 

Rutinerna för arbetet med den interna kontrollen har förbättrats, och under året har implementering av 

rutin för intern kontroll gjorts för utbildningsnämnden och för samtliga chefer inom organisationen. 

Framöver behöver utbildningsnämnden dock fortsätta arbetet med implementering av punkter till 

internkontrollplanen, utveckla kopplingen mellan mål för verksamheterna och den interna kontrollen 

samt hur utbildningsnämnden följer upp återrapporteringen. 

 

Kontrollpunkten i utbildningsnämndens internkontrollplan, upprättande av likabehandlingsplan, 

bedöms god, medan kontrollpunkterna att erhållna statsbidragsvillkor uppfylls, vårdnadshavares 

användning av Schoolsoft lärplattform och resursfördelning förskola bedöms tillräckliga, men 

förslag för att förbättra och åtgärda kontrollpunkterna finns i återrapporteringen.  

I ett kontrollmoment, att Skolinspektionens identifierade brister åtgärdas, bedöms resultatet vara 

bristfälligt. Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom detta kontrollområde ska därför vara 

att kontrollpunkten ska finnas med även i 2021 års internkontrollplan och följas upp vid 

återrapporteringen av 2021 års uppföljning.  

 

 

 

 

1a) Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2020 
 

Den kommunövergripande interna kontrollplanen för år 2020 innehåller nedan kontrollområde och 

resultatet i respektive kontrollområde bedöms enligt 1) God 2) Tillräcklig 3) Bristfällig 
 

• Kommunövergripande plan 2020 Bedömt resultat 

1.  att attestförteckning och systembehörighet är korrekta God 

2.  att rutin för representation efterlevs God  

3. att direktupphandlingar genomförs enligt delegation Tillräcklig 

4. att rutin gällande analyslista löner finns och följs Tillräcklig 

5. att KF beslut verkställs God 

6. att tillgängligheten via telefon är god.  - 

  

 



 

 
1b) Uppföljning av nämndspecifik intern kontrollplan för utbildningsnämnden år 
2020 
 

Den nämndspecifika interna kontrollplanen för utbildningsförvaltningen (utbildningsnämnd) innehåller 

följande kontrollområden år 2020, och bedömt resultat. 

 

Utbildningsnämndens egna plan   Bedömt resultat 

1. att enheternas likabehandlingsplan uppdateras årligen God 

2. att Skolinspektionens identifierade brister åtgärdas Bristfällig 

3. att erhållna statsbidragsvillkor uppfylls Tillräcklig 
4. att vårdnadshavare loggar in på Schoolsoft/lämnar in schematider   Tillräcklig 

5. att resursfördelningssystem för förskola finns och följs Tillräcklig 
 

 

 
 
 
1c) Uppföljning av intern kontrollprocessen  
 
Förutom att bedöma kontrollområdet ska också själva processen för intern kontroll bedömas. 

Bedömningen kan göras utifrån nedan bild. Exempel på frågeställningar: 

Hur har de fyra olika delarna i processen fungerat? Hur väl är varje process dokumenterat? Finns det 

en bra tidsplan att arbeta efter? Detta resultat ska inte bedömas enligt God/Tillräcklig/Bristfällig, 

endast en kortfattad bedömning av hur processen har fungerat ska göras nedan. 

 
 

     

 

     

          

          

          

          

       

 

  
 

           

          
 

           

          
 

 
Utbildningsnämndens arbete med den interna kontrollen behöver fortfarande bli mer ändamålsenligt. 

Rutinerna för arbetet med den interna kontrollen har förbättrats, och under året har implementering av 

rutinen för intern kontroll gjorts för utbildningsnämnden och för samtliga chefer inom organisationen. 

Framöver behöver utbildningsnämnden dock fortsätta arbetet med implementering av punkter till 

internkontrollplanen, utveckla kopplingen mellan mål för verksamheterna och den interna kontrollen 

samt hur utbildningsnämnden följer upp återrapporteringen. 

 

Rutinen för hanteringen av den kommunövergripande interna kontrollplan behöver förtydligas ut i 

nämnderna, där många oklarheter kring genomförandet av kontrollmoment finns. Även uppföljningen 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

dokumentation                                                 dokumentation                                                dokumentation                                            

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            

    dokumentation                                            



av kontrollmomenten i den kommunövergripande intern kontrollplanen behöver formaliseras och 

kommuniceras på ett mer adekvat sätt.   

 
 

 
1d) Sammanfattande bedömning av förvaltningens resultat  

  

Resultatet av kontrollerna i utbildningsnämndens internkontrollplan är att alla kontrollpunkten 

utom 1 är ”tillräcklig”, eller ”god” (4 av 5). I 1 av 2020 års kontrollområden bedöms resultatet 

vara bristfälligt. Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom dessa kontrollområden ska 

därför följas upp vid återrapporteringen av 2021 års uppföljning.  

 

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen är ”tillräcklig” (begreppet återfinns 

i Kommunallagen 6 kap 7§). 



2a) Genomförda kontroller enligt kommunövergripande 
intern kontrollplan  

 
 2.1 Attestförteckning/systembehörighet 

 

Kontrollmoment Kontroll av att 

(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 

(b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

 

(a) Attestförteckning  

Avgränsningar/urval Utbildningsförvaltningen 

Kommentar och slutsats Det finns en attestförteckning med beloppsgränser som har beslutats i 

nämnd inför 2020. Den kommer årligen tas i nämnd inför kommande 

kalenderår. Under 2020 har förändringar kontinuerligt skickats till 

ekonomiavdelningen för registrering i ekonomisystemet vilket gör att 

behörigheterna överensstämmer med attestförteckningen. Förvaltningen 

har också under våren 2020 haft en genomgång och uppdatering av 

samtliga granskningsattester. 

Förslag till åtgärd Att fortsätta arbetet med att kontinuerligt uppdatera attestförteckningen. 

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval Attestlistan har fastställts inför året samt uppdaterats under året vilket 

gör att den överensstämmer med systembehörigheterna. 

Kommentar och slutsats Stickprov har gjorts inom grundskola och förskola. Kontrollerade 

fakturor har attesterats av behörig beslutattestant. 

Förslag till åtgärd Upprätthållande av den nya rutinen. Se ovan. 

 

 2.2 Representation 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Granskning genom stickprov, konto 6441 – livsmedel, konto 7651 – 

kurser, konto 7101 – extern representation, konto 7111 – personalfest, 

konto 7114 – uppvaktningar. 

Kommentar och slutsats Kraven för representation uppfylls 

Förslag till åtgärd Fortlöpande information gällande regler för representation 

 
 
 2.3 Direktupphandlingar 

 

Kontrollmoment Kontroll av att 

(a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala 

inköpssumma överstiger 100 tkr per förvaltning 

(b) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per 

leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Kontrollansvar Förvaltningschef 



Granskning utförs av Upphandlingschef 

(a) Direktupphandlingar överstigande 100 tkr 

Enskilda inköp som överstiger 100tkr och där avtal saknas har konstaterats från följande 

leverantörer: 

- Nytida Kasper AB 

- Nytida Solängen AB 

- Nytida Stöd och Resurs AB 

- Delegia AB 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2019-08-01 till 2020-07-30 

Kommentar och slutsats Nytida Solängen har inköpts som LSS-boende under ett år och kontraktet 

är avslutat i juni 2020. Likaså är kontraktet med Nytida Stöd och Resurs 

upphävt. Den stora kostnaden för Delegia AB var deltagande i en 

konferens - Skolriksdagen som både politiker och tjänstemän deltog i 

samt en nu avslutad chefsutbildning (toppledarprogrammet). Från Nytida 

Kasper AB köper vi lov – och helgaktiviteter för personer med LSS-

insatser. Slutsatsen är att vi måste göra en upphandling på de tjänster 

som vi köper mer regelbundet. 

Förslag till åtgärd En upphandling på tjänsten lov- och helginsatser för barn och unga med 

LSS-insatser kommer att göras. Även en begränsning av antalet deltagare 

i Skolriksdagen kommer att göras framöver. 

(b) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör och granskad förvaltning 

Inga förvaltningsspecifika köp är identifierade. 

 

(c) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör för hela kommunen 

Vid granskningen har följande leverantörer identifierats där granskande förvaltning 

tillsammans med andra förvaltningar gör inköp som totalt sett överstiger 500tkr på en 

fyraårsperiod:   

- LR installation Westmans, inköpssumma 707 569kr 

- Musikcentralen, inköpssumma 972 571kr 

- Dustin AB, inköpssumma 685 181 kr 

- Ensolution AB, inköpssumma 977 313kr  

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016–2019 

Behov beräknas kvarstå 

ja/nej 
Behov kvarstår gällande Musikcentralen, då förvaltningen behöver 

något avtal för att kunna köpa instrument till musik-

undervisningen på skolorna. 

På Dustin har förvaltningen köpt IT-relaterade produkter som 

möjligen går att köpa via IT-avdelningen istället.  

Ensolution är ett system som förvaltningen delar med OF och 

FAL, totalt 91 500:-/år, varav UF betalar 1/3 av summan. 

Förvaltningen har fortsatt behov av detta system.  

LR installation behöver förvaltningen inte specifikt. 
 

 

 2.4 Löner, analyslista 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Personalchef 



Avgränsningar/urval Ett slumpmässigt urval av ett antal chefer vid varje förvaltning har 

genomförts genom lottning. 

HR-chefen har varit i kontakt med samtliga 17 chefer genom personligt 

besök eller via telefon. 

Kommentar och slutsats En uppdaterad version av gällande anvisning med för intern kontroll av 

löner skickades till förvaltningscheferna i augusti 2020. Varje ansvarig 

chef ska månatligen kontrollera så att rätt lön går ut till endast dennes 

medarbetare och att beloppen är rimliga. En blankett skrivs ut där chefen 

signerar att lönen är kontrollerad.  Respektive förvaltningschef ansvarar 

för att rutiner finns så att anvisningarna efterföljs. 

Efter årets kontroller och samtal med de chefer som valts ut 

slumpmässigt framgår att anvisningar och rutiner efterföljs och är kända 

av cheferna vid KFF, FAL och KLF. Vid UF och OF fanns någon 

enstaka chef som lät en administratör sköta kontrollen av lönerna. 

Generellt har Alvesta kommun väldig få uppkomna löneskulder p g a 

felaktigt utbetalda lön vilket tyder på att det finns en god kontroll hos 

våra chefer. 

Förslag till åtgärd Utbildningsförvaltningen behöver säkerställa att rutinen blir känd för nya 

chefer i organisationen. En ny plan för introduktion för nya chefer är 

under utveckling. 

 

 
 2.5 Verkställighet av KF-beslut 

 

Kontrollmoment Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/ styrelser 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval Återrapporteringen av fattade beslut redovisas på Kommunfullmäktige i 

april och oktober årligen. 

Kommentar och slutsats Kommunsekreteraren har sammanställt en lista över beslutade ärenden i 

Kommunfullmäktige. De beslut som rör utbildningsnämndens 

verksamhet, totalt tre beslut i återrapporteringen i oktober, har verkställts 

eller är under arbete. 

Förslag till åtgärd Fortsätta verkställa fattade beslut.  

 
 

 2.6 Tillgänglighet via telefon 
 

Kontrollmoment Tillgänglighet via telefon 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av IT-chef 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats Detta kontrollmoment utförs av IT-chef och resultatet av kontrollen 

rapporteras till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen kommer 

informera berörd nämnd om ytterligare åtgärd krävs. 

 

 

  



3 Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern 
kontroll 

 

 3.1 Enheternas likabehandlingsplaner 
 

Kontrollmoment Kontroll att enheternas likabehandlingsplan uppdateras årligen 

Kontrollansvar Rektor 

Granskning utförs av Rektor 

Avgränsningar/urval Kontrollera att likabehandlingsplan upprättas årligen 

Kommentar och slutsats Samtliga enheter upprättar likabehandlingsplaner årligen.  

Uppföljning av föregående års likabehandlingsplan utförs även den 

årligen och ligger till tillsammans med annan kartläggning till grund för 

kommande års likabehandlingsplan. Dokumentation förs inom olika 

gruppkonstellationer inom respektive enhet samt utifrån elevhälsans 

utvärdering, som sedan rektor sammanställer till en sammanhållen plan. 

Uppföljning/återkoppling med vårdnadshavare har inte genomförts i 

samma utsträckning i år med anledning av pandemin, men arbetet med 

eleverna och deras vårdnadshavare fortlöper alltjämt. 

Likabehandlingsplanerna publiceras årligen på förvaltningens 

lärplattform under respektive enhet.  

Förslag till åtgärd Verksamhetschef för respektive verksamhetsområde och 

kvalitetsutvecklare fortsätter inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet säkerställa att likabehandlingsplaner har upprättats 

årligen på varje enhet. 

 

 

 3.2 Skolinspektionens identifierade brister 
 

Kontrollmoment Kontroll att Skolinspektionens identifierade brister åtgärdas 

Kontrollansvar Verksamhetschef i samråd med rektor 

Granskning utförs av Verksamhetschef i samråd med rektor 

Avgränsningar/urval Kartläggning, under mars månad 2020 

Kommentar och slutsats Förvaltningen följer upp de aktuella bristerna kortsiktigt men det finns 

ingen löpande uppföljning som säkerställer att bristerna inte återkommer. 

Förvaltningen behöver utveckla en tydligare rutin för uppföljning av 

detta. 

Förslag till åtgärd Kontrollmomentet kommer att kvarstå till den interna kontrollplanen för 

2021 och förvaltningen behöver ta fram tydliga rutiner för uppföljning. 

Möjligen kan det bli en del av det nya beslutsstödsystemet och ett 

eventuellt område att utveckla i samarbetet inom samverkan för bästa 

skola.  

 

 

 3.3 Statsbidrag 
 

Kontrollmoment Kontroll att erhållna statsbidragsvillkor uppfylls 

Kontrollansvar Förvaltningsekonom 

Granskning utförs av Förvaltningsekonom 

Avgränsningar/urval Två gånger årligen genom stickprov vid terminsstart 

Kommentar och slutsats Vid nämndsbeslut om budget och delårsbokslut i januari och augusti 

bokas eventuella skulder och fordringar upp. I samband med detta går 



förvaltningen igenom alla statsbidrag för att kontrollera så att de uppfylls 

och inte behöver återbetalas. 

Förslag till åtgärd Förvaltningen behöver säkerställa att information regelbundet ges till 

rektorerna om vikten av att meddela förvaltningsekonom när bidrag ej 

har använts, så att en eventuell skuld till Skolverket bokas upp i 

innevarande kalenderår. 

 

 

 3.4 Vårdnadshavares användning av Schoolsoft lärplattform 
 

Kontrollmoment Kontroll att vårdnadshavare loggar in på Schoolsoft/lämnar in 

schematider   

Kontrollansvar Rektor 

Granskning utförs av Rektor 

Avgränsningar/urval En gång per år, genom stickprov och utdrag från Schoolsoft 

Kommentar och slutsats Förskolerektorerna gör stickprov löpande under året för att kontrollera 

hur stor andel av vårdnadshavare som kontinuerligt registrerar sitt/sina 

barns schema. Rektor informerar löpande om vikten av att registrera 

barnets placeringstid i Schoolsoft lärplattform, samt grund för placering.  

Fortsatt är det många vårdnadshavare på förskolorna som inte lämnar in 

önskade placeringstider. Extra problematiskt är det vid lovperioder. Det 

är också svårt för personalen att kontrollera att lämnade placeringstider 

stämmer överens med faktisk tid. På fritids finns samma problematik, 

dock inte i samma utsträckning. Vårdnadshavaren lämnar fält tomt om de 

inte ska nyttja sin fritidsplats, om det hade funnits möjlighet att inte 

lämna fältet tomt utan kommentar, hade personal kunnat säkerställa vilka 

vårdnadshavare som ej lämnat in tider.   

Förslag till åtgärd Ett reviderat regelverk för förskola och fritidshem kommer att beslutas 

på utbildningsnämndens sammanträde den 14 december 2020. 

Regelverket kommer att tydliggöra reglerna för inlämnandet av 

schematider. Förvaltningen kommer även under 2021 att införa ett nytt 

barn- och elevadministrativt system för lämning och hämtning.   

Om endast en vårdnadshavare loggar in i Schoolsoft, och sedan sprider 

den muntligt till den andre vårdnadshavaren, ses det från förvaltningens 

sida som att båda tagit del av informationen, trots att båda 

vårdnadshavarna inte loggat in i lärplattformen. 

 

 3.5 Resursfördelning förskola 
 

Kontrollmoment Kontroll att resursfördelningssystem för förskola finns och följs 

Kontrollansvar Verksamhetschef förskola 

Granskning utförs av Verksamhetschef förskola 

Avgränsningar/urval Kontroll att resursfördelningssystem finns och följs 

Kommentar och slutsats Rutin för resursfördelningssystem finns och följs och ses också över 

inför budget 2021. Förvaltningen har under 2020 inte haft något IT-

/verksamhetssystem som stödjer uppföljningen och därav har det fått 

göras manuellt vilket har genererat merarbete och en del initiala 

felaktigheter har fått korrigeras. 

Förslag till åtgärd Nytt verksamhetssystem håller på att implementeras och detta förväntas 

komma tillrätta med det brister som funnits med nuvarande system.  
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§ 90 Dnr 2019-00182 007 

 

Återrapportering av utbildningsnämndens intern kontroll 2020 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna återrapporteringen av utbildningsnämndens internkontroll 2020. 

2. Uppdra åt utbildningsförvaltningen att vidta förslag till åtgärder som presenteras 
i återrapporteringen samt att följa upp att detta skett vid nästa återrapportering av 
intern kontroll.  

Sammanfattning 

I utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2020, antagen av 
utbildningsnämnden den 11 november 2019, § 99, finns kontrollpunkter vilka har 
följts upp under året enligt framtagen checklista. För tre kontrollområden, i 
utbildningsnämndens internkontrollplan för 2020, har konstaterats att det finns 
rutiner, dock finns det förslag till förbättringsåtgärder. För ett av 2020 års 
kontrollmoment, kontroll att Skolinspektionens identifierade brister åtgärdas, 
bedöms resultatet vara bristfälligt och som har funnits anledning att åtgärda. 
Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom detta kontrollområde ska därför 
vara att kontrollpunkten ska finnas med även i 2021 års internkontrollplan och 
följas upp vid återrapporteringen av 2021 års uppföljning. Ett kontrollområde 
bedöms vara utan anmärkning.  

Kontrollpunkterna i 2020 års kommunövergripande interna kontrollplan, 
attestförteckning/systembehörighet, representation och verkställighet av KF beslut, 
är utan anmärkning. För två kontrollområden har konstaterats att det finns rutiner, 
dock finns det förslag till förbättringsåtgärder. En kontrollpunkt besvaras direkt till 
kommunstyrelsen från kommunledningsförvaltningen.                            

Bilagor 

Återrapportering av utbildningsnämndens intern kontroll 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 





















 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 

Återrapportering av  
Nämnden för Myndighetsutövning 
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Nämnden för Myndighetsutövnings sammanträde 2020-12-07  



1. Sammanfattning 
 

Denna rapport avser Nämnden för Myndighetsutövnings uppföljning av intern kontrollplan 2020 som 

ansvarig nämnd för del av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. I enlighet med reglementet för 

intern kontroll ska två planer följas upp, en kommunövergripande intern kontrollplan samt en 

nämndspecifik intern kontrollplan.  

 

1a) Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2020 
 

Den kommunövergripande interna kontrollplanen för år 2020 innehåller nedan kontrollområde och 

resultatet i respektive kontrollområde bedöms enligt 1) God 2) Tillräcklig 3) Bristfällig 
 

• Kommunövergripande plan 2020 
Bedömt resultat 

1.  att attestförteckning och systembehörighet är korrekta God  

2.  att rutin för representation efterlevs God 

3. att direktupphandlingar genomförs enligt delegation God 

4. att rutin gällande analyslista löner finns och följs God 

5. att KF beslut verkställs God 

6. att tillgängligheten via telefon är god.  God 

  

 

1b) Uppföljning av nämndspecifik intern kontrollplan för Nämnden för 
myndighetsutövning år 2020 
 

 

Den nämndspecifika interna kontrollplanen för Nämnden för Myndighetsutövning innehåller följande 

kontrollområden år 2020, och bedömt resultat. 

 

Nämnden för Myndighetsutövnings egna plan   Bedömt resultat 

1. att Ekonomisk kontroll God 

2. att Verksamhetsplan och Behovsutredning God 

3. att Beslutsunderlag och rapporter till nämnd God 
4. att Rätt kompetens  God 

5. att Lagefterlevnad Tillräcklig 

6. att Jävsituation 

7. Spaning rätt analyser och kunskap för planering 

8. att Handläggning Plan- och bygglag 

9. att Handläggning Miljöbalken 

10. att Handläggning Livsmedelslagen 

11. Handläggning Tillstånd avlopp 

God  
God 
God 
God 
God  

God  
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
1c) Uppföljning av intern kontrollprocessen  
 
Förutom att bedöma kontrollområdet ska också själva processen för intern kontroll bedömas. 

Bedömningen kan göras utifrån nedan bild. Exempel på frågeställningar: 

Hur har de fyra olika delarna i processen fungerat? Hur väl är varje process dokumenterat? Finns det 

en bra tidsplan att arbeta efter? Detta resultat ska inte bedömas enligt God/Tillräcklig/Bristfällig, 

endast en kortfattad bedömning av hur processen har fungerat ska göras nedan. 

 
 

     

 

     

          

          

          

          

       

 

  
 

           

          
 

           

          
 

  

Under 2020 har revisionen granskat Nämnden för Myndighetsutövnings arbete med intern 

kontroll. Den revisionella bedömningens utfall blev som följer: 

• Nämnden för Myndighetsutövning följer vad som gäller för gemensamt ramverk och 

mallar avseende intern kontroll. 

• Nämnden för Myndighetsutövning visar på god uppföljning av den interna kontrollen 

• Nämnden för Myndighetsutövning visar att det vid behov vidtas åtgärder till följd av 

brister. 

• Nämnden för Myndighetsutövning fick i uppdrag att vidareutveckla arbetet med att finna 

riskområden till riskanalysen i syfte att upprätta underlag till kontrollmoment som är av 

hög relevans i att granska i planen för intern kontroll samt att förtroendevalda i nämnden 

är mer delaktiga i processen. Härav har nya rutiner tagits fram för arbete i work shops med 

riskområden och riskanalys för implementering i planen. 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

dokumentation                                                 dokumentation                                                dokumentation                                            

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            

    dokumentation                                            



 
 
1d) Sammanfattande bedömning av Nämnden för Myndighetsutövnings 
resultat  

  

 

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen är ”tillräcklig” (Kommunallagen 6 

kap 6§). 
Av kontrollerna bedöms 16 som god och 1 som tillräcklig. Kontroller enligt kommunövergripande 

plan som gäller ekonomisk kontroll berör nämnden enbart utifrån arvoden till ledamöterna. 

Bedömningen tillräcklig när det gäller lagefterlevnad för nämndspecifik internkontrollplan grundar 

sig i hög personalomsättning under året. 

För att förbättra arbetet med intern kontroll så har nämnden förändrat rutin och arbetssätt med att 

finna riskområden till riskanalysen i syfte att upprätta underlag till kontrollmoment som är av hög 

relevans i att granska samt att förtroendevalda i nämnden är mer delaktiga i processen.  



2a) Genomförda kontroller enligt kommunövergripande 
intern kontrollplan  

 
 2.1 Attestförteckning/systembehörighet 

 

Kontrollmoment Kontroll av att 

(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 

(b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

 

(a) Attestförteckning  

Avgränsningar/urval NMY 

Kommentar och slutsats Kontroll visar att uppdaterad attestlista inklusive beloppsgränser finns 

Förslag till åtgärd  

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval Utsökning i ekonomisystem, kontroll i pärm Ekonomi för SBF 

Kommentar och slutsats Attest och systembehörigheterna ajourförda och kontrollerade 2020 

Förslag till åtgärd Uppdatering är gjord i pärm hos ekonomienheten för förvaltningen. 

Attester i systemet stämmer överens med befintlig attestlista. 

 
 

 2.2 Representation 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Urval gjord på hela kontogrupp 71. 

Kommentar och slutsats Ej aktuell för NMY  

Förslag till åtgärd  

 

  
 2.3 Direktupphandlingar 

 

 2.3 Direktupphandlingar 
 

Kontrollmoment Kontroll så att inga direktupphandlingar genomförts under kalenderåret 

som avser liknande varor, tjänster och entreprenader vars totala 

inköpssumma överstiger 100 tkr.  

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats Ingår i internkontroll för SBF 

Förslag till åtgärd Detta kontrollmoment utförs av upphandlingschef och resultatet av 

kontrollen rapporteras till Kommunstyrelsen för beslut. 

 
 
 



 2.4 Löner, analyslista 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Personalchef 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats Ingår i internkontroll för SBF 

Förslag till åtgärd Detta kontrollmoment utförs av Personalchef och resultatet av kontrollen 

rapporteras till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

 
 2.5 Verkställighet av KF-beslut 

 

Kontrollmoment Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/ styrelser 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats Uppföljning, handläggs och redovisas i nämnd 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 
 

 2.6 Tillgänglighet via telefon 
 

Kontrollmoment Tillgänglighet via telefon 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av IT-chef 

Avgränsningar/urval Uppföljning Insikt, Svenskt Näringsliv 

Kommentar och slutsats Goda resultat i ovanstående mätningar gällande nämndens verksamhet. 

Finns inga telefontider på enheten SBF Bygg & Miljö 

Förslag till åtgärd Detta kontrollmoment utförs av IT-chef och resultatet av kontrollen 

rapporteras till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

  



3 Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern 
kontroll 

 

 3.1 Ekonomisk kontroll  
 

Kontrollmoment Säkerställa förvaltningens resultat 

Kontrollansvar Förvaltningschef/Enhetschef/Ekonom 

Granskning utförs av Budgetansvarig 

Avgränsningar/urval Utveckling av de månatliga prognoserna (mars till november 2020). 

Kommentar och slutsats Varje månadsresultat är redovisat i nämnd 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd. 

 

 

 3.2 Verksamhetsplan och behovsutredning 
 

Kontrollmoment Kontroll av att verksamhetsuppföljning gjorts enligt verksamhetsplan 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av Länsstyrelsen Kronoberg 

Avgränsningar/urval Avstämning 

Kommentar och slutsats Kontroll utförd i verksamhetsplan antagen för 2020 kvartalsvis 

Förslag till åtgärd Genomgång av målen i verksamhetsplanen inför fastställande 2021. 

 

  3.3 Beslutsunderlag och rapporter till nämnden 
 

Kontrollmoment Underlag med rätt bedömning och lagefterlevnad till nämnd 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av FC 

Avgränsningar/urval Beslutsrapport delegationsärenden 

Kommentar och slutsats Nämndsärenden bereds av tjänsteman, därefter ett beredningsmöte inför 

nämndsmöte. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 

  3.4 Rätt kompetens 
 

Kontrollmoment Rätt kompetens 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av FC 

Avgränsningar/urval Årlig avstämning 

Kommentar och slutsats Utbildning och kompetens i förvaltningen bevakas kontinuerligt. En klar 

bild av rekryteringsbehovet finns i förvaltningen. Kompetensutveckling 

sker även i samverkan inom inom Kronoberg och Blekinge inom Miljö- 

och Byggsamverkan. 

Förslag till åtgärd Kontinuerlig kompetensutveckling för både förtroendevalda och 

tjänstemän 

 

  



 

3.5 Lagefterlevnad 
 

Kontrollmoment Lagefterlevnad 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av Rättsväsendets olika steg 

Avgränsningar/urval Avstämning löpande under året 

Kommentar och slutsats Överklagande och rättsfallsuppföljning sker löpande.  

Kompetenshöjande/fortbildande verksamhet sker löpande och juridiskt 

stöd finns att tillgå på SKL och via avrop ramavtal samt kommunen har 

tillgång till sökning i rättsdatabas som tillhandahålls av Infosoc. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 

  3.6 Jäv 
 

Kontrollmoment Avstämning när jävsblanketten använts 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av Nämndsekreterare 

Avgränsningar/urval Genomgång av årets blanketter 

Kommentar och slutsats Kan användas mer frekvent 

Förslag till åtgärd Jävsblanketten tas upp på arbetsplatsträffar/ gäller även nämndsledamöter 

 

  3.7 Spaning, rätt analyser och kunskaper för planering 
 

Kontrollmoment Verksamhetsefterlevnad 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av FC 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats Kontinuerlig omvärldsbevakning, kompetensutveckling och uppdatering 

via berörda myndigheter, nätverkande, aktivt deltagande i Miljö- och 

Byggsamverkan 

Förslag till åtgärd  

 

 

 3.8 Handläggning Plan- och Bygglagen 
 

Kontrollmoment PBL, 10 veckors handläggningstid 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av FC 

Avgränsningar/urval Bygglov från inkommen ansökan (5 veckor), från komplett (4 veckor) 

Kommentar och slutsats Manuell uträkning antal veckor på varje bygglov, redovisning för nämnd 

och tjänstemän kvartalsvis 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 

  



 

3.9 Handläggning Miljöbalk 
 

Kontrollmoment Tillsyn enligt Miljöbalken 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av Länsstyrelsen Kronoberg 

Avgränsningar/urval Ärenden och tillsyn inom miljöskydd 

Kommentar och slutsats Tillsynsplan/ årsredovisning % av behov i tid och % av planerad tid, 

redovisning för nämnd och tjänstemän kvartalsvis 

Förslag till åtgärd  

 

3.10 Handläggning Livsmedelslag 
 

Kontrollmoment Tillsyn enligt Livsmedelslagen 

Kontrollansvar Enhetschef 

Granskning utförs av Livsmedelsverket 

Avgränsningar/urval Kontroll/ extra offentlig kontroll livsmedel 

Kommentar och slutsats Tillsynsplan/ årsredovisning % av behov i tid och % av planerad tid, 

redovisning för nämnd och tjänstemän kvartalsvis 

Förslag till åtgärd  

 

 
 
Bilagor 

Bilaga 1 Kommunövergripande intern kontrollplan 2020 

Bilaga 2 Intern kontrollplan 2020 för Nämnden för myndighetsutövning 
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1. Sammanfattning

Denna rapport avser samhällsbyggnadsnämnden uppfö5ning av intern kontrollplan 2020 som ansvarig
nämnd  för  samhällsbyggnadsförva1tningens  verksamhet.  I enlighet  med  reglementet  för  intern  kontroll

ska två planer fö5as upp, en kommunövergripande intern kontrollplan samt en nämndspecifik intern
kontrollplan.

la)  Uppföljning  av kommunövergripande  intern  kontrollplan  för  år 2020

Den  kommunövergripande  interna  kontrollplanen  för  år 2020  innehåller  nedan  kontrollområde  och

resultatet i respektive kontrollornråde bedöms enligt l) 8  2) fi  3) 6

@ Kommunövergripande  plan  2020 Bedömt  resultat

l. att  attestförteckning  och  systembehörighet  är korrekta

2. att  rutin  för  representation  efterlevs

3. att  direktupphandlingar  genomförs  enligt  delegation

4. att  rutin  gällande  analyslista  löner  finns  och  följs

5. att  KF  beslut  verkställs

6. att  tillgängligheten  via  telefon  är god.

illräcklig

illräcklig

illräcklig

illräcklig

Om  nämnden/styrelsen  iåterrapporteringen  gällande  kommunövergripande  interna  kontrollplanen  2019

hade  "bristfölligt"  betyg  inom  något  kontrollområde  och  om  det kontrollområdet  inte  ingår  i 2020-års

kornmunövergripande  interii  kontrollplan  ska  även  detta  kontrollområde  betygsättas  - igen.  Syftet  är att

säkerställa  att  åtgärder  vidtagits  och  fått  effekt  så att betyget  inte  längre  är brist:fölligt.

Ib)  Uppföljning  av  nämndspecifik  intern
samhällsbyggnadsnämnden  år 2020

kontrollplan för

Den  nämndspecifika  interna  kontrollplanen  för  sarnhällsbyggnadsförvaltningen

(samhällsbyggnadsnämnden)  innehåller  följande  kontrollornråden  år 2020,  och  bedömt  resultat.

Samhällsbyggnadsnämndens  egna  plan

1 Ekonomisk  kontroll,  säkerhetsställa  förvaltningens  resultat

2 Verksamhetsplan  uppföljning

3 Beslutsunderlag  och  rapporter

4 Rätt  kompetens

5 Lagefterlevnad

6 Jävsituation

7 Spaning,  rätt  analyser.

8 Attestförteckning

9 Delegationsordning

IO Diarie

ll  Direktupphandling

Bedömt  resultat

illräcklig

illräcklig

illräcklig

illräcklig

illräcklig

illräcklig

illräckla



Ic)  Uppföljning  av intern  kontrollprocessen

Förutom  att bedöma  kontrollområdet  ska också  själva  processen  för  intern  kontroll  bedömas.

Bedömningen  kan  göras  utifrån  nedan  bild.  Exempel  på frågeställningar:

Hur  har  de fyra  olika  delarna  i processen  fungerat?  Hur  väl  är varje  process  dokumenterat?  Finns  det

en bra  tidsplan  att  arbeta  efter?  Detta  resultat  ska inte  bedömas  enligt  God/Tillräcklig/Bristföllig,

endast  en kortfattad  bedömning  av hur  processen  har  fungerat  ska göras  nedan.

Riskanalys

(S o K Analys)

2.

Plan

3.

Genomförande
4.

Uppföljning

I den  inledande  fasen  av intern  kontroll  ingår  riskanalysen  där  risker  som  finns  i verksarnheten

identifieras.  En  förbättringspotential  finns  i hur  processen  dokumenteras.  Även  uppföljningen  av

planen,  som  görs  i olika  sammanhang  och  redovisas  för  nämnden,  behöver  bättre  dokumenteras.

Id)  Sammanfattande  bedömning  av förvaltningens  resultat

Övervägande  del  av kontrollerna  visar  på ett resultat  som  är "tillräcklig"  eller  "god".  I ett  av 2020

års kontrollområden  bedöms  resultatet  vara  bristfölligt.  Åtgärderna  för  att  minska/eliminera

riskerna  inom  dessa  kontrollområden  ska därför  följas  upp  vid  återrapporteringen  av  2021  års

uppfö5ning.

Sammantaget  bedöms  resultatet  som  att den  interna  kontrollen  är "tillräcklig"



2a) Genomförda  kontroller  enligt  kommunövergripande

intern  kontrollplan

2.1 Attestförteckning/systembehörighet

Kontrollmoment Kontroll  av att

(a) uppdaterad  och  beslutad  attestförteckning  inkl.  beloppsgränser  finns

(b) behörigheter  överensstämmer  (navigatorn  vs attestförteckning)

Kontroilansvar Förvaltningschef

Granskning u4förs av Ekonom

(a) Attestf?irteckning

Avgränsningar/urval Anställda  inom  förvaltningen  för  samhällsbyggnad

Kommentar  och  slutsats Attestförteckningen  är uppdaterad  och  innehåller  beloppsgränser.  Nya

attestförteckningen  tas i nämnd  i december  varje  år.

Förslag  till  åtgärd Den  revideras  årsvis  även  i fortsättningen.

(b) Systembehörigheter

Åvgränsningar/urval Utsökning  i Ekonomisystem,  kontroll  i pärm  hos Ekonomi  för  SBF

Kommentar  och  slutsats Uppdatering  är gjord  i-pärm  hos  ekonomienheten  för  förvaltningen.

Attester  i systemet  stämmer  överens  med  befintlig  attestlista.

Förslag  till  åtgärd Åttfortsätta uppdatera attesiförteckningen

2.2 Representation

Kontrollmoment Kontroll  av  att rutin  och  regelverk  avseende  representation  efterlevs.

Kontrollansvar Förvaltningschef  '

Granskning 't4förs m Ekonom

Åvgränsningar/urval Urval  gjord  på hela  kontogrupp  71.

Kommentar  och  slutsats Genom  gång  av representationen  är utförd  och  i det  stora  hela  sköter  man

konteringen  bra.  Det  finns  någon  enstaka  faktura  som  attesterats  av

utförande  chef  och  inte  överordnad  chef.

Förslag  till  åtgärd Fortsätt  information  och  utbildningar  kring  representation.  Kontroll  av

representation  kornrner  även  utföras  under  kommande  år.

2.3 Direktupphandlingar

Kontrollmoment Kontroll  av att

(a) Inga  enskilda  direktupphandlingar  genomförs  vars

totala  inköpssumma  överstiger  100  tkr  per  förvaltning

(b/c)  Kornmunen  som  helhet  inte  direktupphandlar  för

mer  än 500  tkr  per  leverantör  över  en rullande

fyraårsperiod

Kontrollansvar Förvaltningschef

Granskning u4förs av Upphandlingschef



(a) Direktupphandlingar  överstigande  lOO tkr

Följande  enskilda  inköp  som  överstiger  lOOtkr  och  där  avtal  saknas  har  konstaterats:

200256402 BYARUMS  BRUK  AB 178  360

200214751 XYLEM  WATER

SOLUTIONS  SWEDEN  AB

159  753

200224065 V ATTENFALL  SERVICES

NORDIC  AG

113  624

200215189 ONE NORDIC  AB 157  075

200209865 ONE NORDIC  AB 113  660

200255574 LASSEN CONSTRUCTION

AB

112  518

200246542 KAMSTRUP 198274

200262617 KAMSTRUP 205  400

200214593 DYMATIC  INDUSTRI  AB 665  863

200205040 CACTUS  UTILITIES  AB 115  200

Avgränsningar/urval Tidsperiod  2019-08-01  till  2020-07-30

Kommentar  och  slutsats 1.  Endast  en leverantör  av dessa  produkter.

Alvesta  kommun  ville  ha denna  utformning.

2.  Servicearbeten  på pumpar,  och  utbytespumpar

till  befintliga  LTA-stationer.

3. Samf'ör1äggningskostnader  med  befintlig

entreprenör.

4.  Det  gamla  avtalet  gick  ut och  vi  fortsatte  att

beställa  av tidigare  leverantör  tills  nytt  avtal

fanns  med  ny  leverantör.  Detta

kommunicerades  med  Upphandling.

5. Se punkt  4.

6. Ett  engångsuppdrag  pga.  en akut  uppkornmen

situation,  då en sjöförlagd  ledning  flöt  upp  och

behövdes  viktas  ner.

7. Systemval  i enlighet  med  Växjö  komrnun,  innan

Sinfra-avtalet.

8. Se punkt  8.

9. I krissituation  under  pågående  översvämning

köptes  en större  mobil  pump  in.

10. Systemval  i enlighet  med  Växjö  kommun.

Förslag  till  åtgärd I de flesta  av dessa  inköp  har  en bristfällig

dialog  med  vår  upphandlingsenhet  förelegat.

Stärkt  kornmunikation  och  säkerställande  av att

våra  medarbetare  är införstådda  med  gällande

regler.



(b)  Direktupphandlingar  överstigande  500  tkr  per  leverantör  och  granskad  förvaltning

Nedan  förvaltningsspecifika  inköp  har  konstaterats:

Leverantör Typ  av inköp Förvaltningens

inköp  2019-08

till  2020-07

Kommunens  totala

inköp  under  2016-

2019

Lindströms

Elektriska/CCES
Fastigheter

Elektriska

reparationer,

motorer,  pumpar

etc

432  129 1284  608

Certego Lås/larmutrustning 107  330 957  641

CS Teknik Konsulttjänst 224  393 866  560

Feralco  Nordic Kemikalier 770  271 2 683  840

LR-installation

Westmans

Storköksutrustning 175  788 707  569

Åvgränsningar/urval Tidsperiod  2016-2019

Kommentar  och  shttsats

Förslag  till  åtgärd Upphandling  bör  göras  inom  dessa  leverantörers

områden.

(c) Direktupphandlingar  överstigande  500  tkr  per  leverantör  för  hela  kommunen

Vid  granskningen  har  följande  leverantörer  identifierats  där  granskande  förvaltning

tillsammans  med  andra  förvaltningar  gör  inköp  som  totalt  sett  överstiger  500tkr  på en

fyraårsperiod:

-Dustin  AB,  inköpssumma  685 181 kr

-Telia,  inköpssumma  1237  462kr

Åvgränsningar/urval Tidsperiod  2016-2019

Förs)ag  till  åtgärd Upphandling  bör  göras  på dessa  leverantörers  områden

och  även  säkerställa  att  våra  medarbetare  är införstådda

igällande  avtal.



2.4  Löner,  analyslista

Kontroliinoment Kontroll  av att  rutin  gällande  analyslista  finns  och  Qjs.

Kontrollansvar Förvaltningschef  '

Granskning u4förs av HR-chef

Avgränsningaiiurval Ett  slumpmässigt  urval  av ett antal  chefer  vid  varje  förvaltning  har

genomförts  genom  lottning.

HR-chefen  har  varit  i kontakt  med  samtliga  17 chefer  genom  personligt

besök  eller  via  telefon.

Kommentar  och  siutsats En  uppdaterad  version  av gällande  anvisning  med  för  intern  kontroll  av

löner  skickades  till  förvaltningscheferna  i augusti  2020.  Varje  ansvarig

chef  ska  månatligen  kontrollera  så att rätt  lön  går  ut  till  endast  dennes

medarbetare  och  att beloppen  är rimliga.  En  blankett  skrivs  ut där  chefen

signerar  att lönen  är kontrollerad.  Respektive  förvaltningschef  ansvarar

för  att  rutiner  finns  så att  anvisningarna  efterföljs.

Efter  årets  kontroller  och  samtal  med  de chefer  som  valts  ut

slumpmässigt  framgår  att anvisningar  och  rutiner  efterföljs  och  är kända

av cheferna  vid  KFF,  FAL  och  KI_,F. Vid  UF  och  OF  fanns  någon

enstaka  chef  som  lät en administratör  sköta  kontrollen  av lönerna.  Vid

SBF  var  anvisningen  okänd  hos en chef.  Generellt  har  Alvesta  komtnun

väldig  få uppkomna  löneskulder  p g a felaktigt  utbetalda  lön  vilket  tyder

på att  det  finn  en god  kontroll  hos  våra  chefer.

Förslag  till  åtgärd Det  framgick  från  flera  chefer  att det kunde  vara  svårt  att  komrna  ihåg  att

skriva  ut och  signera  en pappersrapport  varje  månad  enligt  nu  gällande

anvisning.

Från  2021  planerar  HR-avdelningen  att  införa  en digital  kostnadskontroll

som  gör  rutinen  smidig  och  det  datum  då chefen  kontrollerat  lönen

dokumenteras  och  sparas  enkelt  i systemet.

2.5  Verkställighet  av  KF-beslut

Kontrollmoment Kontroll  att KF beslut  verkställs  av nämnder/  styrelser

Kontrollansvar Förvaltningschef

Granskning u4förs av Kommunsekreterare

Avgränsningar/urval En uppfö5ning har giorts av kommunsekreteraren beträffande
fullmäktigebeslut  som  är av uppdrags-  och  verkställighetskaraktär.

Kommentar  och  slutsats Nämnden-fick  ijuni  2020  två  motioner  återremitterade  för  vidare

handläggning.  Motionerna  handlar  om  rening  av norra  Salen

återremitterad  och  om  väg-  och  gatubelysning.

Förslag  till  åtgärd Motionerna  är under  utredning.  -

2.6  Tillgänglighet  via  telefon

Kontrollmoment Tillgänglighet  via  telefon

Kontrollansvar Förv-altn-ingschef

Granskning u4förs crv IT-chef

Avgränsningar/urval Samtliga  anknytningar  i kommunkoncernen  under  perioden  20200101-

20201031.



Kommentar  och  slutsats 60%  besvarade  samtal  (814  000st),  25%  Hänvisade  (184  000st),

Obesvarade  samtal  15%  (122  000st).  Enligt  IT-chefen  speglar

koncernens  generella  svarsfrekvens  resultatet  på alla  förvaltningar.

Förslag  till  åtgärd Analysera  orsakerna  till  den  låga  svarsfrekvensen  samt  vidtaga-olika

åtgärder  för  att  öka  upp  svarsfrekvensen  till  er rimlig  nivå.

2b)  Eventuell  restpost  från  Kommunövergripande  plan

2019

Kontrollmoment Direktupphandlingar

Kontrollansvar Förvaltningschef

Granskning u4förs av Upphandlingschef

Åvgränsningar/urval Avstämng  av totalsumman  per  leverantör

Kommentar  och  slutsats Se punkten  2.3

Förvaltningen  och  upphandlingsenheten  behöver  upphandla  avtal  med

leverantörer  inom  aktuella  områden  där  ramavtal  salaias.

Förslag  till  åtgärd Fortsatt  granskning



3 Genomförda  kontroller  enligt  nämndens  plan  för  intern

kontroll

3.1 Ekonomisk  kontroll

Kontrollmoment Säkerställa  förvaltningens  resultat

Kontroilansvar Förvaltningschef/Enhetschef/Ekonom

Granskning u4förs ctv Budgetansvarig

Åvgränsningar/urval Utveckling  av äe månatliga  prognoserna  (mars  till  november  2020).

Kommentar  och  slutsats Vatje  månadsresultat  är redovisat  i nämnd

Förslag  till  åtgärd Ingen  åtgärd.

3.2 Verksamhetsplan

Kontrollrrtoment Kontroll  av att verksamhetsuppföl,ining  gjorts enligt verksamhetsplan
Kontroilansvar Förvaltningschef/Enhetschef  '

Granskning  u4förs a'v Ledningsgrupp

Åvgränsningar/urval Avstämning

Koinmentar  och  slutsats Kontroll  utförd  i verksamhetsplan  antagen  för  2020

Förslag  ti71 åtgärd Ett  projekt  inleds  som  har  till  syfte  att genomlysa  målen  i

verksamhetsplanen  inför  fastställande  2021.

3.3 Beslutsunderlag  och  rapporter
Kontrollmoment Und-erlag  med  rätt  bedömning  och  konsekvensbeskrivning  till  nämnd

Kontrollansvar Förvaltningschef/biträdande  förvaltningschef

Granskning u4förs av Ledningsgrupp

Åvgränsningar/urval Generell  bedömning

Kommentar  och  shttsats Samtliga  nämnds  ärenden  bereds  itre  led,  förberedande

t.jänstemannaberedning,  ordförandeberedning  och  beredning  SBN  AU.

Förslag  till  åtgärd Ingen  åtgärd

3.4 Rätt  kompetens

Kontrollmoment Rätt  kompetens  i tillräcklig  omfattning

Kontrollansvar Förvaltningschef/biträdande  förvaltningschef

Granskning  udörs av Ledningsgrupp

Åvgränsningar/urval Avstämning  årsvis

Kommentar  och  slutsats Samtliga  nämnds  ärenden  bereds  i tre led,  förberedande

tjänstemannaberedning,  ordförandeberedning  och  beredning  SBN  AU.

Förslag  till  åtgärd Inom  telaiiska  yrken  är  kompetensförsörjning  komplicerat  och  viktigt  är

att  vara  attraktiv  som  arbetsgivare.  Behovet  av spetskompetens,  ofta  i

kombination  med  särskild  utrustning  eller  programvara  medför  att

kompetens  i vissa  fall  ger  en större  flexibilitet,  beroende  på ärendets  art

och  de ekonomiska  ramarna,  tillhandahålls  via  konsultt.jänst.



3.5  Lagefterlevnad

Kontrollmoment Kunskap  om  lagstiftning

Kontrollansvar Förvaltningschef/biträdande  förvaltningschef

Granskning u4förs av Ledningsgrupp

Åvgränsningaiiurval Avstämning  årsvis

Kommentar  och  slutsats Kompetenshöjande/fortbildande  verksamhet  sker  löpande  och  juridiskt

stöd  finns  att  tillgå  på SKL  samt  kommunen  har  tillgång  till  sökning  i

rättsdatabas  som  tillhandahålls  av Infosoc.

Förslag  til7  åtgärd Ingen  åtgärd

3.6  Jävsituation
Kontrollmoment Avstämning  av närjävsblanketten  använts

Kontrollansvar Förvaltningschef/enhetschef

Granskning u4förs av Nämndsekreterare

Åvgränsningar/urval Genomgång  av årets  blanketter

Konmyentar  och  slutsats Se förslag  till  åtgärd

Förslag  till  åtgärd Jävsblanketten  tas upp  på arbetsplatsträffar

3.7  Spaning,  rätt  analyser  och  kunskap
Kontrollmoment Trender,  externa  analyser  och  prognoser

Lokala  aktuella  frågor

Långsiktig  fysisk  planering

Tillväxtfaktorer.  Näringslivsutveckling  och  befolkningsprognoser

Kontrollansvar Förvaltningschef/enhetschef

Granskning t4förs av Ledningsgrupp

Åvgränsningar/urval Avstämning  årsvis

Kommentar  och  slutsats Omvärldsbevakning,  externa  analyser  och  prognoser  bevakas

kontinuerligt  i all  fysisk  planering.  Lst  regionala  bilder  och  andra

myndigheters  strategiska  analyser  följs  upp.  Tillväxtanalyser  och

demografiska  rapporter  bevakas.  GIS  är ett  viktigt  verktyg  för  att  kunna

hantera  och  systematisera  all  statistik.

Förslag  till  åtgärd Fortsatt  omvärldsbevakning  i fom'i  av att kontinuerligt  ta del  av aktuella

planeringsunderlag,  analyser  och  rapporter

3.8  Delegations»rdning
Kontrollmoment Genomgå-ng  av delegationsordningen

Kontrollansvar Förvaltningschef/enhetschef

Granskning tqförs ctv Förvaltningschef/  enhetschef

Avgränsningar/urval Genomgång  av befintlig  delegationsordning

Kommentar  och  slutsats Se förslag  till  åtgärd  -

Förslag  till  åtgärd Delegationsordning  kompletteras  med  persona1ansvarsfrågor  och  GDPR-

ansvar.



3.9  Diarie
Kontroiimoment Uppföl.jning  av ärenden  som diarieförs

Kontrollansvar Förvaltningschef/enhetschef

Granskning t4förs ctv Nämndsekreterare

Avgränsningar/urval Ett  urval  av ärenden  har  granskats  där  relevansen  i diarieförda  handlingar

granskats.

Koinmentar  och  slutsats Samtliga  granskade  ärenden  innehöll  relevanta  dokument

Förs7ag  tili  åtgärd Ingen  åtgärd

Bilagor

Bilaga  1

Bilaga  2

Komrnunövergripande  intern  kontrollplan  2020

Intern  kontrollplan  2020  för  sarnhäl1sbyggnadsnämnden



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

1(1)

SamhäIIsbyggnadsnämnden

j79 Dnr  2020-00114

Riskanalys  inför  beslut  om  internkontroll

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  ge förvaltningen  i uppdrag  att  tillsammans

med  arbetsutskottet  ta fram  ett  förslag  på riskanalys  utifrån  kontrollområden  som

är av hög  relevans  att  granska  samt  tar  fram  förslag  på nämndspecifika  regler  och

anvisningar  avseende  internkontroll.

Sammanfattning

En deli  processen  för  intern  kontroll  är den inledande  fasen,  riskanalys.  I denna  fas

identifieras  vilka  risker  som  finns  i verksamheten,  såväl  nya som  ändrade  risker.

Utifrån  riskanalysen  beslutas  adekvata  kontrollmoment  iinternkontrollpIanen.

Riskanalysprocessen  innefattar  arbetet  med  att  finna  riskområden  i syfte  att

upprätta  underlag  till  kontrollmoment  som  är av hög  relevans  att  granska  i planen

för  intern  kontroll.  IinternkontroIlplanen  är det  risken  för  att  negativa  konsekvenser

av väsentlig  betydelse  uppstår  som  ska bedömas.

Bilagor

Riskanalys  2020

Beslutet  skickas  till

Magnus  Wigren

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Protokoll
Sida

9(13)

Sammanträdesdatum

2020-12-07

NMY § 30 Dnr: ADM.2019.384

Återrapportering av internkontrollplan 2020

Beslut

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar godkänna återrapporteringen av internkontroll
för 2020.

Sammanfattning

I gällande reglemente för intern kontroll (KF § 71 2008) framgår att varje nämnd/ styrelse ska
anta en särskild plan för den interna kontrollen.

I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden skyldig att till kommunstyrelsen
rapportera fel/ brister som är konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen.

Förutom att respektive nämnd/ styrelse fastställer sin plan för intern kontroll så fastställer
också kommunstyrelsen en kommunövergripande plan som göller för samtliga nämnder/
styrelser.

Bilagor

Återrapportering intern kontroll 2020

Riskanalys internkontrollplan

Beslutet skickas till

Malin Arbjörk Solvemark, ekonomi
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1. Sammanfattning 
 
 
Enligt Kommunallagen 6 kap 6 § ska den interna kontrollen säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i 
verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert. I enlighet med reglementet för intern 
kontroll finns dels en kommunövergripande internkontrollplan och dels en nämndspecifik kontrollplan. 
Denna rapport avser en sammanställning av de kommunövergripande internkontrollmomenten för 
2020 samt en uppföljning av omsorgsnämndens internkontrollplan 2020 som ansvarig nämnd för 
omsorgsförvaltningens verksamhet 
 
 
 

Uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan för år 2020 
 
Den kommunövergripande internkontrollplanen för år 2020 innehåller följande kontrollmoment och 
bedömt resultat. 
 

Kommunövergripande plan  Bedömt resultat 

1.  a) att uppdaterad och beslutad attestförteckning inklusive beloppsgränser finns God 

    b) att behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) God 

2.  att rutin för representation finns och följs Ej bedömningsbar 

3.  a) att inga direktupphandlingar genomförs som överstiger 100 tkr per förvaltning 
     b) att kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per leverantör 
över en fyraårsperiod som strider mot delegation i upphandlingsärenden  God 

4.  att rutin gällande analyslista löner finns och följs God 

5.  att en kontroll av att KF beslut verkställs av nämnder/styrelser finns och följs God 

6. att en tillgänglighet via telefon finns 
Bristfällig (är mätt på 
kommunkoncernnivå) 

 
 
  



 
Uppföljning av nämndspecifik internkontrollplan för omsorgsnämnden år 2020 
 
Den nämndspecifika internkontrollplanen för omsorgsförvaltningen (omsorgsnämnden) innehåller 
följande kontrollmoment år 2020, och bedömt resultat. 

 

Omsorgsnämndens egna plan   Bedömt resultat 

1. att rutiner och regler gällande SITHS-kort/taggar/smartphone till medicinskåpen följs God 

2. följsamhet i såväl myndighetsutövning som i verkställighet avseende att nattillsyn i 
första hand ska erbjudas via kamera God 

3. att upprättade rutiner och regler kring delegation följs God 

4. att rätt ekonomisk ersättning inom personlig assistans erhålls God 

5. att hemtagningen av utskrivningsklara från regionen sker i enlighet med länets 
samverkansavtal God 

 

 
Resultat gällande internkontrollprocessen  

 

     

 

     

          

          

          

          

       

 

  
 

           

          
 

           

          

                    
Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder  
Riskanalys, framtagandet av internkontrollplan, genomförandet och uppföljningen till nämnden har 
fungerat väl. Den nämndspecifika internkontrollplanen innehåller fem kontrollmoment och för 
samtliga av dem bedöms resultatet som gott. Resultatet bedöms sammantaget som att den interna 
kontrollen är tillräcklig då den förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister.  
 
Den kommunövergripande internkontrollplanen innehåller sex kontrollmoment. För fyra av dem 
bedöms resultatet som gott, för ett som bristfälligt och ett av internkontrollmomenten är inte 
bedömningsbar. Önskvärt är att den kommunövergripande internkontrollplanen framledes 
kompletteras med när internkontrollerna ska vara genomförda och rapporterade. Detta så att 
förvaltningen ges tid för en sammanställning och analys av resultaten innan återrapporteringen ska 
ske till omsorgsnämnden i december. 
  

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

Dokumentation                                                 Dokumentation                                                Dokumentation                                            

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            

    Dokumentation                                            



2. Genomförda kontroller enligt kommunövergripande intern 
kontrollplan  

 

 2.1 Attestförteckning/systembehörighet 
 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 
(b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Förvaltningssekreterare 

 

(a) Attestförteckning  

Avgränsningar/urval Attestförteckning 

Kommentar och slutsats Det finns en beslutad och uppdaterad attestförteckning som inkluderar 
beloppsgränser. Den är beslutad av nämnden 27 februari 2020 (§ 7) och 
senast beslutad på delegation av förvaltningschef 31 augusti 2020. 

Förslag till åtgärd -- 

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval Attestförteckning vs navigatorn 

Kommentar och slutsats Enligt tidigare beslutad åtgärd för detta kontrollmoment (2019) ska 
jämförelse av överensstämmelse mellan navigatorn och 
attestförteckningen göras två gånger per år – i januari och september. En 
jämförelse gjordes i januari i samband med att attestförteckningen 
uppdaterades inför beslutet i nämnden, dock har ingen gjorts för 
september utan denna har gjorts först i november. Vid avstämningen i 
november framkom några mindre avvikelser mellan uppgifterna i 
navigatorn och förteckningen vilka har rättats till. 
 
Förvaltningens årsklocka över årligen återkommande uppgifter har 
uppdaterats med att avstämning av överensstämmelse mellan 
navigatorn och förteckningen ska göras två gånger per år (jan och sept). 

Förslag till åtgärd -- 

 
 

 2.2 Representation 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. 
1. Att korrekt konto har använts 

2. Att momsen hanterats korrekt 

3. Att anteckning finns om syfte och vilka som deltagit i 

representationen 

4. Att rätt personer attesterat (dvs attestreglemente och 

attestförteckning följts) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval -- 



Kommentar och slutsats Granskningen är inte genomförd. 

Förslag till åtgärd -- 

 
  

2.3 Direktupphandlingar 
 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala 
inköpssumma överstiger 100 tkr per förvaltning 
 
(b/c) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer 
än 500 tkr per leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

 

(a) Direktupphandlingar överstigande 100 tkr 

Inga inköp har identifierats. 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2019-08-01 till 2020-07-30 

Kommentar och slutsats Förvaltningsledningen är medveten om vilka regler som 
gäller och vid behov så kontaktas upphandlingsenheten. 
Ytterst få artiklar som köps in finns inte på ramavtal. 
Kommunens inköpsstopp har säkerligen också medfört en 
följsamhet till reglerna. 

Förslag till åtgärd Fortsatt förankring av reglerna i förvaltningen 

 

(b) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör och granskad förvaltning 

Två förvaltningsspecifika leverantörer har identifierats enligt följande: 

-Vislanda bilservice, inköpssumma 994 005 kr, avser fordonsreparationer. 

-Pe-Ge minibuss, inköpssumman 2 321 773 kr, avser uthyrning av fordon. 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016-2019 

Kommentar och slutsats Båda leverantörerna används för/till förvaltningens fordonspark. 
Vislanda bilservice är anlitad för reparationer av förvaltningens 
fordon i Vislanda, Grimslöv och Lönashult. PE-GE minibuss 
används för korttidsleasing vid en brist på fordon. Förvaltningen 
har redan initierat att en översyn och samordning behöver ske. 
Förvaltningen har därför skjutit till resurser för att finansiera 
kommunens fordons samordningstjänst. 

Förslag till åtgärd Fortsatt arbete med den redan inledda översynen 

 

(c) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör för hela kommunen 

Vid granskningen har följande leverantörer identifierats där granskande förvaltning tillsammans 

med andra förvaltningar gör inköp som totalt sett överstiger 500tkr på en fyraårsperiod:   

 

-Ensolution, inköpssumma 977 313 kr 

-Telia, inköpssumma 1 237 462kr 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016-2019 



Behovet beräknas kvarstå ja/nej Ja. Ensolution används för ledningssystemet (årlig 
licensavgift) men har även används för en brukarenkät inom 
LSS. Från början var Ensolution upphandlat av SKR. Behov av 
ett ledningssystem kvarstår. 
 
Ja. Telia används främst för SITHS-korten. Troligtvis ej 
upphandlingsbart då SITHS-korten är knutna till HSA-
katalogen. Införandekostnaden av korten var hög men 
bekostades då av ett statsbidrag och nu är kostnaden per 
kort betydligt lägre. 
Telia används även i ringa omfattning där Tele2 har dålig 
täckning. Behovet kvarstår. 

 
 
 

 2.4 Löner, analyslista 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av HR-chef 

Avgränsningar/urval Ett slumpmässigt urval av ett antal chefer vid varje förvaltning har 
genomförts genom lottning. 

Kommentar och slutsats HR-chefen har varit i kontakt med samtliga 17 chefer genom personligt 
besök eller via telefon. En uppdaterad version av anvisning för intern 
kontroll av löner skickades till förvaltningscheferna i augusti 2020. Varje 
ansvarig chef ska månatligen kontrollera så att rätt lön går ut till endast 
dennes medarbetare och att beloppen är rimliga. En blankett skrivs ut 
där chefen signerar att lönen är kontrollerad.  Respektive 
förvaltningschef ansvarar för att rutiner finns så att anvisningarna 
efterföljs. 
 
En skriftlig rutin för månatlig kontroll av att rätt lön betalas ut finns. Den 
är senast beslutad av förvaltningens ledningsgrupp 2020-04-08. Överlag 
bedöms följsamheten inom förvaltningen till rutinen som god. 

Förslag till åtgärd -- 

 
 
 
  



 

 2.5 Verkställighet av KF-beslut 
 

Kontrollmoment Kontroll att kommunfullmäktiges beslut verkställs av nämnder/styrelser 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval Beslut av uppdragskaraktär 

Kommentar och slutsats Kommunfullmäktige följer upp två gånger per år om nämnderna 
verkställt KF:s beslut. 
För omsorgsnämnden finns fyra kommunfullmäktigebeslut. Tre av dem 
avser att under planperioden avveckla delade turer och ett avser att 
genomföra de åtgärdsplaner som redan är beslutade. Vad gäller 
uppdraget om avveckling av delade turer så pågår ett arbete. För 
uppdraget att genomföra åtgärdsplanerna så är vissa delar verkställda 
och för andra delar pågår arbete. Av varje återrapportering framgår 
anledning varför fattade beslut ännu inte verkställts fullt ut. 
Förvaltningens bedömning är att rutiner för att verkställa fullmäktiges 
beslut finns och följs. 

Förslag till åtgärd -- 

 
 
 
  

 2.6 Tillgänglighet 
 

Kontrollmoment Tillgänglighet via telefon. Kontroll med hjälp av statistik som fångas via 
växeln 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av IT-chef 

Avgränsningar/urval Samtliga anknytningar i kommunkoncernen under perioden januari till 
och med oktober. Det har inte gått att få fram en samlad uppgift per 
förvaltning. 

Kommentar och slutsats 60% besvarade samtal (814 000st), 25% Hänvisade (184 000st), 
Obesvarade samtal 15% (122 000st). Stickprov visar att det ser ungefär 
lika ut per förvaltning. IT-chef föreslår att en analys görs av orsakerna till 
den låga svarsfrekvensen samt att olika åtgärder vidtas för att öka upp 
svarsfrekvensen. 

Förslag till åtgärd Invänta analys av orsakerna till den låga svarsfrekvensen för att därefter 
se vilka eventuella åtgärder som skulle kunna vara aktuella. 

 
  



3. Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern kontroll 
 

 3.1 Säker inloggning 
 

Kontrollmoment Kontroll av om rutiner och regler gällande SITHS-kort/taggar/-
smartphone till medicinskåpen följs 

Kontrollansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Granskning utförs av Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Avgränsningar/urval Görs vid ett tillfälle 

Kommentar och slutsats Inom ordinärt boende finns rutin och regler för loggningar. Avstämningen 
visar att vid genomförda loggningar har ingen avvikande loggning 
förekommit. 
På särskilt boende är behörigheten hos personalen till medicinskåpen 
styrda per delenhet/avdelning. Loggning sker när en avvikelse är 
rapporterad.  
Förvaltningen har beslutat stärka säkerheten ytterligare genom att 
komplettera taggarna med en dygnsspärr. 
Granskningen visar att rutiner/regler och de tekniska lösningarna 
fungerar väl. 

Förslag till åtgärd -- 

 
 
 

 3.2 Nattillsyn via kamera 
 

Kontrollmoment Beslut finns i nämnden att nattillsyn i första hand ska erbjudas via 
kamera. Kontroll ska ske över följsamhet till beslut i såväl 
myndighetsutövningen som i verkställigheten 

Kontrollansvar Socialt ansvarig samordnare 

Granskning utförs av Socialt ansvarig samordnare och samordnare för e-hälsa 

Avgränsningar/urval Januari – juni. Under perioden var det 12 personer som hade beslut och 
som fick sin tillsyn nattetid via kamera i ordinärt boende och 17 personer 
inom särskilt boende. 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att det är en följsamhet i besluten om att nattillsyn 
ska ske via kamera om inga andra särskilda skäl finns. Granskningen visar 
vidare att det i verkställigheten finns mer kunskap och följsamhet till den 
rutin som finns i vägledningen än vad tidigare granskning visat.  Det har 
förts en dialog om hur och vilka resurser som ska nyttjas vid tillsyn 
nattetid. Bedömningen är att det börjar bli förankrat i organisationen att 
det är kameratillsyn som utförs när det endast finns behov av tillsyn.  

Förslag till åtgärd Fortsatt dialog om kravet på genomförandeplan där det tydligt framgår 
när tillsynen ska utföras samt vilka åtgärder som ska vidtas när något 
avviker vid tillsynen. 

 
 
  

  



3.3 Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
 

Kontrollmoment Kontroll över om upprättade rutiner och regler kring delegation följs 

Kontrollansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Granskning utförs av Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Avgränsningar/urval Genomgång av samtliga delar i processen. Avgränsning 
läkemedelsdelegering 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att den rutin som finns vad gäller 
läkemedelsdelgering fungerar väl. Rutinen är att personal ska genomgå 
en webb-utbildning och efter att den är godkänd ska personalen 
lämplighetstestats av en sjuksköterska. I lämplighetstestet har det visat 
sig att språket ofta är den svaga punkten. 
 
Under året har några delegeringar dragits in pga läkemedelsavvikelser. 
Vanligt är att delegeringen dras in under tre månader. Berörd personal 
får då skriva på att hon/han fått sin delegering indragen. För att få 
tillbaka delegeringsrätten ska personalen återigen genomgå såväl webb-
utbildning och lämplighetstest med godkänt resultat. Det kan även 
förekomma att en personal får sin anställning avslutad då den är olämplig 
på flera sätt.  
 
Som pågående utvecklingsarbete arbetar MAS med att förstärka 
säkerheten av förvaringen av narkotiska preparat och kasserade 
läkemedel.  

Förslag till åtgärd -- 

 
 

3.4 Personlig assistans 
 

Kontrollmoment Genomgång av rutiner gällande det ekonomiska flödet inom personlig 
assistans och följsamheten till dem. Granskningen ska visa om rätt 
ekonomisk ersättning erhålls.  

Kontrollansvar Verksamhetschef funktionsstöd 

Granskning utförs av Verksamhetschef funktionsstöd 

Avgränsningar/urval En granskning har genomförts per personligt assistansärende, 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att verksamheten har ett utarbetat arbetssätt som 
fångar upp om avvikelser förekommer mellan intäkter och kostnader. 
Arbetssättet är att verksamheten vid varje månads ekonomiuppföljnings-
tillfälle följer upp det ekonomiska utfallet per SFB-ärende. Enhetschef 
och administratör granskar antalet timmar per ärende vid varje 
inrapporteringstillfälle. På så sätt fångas eventuella avvikelser upp som 
då åtgärdas. Den genomförda granskningen har lett till att 
Myndighetskontoret fått ta över ansvaret från en enhetschef att 
uppdatera ändringar och ta emot nya ärenden från Försäkringskassan. På 
så sätt säkerställs att SFB-besluten är korrekta och uppdaterade i 
Lifecare.  

Förslag till åtgärd Det utarbetade arbetssättet dokumenteras som en rutin i 
ledningssystemet.  

 
 



 

 3.5 Hemtagning av utskrivningsklara 
 

Kontrollmoment Utvärdering av förvaltningens förmåga att ta hem utskrivningsklara enligt 
länets samverkansavtal gällande in- och utskrivningsklara från regionen. 

Kontrollansvar Boenderådet 

Granskning utförs av Socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Avgränsningar/urval Januari månad 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att förvaltningen för perioden har haft en god 
förmåga att ta hem utskrivningsklara och att den positiva trenden som 
inleddes 2019 har fortsatt. Majoriteten av de utskrivningsklara har gått 
hem till sin bostad. 

Förslag till åtgärd -- 

 
 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Dnr 2019-00101 040 

 

Återrapportering av omsorgsnämndens interna kontroll 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna återrapporteringen av omsorgsnämndens interna kontroll för 
2020. 

2. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en skriftlig rutin för det 
ekonomiska flödet inom personlig assistans gällande beslut enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).   

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska den interna kontrollen säkra en effektiv 
förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska 
således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs 
effektivt och säkert. Denna rapport avser omsorgsnämndens uppföljning av 
internkontrollplan 2020 som ansvarig nämnde för omsorgsförvaltningens 
verksamhet. I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en 
kommunövergripande internkontrollplan och dels en nämndspecifik kontrollplan. 

Den kommunövergripande internkontrollplanen innehåller sex kontrollmoment och 
den nämndspecifika för omsorgsnämnden fem kontrollmoment. Totalt bedöms 
resultatet som gott för nio av dem och som bristfälligt för ett. För ett av 
internkontrollmomenten är granskningen inte genomförd.     

Bilagor 

Återrapportering av internkontrollplan 2020 (omsorgsnämnden och 
kommunövergripande), 2020-11-13 

Kommunövergripande interkontrollplan 2020 

Omsorgsnämndens internkontrollplan 2020  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Dnr 2021-00055 288 

 

Beslut om renovering av fastigheterna Hagen och Ängen 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ställa sig positiv till AllboHus Fastighet AB:s planerade renovering av flerbostadshus 
på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen i Alvesta för max 150 mkr. 

Sammanfattning 

Styrelsen i AllboHus beslutade den 10 december 2020 att till moderbolaget Alvesta 
Kommunföretag AB överlämna ett ärende för beslut om ett omfattande 
renoveringsprojekt av flerbostadshus. Kommunföretag fick en första information i 
frågan vid ett styrelsemöte i december. Vid påföljande sammanträde 2 februari 
2021 behandlades ärendet återigen då det ska slutligen beslutas av 
kommunfullmäktige eftersom investeringen är över 30 mkr då projektet är beräknat 
till ca 125 – 150 mkr för fyra huskroppar i två etapper med totalt 162 lägenheter. 
Kommunföretag tog beslutet att för sin del ställa sig bakom den föreslagna 
renoveringen och föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
tillstyrka planerad renovering på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen i Alvesta för 
max 150 mkr. 

Bakgrunden till förslaget om renovering av huset från 1960-talet är att de är i stort 
behov av underhåll med mera. De fyra huskropparna på Hagagårdsvägen och 
Ängagårdsvägen behöver renoveras både invändigt och utvändigt. Den första 
etappen föreslås ske under 2021 och omfatta mest utvändiga delar. Under 2022 blir 
fokus invändig upprustning. AllboHus stora satsning är för att boendemiljön ska bli 
bättre för hyresgäster samt för att säkra husens framtid. I bifogat material från 
AllboHus framgår mer av planeringen av projektet. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om renovering av fastigheterna 
Hagen och Ängen, 2021-02-15  

Underlag från AllboHus, 2021-02-15    

Beslutet skickas till 

AllboHus Fastighets AB 

 



 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 
0472 – 150 39 
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-11 
 

 

 

 

 

 

AllboHus’ plan på att renovera flerbostadshusen 
Hagen och Ängen i Alvesta 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ställa sig positiv till AllboHus Fastighet AB:s planerade renovering av flerbostadshus på 
Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen i Alvesta för max 150 mkr. 
 

Sammanfattning 
Styrelsen i AllboHus beslutade den 10 december 2020 att till moderbolaget Alvesta 
Kommunföretag AB överlämna ett ärende för beslut om ett omfattande 
renoveringsprojekt av flerbostadshus. Kommunföretag fick en första information i 
frågan vid ett styrelsemöte i december. Vid påföljande sammanträde 2 februari 2021 
behandlades ärendet återigen då det ska slutligen beslutas av kommunfullmäktige 
eftersom investeringen är över 30 mkr då projektet är beräknat till ca 125 – 150 mkr 
för fyra huskroppar i två etapper med totalt 162 lägenheter. Kommunföretag tog 
beslutet att för sin del ställa sig bakom den föreslagna renoveringen och föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka planerad 
renovering på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen i Alvesta för max 150 mkr. 
 
Bakgrunden till förslaget om renovering av huset från 1960-talet är att de är i stort 
behov av underhåll med mera. De fyra huskropparna på Hagagårdsvägen och 
Ängagårdsvägen behöver renoveras både invändigt och utvändigt. Den första etappen 
föreslås ske under 2021 och omfatta mest utvändiga delar. Under 2022 blir fokus 
invändig upprustning. AllboHus stora satsning är för att boendemiljön ska bli bättre 
för hyresgäster samt för att säkra husens framtid. I bifogat material från AllboHus 
framgår mer av planeringen av projektet. 
 

Bilaga 
Presentationsmaterial från AllboHus om renovering av Hagen och Ängen 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 
AllboHus 
Samhällsbyggnadsnämnden 



Beslutsärende 

  

Renovering av Hagen och Ängen 

De 4 huskropparna från 60-talet på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen är i stort behov av 
en renovering, både in- och utvändigt. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att renovera de 4 huskropparna på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen 
för en investeringskostnad på max 150 mkr inkl. moms samt överlämna handlingar till Alvesta 
kommunföretag AB för beslut. 



1

Hagen & Ängen
De fyra huskropparna med totalt 162
lägenheter på Hagagårdsvägen och
Ängagårdsvägen är i stort behov av en
renovering både invändigt och
utvändigt.

AllboHus har bestämt sig för att göra
en stor satsning och genomföra en
omfattande renovering av hus och
lägenheter för att boendemiljön ska
bli bättre för våra hyresgäster samt
för att säkra husens framtid.

I dessa hus finns den största
vattenförbrukningen i hela AllboHus
bestånd och belastningen på avloppen
är höga. Då det bor många människor i
husen behöver vi också säkra att
ventilationen är tillräcklig.



2

Hagen & Ängen
Renoveringen kommer genomföras i två etapper och etapp 1 planeras att genomföras under 2021 och ska innehålla följande:

• Nya fasader

• Nya fönster

• Nya lägenhetsdörrar (säkerhetsdörr)

• Ny entré med bättre belysning samt postboxar

• Ny ventilation för att säkerhetsställa myndighetskrav

• Nya mätarblock i källaren för bättre och säkrare el

• Återgång till ursprungsritningar och återställning av stor, gemensam tvättstuga med möjlighet att tvätta parallellt

Etapp 2 planeras att genomföras under 2022 och ska innehålla följande: 

• Nya vattenstammar upp till lägenheterna

• IMD för mätning av vatten

• Relining av avloppen

• Återvinningspump på taket

• Nya ytskikt i badrummen; matta, porslin samt inredning där hyresgästen får välja färgställning

• Elektrisk handukstork

• Jordfelsbrytare för badrum

• Duschdörrar

• Indragning av fiber för snabbare och mer kraftfullt Internet

I samband med detta vill vi ge hyresgästen möjligheten att uppdatera sitt kök i form av luckor, beslag, stänkskydd, nya bänkskivor och blandare. 
Detta blir då ett tillval som hyresgästen beställer i samband med renoveringen och här använder vi oss av de redan upphandlade priserna för 
tillval. Tjänsten ombyggnadsvärd kommer tillhandahållas för att se till att hyresgästerna har någon att vända sig till med sina frågor. 



Hagen & Ängen 2A-D etapp 1, kalkyl per huskropp X 4

Kort information om etapp 1:
- Fasadrenovering inkl. byte av fönster och fönsterdörrar
- Nya entréer med nya postboxar
- Renovering av trapphus och tvättstuga  (målning, belysning, undertak, byte av lägenhetsdörrar)
- Moderniersing av ventilation med återvinning av frånluft

 
Entreprenadkostnader
Bygg 14 478 605 kr          
EL  & Styr 500 000 kr                 
VS 2 830 000 kr             
Vent 1 268 000 kr             

Summa 19 076 605 kr         

Byggherrekostnader
Bygglov 25 000 kr                   
Besiktning/projektledning 300 000 kr                1,50%   
ÄTA 400 000 kr                  
Asbestsanering 500 000 kr                 
Summa 1 225 000 kr            

Inköp Utrustning tvättstuga 393 078 kr                  
Upparbetade kostnader FFU  

Summa totalt exkl.moms 20 301 605 kr         
Moms 5 075 401 kr            
Summa totalt inkl. moms 25 377 006 kr         



  
 

 

Kostnadsbedömning av Hagen & Ängen etapp 2 
 
Etapp 1 
Renoveringen av Hagen & Ängen grundar sig på att ventilationen inte är godkänd enligt de OVK 
mätningar som gjorts. När man tittade närmre på fasaderna fanns det bakom eternitskivorna ett 
uppreglat regelverk med 30 mm cellplast som tilläggsisolering. Vetskapen om att cellplast är 
tämligen eldbefängt och att det sitter bakom eternitplattor gör att det är svårsläckt vid en brand. 
Vattenbegjutningen som räddningstjänster gör tränger inte in bakom och gör släckningen 
relativt svår. 
 
Med dessa två aspekter har bedömningen gjorts att se till att ventilationen följer de 
myndighetskrav som finns samt byta ut fasaden mot en stenullsskiva bakom och nya fasadskivor. 
 
Denna kalkyl finns redovisad som en bilaga. 
 
Etapp 2 
I etapp 2 är prioriteringen att relina avloppen, dra upp nytt vatten med IMD och byta ut ytskikten 
i badrummen. Det är här vi har de största problemen och det som kostar oss mest pengar i form 
av stopp i avlopp samt vattenskador. Vi har även oerhört stora vattenförbrukningar som 
motsvarar ca 225 m3 /lgh. 
  
Jag har bedömt att vi investerar ca 250 tkr plus moms i varje lägenhet, vilket då motsvarar ett 
totalbelopp på ca 50 mkr inkl. moms. Om det är så att vi kan räkna fram en billigare investering 
av vatten och avlopp kan vi plocka med ytterligare installationer. 
 
250 tkr/lgh x 160 lgh = 40 mkr + moms om10 mkr. Summa: ca 50 mkr inkl. moms. 
 
För att få fram en kalkyl på etapp 2 behöver vi projektera fram etapp 2 i sin helhet och analysera 
vad som är viktigast och få till en kostnad som överensstämmer med max de 150 mkr som vi har 
för hela projektet. Skulle etapp 1 bli billigare än planerat gör det att vi kan satsa mer i etapp 2, 
exempelvis i återvinningsanläggning på ventilationen vilket bidrar till lägre driftkostnader.  
 
Prioritering etapp 2 
Nya vattenstammar  
IMD (Individuell mätning av tappvatten) 
Relina avlopp (en strumpa som dras in i avloppet och blåses upp) 
Nya ytskikt i badrum 
Fiber 
 
Övrigt (om det rent ekonomiskt går att få med): 
Återvinningspump från ventilation 
Handukstork i badrum 
Nya kök alternativt renovera kök (luckor, beslag, höjning av diskbänk) 
Jordfelsbrytare 
Låsbyte 



Beslutsärende 

  

Renovering av Hagen och Ängen 

De 4 huskropparna från 60-talet på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen är i stort behov av 
en renovering, både in- och utvändigt. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att renovera de 4 huskropparna på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen 
för en investeringskostnad på max 150 mkr inkl. moms samt överlämna handlingar till Alvesta 
kommunföretag AB för beslut. 



1

Hagen & Ängen
De fyra huskropparna med totalt 162
lägenheter på Hagagårdsvägen och
Ängagårdsvägen är i stort behov av en
renovering både invändigt och
utvändigt.

AllboHus har bestämt sig för att göra
en stor satsning och genomföra en
omfattande renovering av hus och
lägenheter för att boendemiljön ska
bli bättre för våra hyresgäster samt
för att säkra husens framtid.

I dessa hus finns den största
vattenförbrukningen i hela AllboHus
bestånd och belastningen på avloppen
är höga. Då det bor många människor i
husen behöver vi också säkra att
ventilationen är tillräcklig.



2

Hagen & Ängen
Renoveringen kommer genomföras i två etapper och etapp 1 planeras att genomföras under 2021 och ska innehålla följande:

• Nya fasader

• Nya fönster

• Nya lägenhetsdörrar (säkerhetsdörr)

• Ny entré med bättre belysning samt postboxar

• Ny ventilation för att säkerhetsställa myndighetskrav

• Nya mätarblock i källaren för bättre och säkrare el

• Återgång till ursprungsritningar och återställning av stor, gemensam tvättstuga med möjlighet att tvätta parallellt

Etapp 2 planeras att genomföras under 2022 och ska innehålla följande: 

• Nya vattenstammar upp till lägenheterna

• IMD för mätning av vatten

• Relining av avloppen

• Återvinningspump på taket

• Nya ytskikt i badrummen; matta, porslin samt inredning där hyresgästen får välja färgställning

• Elektrisk handukstork

• Jordfelsbrytare för badrum

• Duschdörrar

• Indragning av fiber för snabbare och mer kraftfullt Internet

I samband med detta vill vi ge hyresgästen möjligheten att uppdatera sitt kök i form av luckor, beslag, stänkskydd, nya bänkskivor och blandare. 
Detta blir då ett tillval som hyresgästen beställer i samband med renoveringen och här använder vi oss av de redan upphandlade priserna för 
tillval. Tjänsten ombyggnadsvärd kommer tillhandahållas för att se till att hyresgästerna har någon att vända sig till med sina frågor. 



Hagen & Ängen 2A-D etapp 1, kalkyl per huskropp X 4

Kort information om etapp 1:
- Fasadrenovering inkl. byte av fönster och fönsterdörrar
- Nya entréer med nya postboxar
- Renovering av trapphus och tvättstuga  (målning, belysning, undertak, byte av lägenhetsdörrar)
- Moderniersing av ventilation med återvinning av frånluft

 
Entreprenadkostnader
Bygg 14 478 605 kr          
EL  & Styr 500 000 kr                 
VS 2 830 000 kr             
Vent 1 268 000 kr             

Summa 19 076 605 kr         

Byggherrekostnader
Bygglov 25 000 kr                   
Besiktning/projektledning 300 000 kr                1,50%   
ÄTA 400 000 kr                  
Asbestsanering 500 000 kr                 
Summa 1 225 000 kr            

Inköp Utrustning tvättstuga 393 078 kr                  
Upparbetade kostnader FFU  

Summa totalt exkl.moms 20 301 605 kr         
Moms 5 075 401 kr            
Summa totalt inkl. moms 25 377 006 kr         



  
 

 

Kostnadsbedömning av Hagen & Ängen etapp 2 
 
Etapp 1 
Renoveringen av Hagen & Ängen grundar sig på att ventilationen inte är godkänd enligt de OVK 
mätningar som gjorts. När man tittade närmre på fasaderna fanns det bakom eternitskivorna ett 
uppreglat regelverk med 30 mm cellplast som tilläggsisolering. Vetskapen om att cellplast är 
tämligen eldbefängt och att det sitter bakom eternitplattor gör att det är svårsläckt vid en brand. 
Vattenbegjutningen som räddningstjänster gör tränger inte in bakom och gör släckningen 
relativt svår. 
 
Med dessa två aspekter har bedömningen gjorts att se till att ventilationen följer de 
myndighetskrav som finns samt byta ut fasaden mot en stenullsskiva bakom och nya fasadskivor. 
 
Denna kalkyl finns redovisad som en bilaga. 
 
Etapp 2 
I etapp 2 är prioriteringen att relina avloppen, dra upp nytt vatten med IMD och byta ut ytskikten 
i badrummen. Det är här vi har de största problemen och det som kostar oss mest pengar i form 
av stopp i avlopp samt vattenskador. Vi har även oerhört stora vattenförbrukningar som 
motsvarar ca 225 m3 /lgh. 
  
Jag har bedömt att vi investerar ca 250 tkr plus moms i varje lägenhet, vilket då motsvarar ett 
totalbelopp på ca 50 mkr inkl. moms. Om det är så att vi kan räkna fram en billigare investering 
av vatten och avlopp kan vi plocka med ytterligare installationer. 
 
250 tkr/lgh x 160 lgh = 40 mkr + moms om10 mkr. Summa: ca 50 mkr inkl. moms. 
 
För att få fram en kalkyl på etapp 2 behöver vi projektera fram etapp 2 i sin helhet och analysera 
vad som är viktigast och få till en kostnad som överensstämmer med max de 150 mkr som vi har 
för hela projektet. Skulle etapp 1 bli billigare än planerat gör det att vi kan satsa mer i etapp 2, 
exempelvis i återvinningsanläggning på ventilationen vilket bidrar till lägre driftkostnader.  
 
Prioritering etapp 2 
Nya vattenstammar  
IMD (Individuell mätning av tappvatten) 
Relina avlopp (en strumpa som dras in i avloppet och blåses upp) 
Nya ytskikt i badrum 
Fiber 
 
Övrigt (om det rent ekonomiskt går att få med): 
Återvinningspump från ventilation 
Handukstork i badrum 
Nya kök alternativt renovera kök (luckor, beslag, höjning av diskbänk) 
Jordfelsbrytare 
Låsbyte 
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§ 24 Dnr 2019-00450 000 

 

Samarbetsavtal Riksbyggen  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan beredning till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019 att godkänna förslag till 
samarbetsavtal och projektplan för Riksbyggens koncept inom boende för äldre 
med kooperativ hyresrätt. Projektet genom dess styrgrupp redovisar nu ett 
beslutsunderlag med projektrapport till kommunen. 

Riksbyggen och Alvesta kommun har sedan januari 2020 i projektform samarbetat 
kring byggnation av ett nytt trygghetsboende och ombyggnad av särskilt boende.  

Projektets syftar till ett långvarigt samarbete mellan parterna, som genom en 
kooperativ hyresrättsförening skall skapa ett modernt och tidsenligt boende för 
äldre. Alla kostnader som byggnationen innebär finansieras av föreningen via lån. 
Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att garantera lägsta 
lånekostnad för föreningen. Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som 
grundläggs i samband med bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens 
stadgar som grundas på lagen om kooperativa hyresrätten (2002:93) och det 
stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om syfte och ändamål 
med föreningen. 

Genom föreslagen lösning erhåller kommunen 40 trygghetsbostäder med 
tillhörande lokal inom del av fastigheten Alvesta 14:1 (Tingsbacken-Smedsgård) 
planområdet uppförs även inom den kooperativa hyresrättsföreningen. 

Kommunfullmäktige skall också ta ställning till förslag att kommunen tillsammans 
med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening för att genomföra de 
föreslagna åtgärderna och för framtida drift av de aktuella äldreboendena. 

Bilagor 

Styrgruppens projektrapport trygghetsboende med kooperativ hyresrätt med 
bilagor 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

 



 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 
0472 – 150 39 
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
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Utveckling av vård-, omsorgs- och trygghetsboende 
i Alvesta kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Alvesta kommun 

1. bildar tillsammans med Riksbyggen och Samverkansföreningen för kooperativ 
hyresrättsförening med namnet Tingsbacken trygga hem i Alvesta 

2. utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och tre personer 
som ersättare. 

3. godkänner föreslagna stadgar för föreningen 

4. tecknar enligt förslag stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och 
ändamål med föreningen 

5. säljer del av fastigheten Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta för 
2,8 miljoner kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan föreningen och 
kommunen. Därefter genomför föreningen en nybyggnad av 
trygghetslägenheter på fastigheten i enlighet med i denna handling redovisat 
förslag. 

6. tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive fastighet. 

7. lämnar kommunal borgen till Kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken 
trygga hem i Alvesta för den totala produktionskostnaden om 114,8 miljoner 
kronor. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019 att godkänna förslag till 
samarbetsavtal och projektplan för Riksbyggens koncept inom boende för äldre 
med kooperativ hyresrätt. Projektet genom dess styrgrupp redovisar nu ett 
beslutsunderlag med projektrapport till kommunen. 
Riksbyggen och Alvesta kommun har sedan januari 2020 i projektform samarbetat 
kring byggnation av ett nytt trygghetsboende och ombyggnad av särskilt boende.  
Projektets syftar till ett långvarigt samarbete mellan parterna, som genom en 
kooperativ hyresrättsförening skall skapa ett modernt och tidsenligt boende för 
äldre. Alla kostnader som byggnationen innebär finansieras av föreningen via lån. 
Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att garantera lägsta 
lånekostnad för föreningen. Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som 
grundläggs i samband med bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens 
stadgar som grundas på lagen om kooperativa hyresrätten (2002:93) och det 
stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om syfte och ändamål 
med föreningen. 
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Genom föreslagen lösning erhåller kommunen 40 trygghetsbostäder med 
tillhörande lokal inom del av fastigheten Alvesta 14:1 (Tingsbacken-Smedsgård) 
planområdet uppförs även inom den kooperativa hyresrättsföreningen. 
 
Kommunfullmäktige skall också ta ställning till förslag att kommunen tillsammans 
med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening för att genomföra de före-
slagna åtgärderna och för framtida drift av de aktuella äldreboendena. 

 
 

Bilaga 
Styrgruppens projektrapport trygghetsboende med kooperativ hyresrätt med 
bilagor 

 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 
Riksbyggen 
Ekonomiavdelningen 
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212000-0639 

Besöksadress 
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342 80 Alvesta 
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0472-150 00 vx 
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www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 
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Rapport om utveckling av vård- och omsorgs- och 
trygghetsboende i Alvesta kommun 
 

1. Sammanfattning  
Riksbyggen och Alvesta kommun har sedan januari 2020 i projektform samarbetat 
kring byggnation av ett nytt trygghetsboende och ombyggnad av särskilt boende.  
Projektets syftar till ett långvarigt samarbete mellan parterna, som genom en 
kooperativ hyresrättsförening skall skapa ett modernt och tidsenligt boende för 
äldre. Alla kostnader som byggnationen innebär finansieras av föreningen via lån. 
Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att garantera lägsta 
lånekostnad för föreningen. Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som 
grundläggs i samband med bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens 
stadgar som grundas på lagen om kooperativa hyresrätten (2002:93) och det 
stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om syfte och ändamål 
med föreningen. 
 
Genom föreslagen lösning erhåller kommunen 40 trygghetsbostäder med 
tillhörande lokal inom del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) 
planområdet genom den kooperativa hyresrättsföreningen. 
 
Kommunfullmäktige skall också ta ställning till förslag att kommunen tillsammans 
med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening för att genomföra de före-
slagna åtgärderna och för framtida drift av de aktuella äldreboendena. 

 

Förslag till beslut: 

- Alvesta kommun bildar tillsammans med Riksbyggen och 
Samverkansföreningen för kooperativ hyresrättsförening med namnet 
Tingsbackens trygga hem i Alvesta 

- Alvesta kommun utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i 
föreningen och tre personer som ersättare. 

- Alvesta kommun godkänner föreslagna stadgar för föreningen. (enligt 
bilaga) 

- Alvesta kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och 
ändamål med föreningen. (enligt bilaga) 

- Alvesta kommun försäljer fastigheten del av Alvesta 14:1 m.fl. 
(Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta för 2,7 miljoner kronor enligt senare 
upprättat köpekontrakt mellan föreningen och kommunen. Därefter 
genomför föreningen en nybyggnad av trygghetslägenheter på fastigheten i 
enlighet med i denna handling redovisat förslag. 

- Alvesta kommun tecknar samverkansavtal med föreningen för 
Trygghetsboende Tingsbacken Alvesta. (enligt bilaga) 



 

Datum 

2021-03-02 
Referens 

Diarienummer 
Sida 

2(13) 

 

 

- Alvesta kommun lämnar kommunal borgen till Kooperativa 
hyresrättsföreningen Tingsbackens trygga hem i Alvesta för den totala 
produktionskostnaden om 114,8 miljoner kronor. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1. Utmaningen  
 
Alvesta kommun har behov av nya tillgängliga bostäder för äldre. Trygghetsboende 
för de som fyllt 65 år och uppfyller boverkets kriterium för investeringsstöd behöver 
kompletteras med fler inom kommunen. I dag byggs ett boende i Vislanda samt 
framöver uppe vid Högåsen för de som fyllt 75 år. I ett trygghetsboende kan du 
ansöka om hemtjänst och får också möjlighet till att delta i aktiviteter med dina 
grannar. Denna boendeform kan oftast tillgodose mångas behov med hemtjänst 
och sociala kontakter Det minskar behovet av vår dyraste insats särskilt boende.     
Äldreboendet Furuliden i Moheda är i behov av upprustning samt också kunna 
säkerställa brandskyddskrav för att kommunen skall kunna bedriva en god och säker 
vård och omsorg. Boendet ska också kunna tillgodose samvaro och fortsatta god 
livskvalitéer. 

 

2.2. Tidigare utredningsarbete  
 
Furuliden i Moheda har tidigare studerats under 2017 för att omvandla hus C till 
trygghetslägenheter men projektet genomfördes inte. 

 

2.3. Nuvarande uppdrag  
Kommunstyrelsen beslutade vid sin behandling av ärendet i november 2019 att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till hur man skall gå vidare för att med 
kooperativ hyresrätt utveckla trygghetsboende i Alvesta tätort och modernisera 
vård- och omsorgsboenden Furuliden i Moheda. Kommunstyrelsen önskade 
redovisning i form av beslutsunderlag. Efter genomfört utredningsarbete 
återkommer förvaltningen nu med ett första beslutsunderlag i enlighet med 
kommunstyrelsens uppdrag. 

 

2.4. Projektet  
Utredningsuppdraget har genomförts i form av ett projekt i samverkan mellan 
Alvesta kommun och Riksbyggen. Projektet startade i januari 2020 med beräknat 
slut i december 2020, genom leverans av slutligt underlag för beslut i 
kommunfullmäktige som beräknas ske i februari 2021.  Under projektets gång har 
det visat sig att när det gäller Furuliden i Moheda finns ett antal frågeställningar 
som behöver utredas vidare varför Furulidens modernisering måste ske i ett separat 
beslut i Alvesta kommun. 
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2.4.1. Projektorganisation  
Styrgrupp:  
Kommunstyrelsens och omsorgsnämndens presidier 
Per Ribacke, Thomas Haraldsson, Mikael Lindberg, Lars-Olof Petersson, Thomas 
Johnsson, Christer Brincner 
Camilla Holmqvist, Kommunchef 
Daniel Toftskär, Magnus Laneborg, Riksbyggen 

 
Projektgrupp: 

Ekonomichef Anna Rosander (t o m. 2020-08-26) 

Kanslichef Kjell Rosenlöf (fr o m 2020-08-26) 

Förvaltningschef Samhällsbyggnad, Magnus Wigren 

Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Anneli Loberg 

Chef särskilt boende Pia Persson 

VD Allbohus, Thomas Ottosson (t o m. 2020-06-15) 

Tf. VD Allbohus Stefan Blomkvist (fr o m 2020-06-15) 

Lokalstrateg Mikael Magnusson 

Affärsutvecklare Anders Ihse, Riksbyggen 

Projektledare, Henrik Runehagen, Riksbyggen 

Förvaltare, Stefan Johansson, Riksbyggen 

Ekonom, Marielle Götestam, Riksbyggen 

 
Referensgrupp: 

 

 
2.4.2. Övergripande tidsplan 

 
Enligt projektplanen som styrgruppen lagt fast arbetar projektet med följande 
tidsplan: 
 
Förprojektering             Jan – Maj 2020 
Kalkyler och beslutsunderlag   Juni –Dec 2020 
Beslutsprocess i kommunen   Jan- Feb 2021 
Föreningsbildning   April 2021 
Färdigprojektering    Maj – Sept 2021 
Upphandling    Okt - Dec 2021 
Byggstart                  Mars 2022 
Färdigt projekt   Maj 2023 
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Projektgruppens förslag till tidplan för genomförande av åtgärder: 
 
Tingsbacken Alvesta: 
Förfrågningsunderlag                                        Mars - Juni 2021 
Upphandling entreprenad                                Aug - Okt 2021 
Detaljprojektering                                              Nov - Jan 2022 
Byggstart                                                              Feb 2022 
Driftagande/Inflyttning                                      Juni 2023 
 

 

3. Nuläge 
 

3.1. Tingsbacken Alvesta  
 

3.1.1. Fastigheten 
Fastigheten del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta har under 
våren 2020 fått en antagen detaljplan för bostadsändamål. Inom området 
Tingsbacken planerar även kommunen för en upprustning av parken samt 
omhändertagande av dagvatten. 

 

3.1.2. Utredda fastigheter för trygghetsboende 
Sjöparken 
Planområdet är beläget nära centrum i Alvesta, direkt öster om spårområdet. I 
söder gränsar området till strandområde vid sjön Salen, i öster till Sjöparken samt i 
norr till mark som är planlagd för parkering. Planområdet består av en byggrätt 
närmast sjön samt parkmark och vattenområde. 
Syftet med planen är att skapa bebyggelse för bostäder, hantverk, handel och 
kontor i ett attraktivt läge nära kommunikationer, centrum och fin parkmiljö vid 
sjön Salen. Syftet är också att göra anslutningen till sjön till en tillgång för orten och 
besökare av resecentrum genom att skapa ett promenadstråk med torg och 
bryggor m.m. vid vattnet.  
Planen vann laga kraft 2014-06-14 men ansågs vara för stor byggrätt för 
trygghetsboende. 
 
Kulturen 
Planområdet finns beläget utmed Allbogatan i Alvesta tätort. Strax norr och väster 
om planområdet finns Folkets hus, bibliotek och Hagaskolans lokaler. Strax sydväst 
om planområdet finns torghandel samt ICA-butik. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra för bostads- och centrumändamål genom förtätning i ett attraktivt och 
centralt läge i Alvesta tätort. Detaljplanen vann laga kraft 2018-09-22. För Kv. 
Kulturen utlyste kommunen en markanvisningstävling under 2020. Byggrätten 
ansågs för stor för planerat trygghetsboende samt att parkerings och 
dagvattenfrågorna blev svåra och hantera vid en delad byggrätt.  

 

3.1.3. Fördelar och nackdelar med Tingsbacken 
Fördelar  
Vid Tingsbacken finns idag busshållplatser i närheten och det är kort gångavstånd 
till centrum, service och tågstation. Fastigheten gränsar i nordost till ett kuperat 
grönområde med etablerade träd och grönyta som grund för att utveckla en fin 
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attraktiv parkmiljö där även dagvattenhanteringen integreras. Den nyligen antagna 
detaljplanen ger en väl anpassad byggrätt för trygghetsboende. 

 
Nackdelar 
Markförhållande och miljötekniska förhållanden har belysts och hanterats under 
detaljplaneskedet. Byggrätten har utformats utifrån dessa förutsättningar inom 
planområdet. Urgrävningar och grundförstärkningsåtgärder samt saneringar 
hanteras inom projektet och upprättat köpeavtal.  

 
4. Kommunens långsiktiga behov av boende för äldre 

 
4.1. Hela kommunen  

För närvarande ökar antalet äldre i befolkningen. Ökningen är generell över hela 
landet och beror på att de är stora årskullar som föddes under slutet av 1940-talet 
och början av 1950-talet.  
Omsorgsförvaltningens uppdrag är att inte öka särskilda boendeplatser utan 
komplettera med trygghetslägenheter för att möta invånarnas behov och klara 
kommunens ekonomi. Många personer önskar i dag ett kvarboende med stöd av 
hemtjänst.  
Kommunen arbetar med en omställning där vi fortsatt kan tillgodose behov och ge 
den stödinsats som äldre behöver. Vi ska minska antalet särskilt boende plaster som 
är vår dyraste boendeformen och komplettera med trygghetsboende/ 
seniorlägenheter. Beräknat behov av särskilt boende 2020-2025 bedöms vara 
någon stans mellan 180-210 lägenheter om det samtidigt finns komplementet med 
tillgängliga bostäder och trygghetsboende. Personer med demenssjukdom behöver 
oftast på sikt ett särskilt boende och det måste vi tillgodose i vår planering. 
Vi arbetar också för att öka hjälpmedel inom digitaliseringen som underlättar för 
omsorgstagare och personal. Genom att vi bygger trygghetsboende inom alla våra 
kommundelar söder, norr samt centrala Alvesta kan vi erbjuda möjligheten till att 
söka inom hela kommunen och med en närhet till hemorten om så önskas. 

 

5. Projektets förslag till åtgärder 
 

5.1. Tingsbacken Alvesta (Ritningar enligt bilaga 1) 
 

5.1.1. Fastigheten 
 

Nulägesbeskrivning 
Vid Tingsbacken finns idag busshållplatser i närheten och det är kort gångavstånd 
till centrum och tågstation. Fastigheten gränsar i nordost till ett kuperat 
grönområde med etablerade träd, fotbollsplan och grönyta. I sydväst finns ett 
verksamhetsområde med olika typer av verksamheter så som bilverkstad och 
tryckeri. I närområdet finns också enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus i upp till 
tre våningar från olika tidsepoker. I gränsen mellan verksamhets- och grönområdet 
löper en gång- och cykelväg. 
 
Förslag  
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Förslaget visar ett modernt trygghetsboende i Alvesta, med möjligheter till ett rikt 
socialt liv bara ett stenkast från centrum och samtidigt med närhet till grönområde.  
 
Ett trygghetsboende breddar Alvestas erbjudande av bostäder och kan därmed 
främja en attraktiv ”flyttkedja” och resultera i att Alvestas invånare väljer att bo 
kvar i staden i alla livets skeden.  

 
Generösa sällskapsytor med utsikt över innergårdens liv  
Boendet utformas som en H-formad trevåningsbyggnad med fyrtio lägenheter. 
Byggnadens proportion och skala är anpassad till omgivningarnas bostadshus. Från 
huvudentrén kan man röra sig genom byggnaden mot innergården. I byggnadens 
centrala del finns de gemensamma funktionerna med kök och sällskapsytor för 
umgänge. Alla dessa ytor har utsikt över innergårdens liv. Här finns också 
övernattningslägenhet för gäster och lokal för trygghetsvärd. Mot grönområdet 
öppnar sig en innergård. Härifrån kan de boende både röra sig ut i, och se ut över 
de gröna omgivningarna.  
 
Gemensam takterrass med vacker utsikt 
Från Tingsgatan i söder finns angöring till boendet via ett mindre entrétorg med 
växtlighet och gemensamma sittplatser där de boende kan njuta av kvällssolen. Vid 
entrétorget finns parkering för bil och cykel, med möjlighet till laddning. Alla 
bostäder har balkong eller uteplats med utsikt mot omgivningarna. På innergården 
föreslås växthus, plats för odling och växtlighet samt grill- och uteplatser. Det finns 
även gångstråk med överblick mot omgivningarna och boulebana för spel och 
umgänge. Högst upp är takterrassen med utsikt över grönområdet, kullen och 
innergården.  
 

 

5.1.2. Verksamhet  
 
Trygghetsboendets grundtanke är ett ordinärt boende för personer över 65 år med 
väl anpassade lägenheter och möjlighet till ett rikare socialt liv. I huset finns 
gemensamma rum och lokaler för olika aktiviteter. Social gemenskap för de boende 
stärks via en värd/värdinna som ger en trygghet och arbetar för stimulera till 
aktiviteter och sammanhållning i huset.  
Hemtjänsten utgår från centrala Alvesta som ligger i närområdet. Hemtjänsten 
kommer att verkställa biståndsbeslut hos den som har behov av 
omvårdnadsinsatser eller annat. Ett trygghetsboende ger möjlighet till kvarboende 
då färre behöver söka ett biståndsbedömt särskilt boende.    

  

5.1.3. Ekonomi  
 

Nettokostnad för kommunen lokaler i kronor: 0 kr  

 

 

6. Effekter för kommunens ekonomi  
 
Kommunens lokalhyra omfattar totalt 246 kvm och är hyressatt till 2 350 kr/kvm i 
genomsnitt. Totalt innebär detta en kostnad år 2023 om 578 tkr/år. 
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För en detaljerad specifikation se bilaga 2. 
 
Vidare beräknas föreningen betala en borgensavgift till kommunen om  
0,50 % av borgensbeloppet, vilket innebär en intäkt för kommunen om 574 tkr/år. 
 
Nettokostnaden för kommunens lokalkostnader beräknas således år 2023 uppgå till 
0 kr.  
 
I jämförelsen har inte inräknats värdet av det frigjorda kapital (2,7 mkr) kommunens 
markförsäljningen till föreningens innebär för kommunens likviditets- och 
finansieringsbudget.  
 
Som nämnts ovan innebär en överföring av de aktuella fastigheterna till den 
kooperativa hyresrättsföreningen en försäljningsintäkt för kommunen på 2,7 
miljoner kronor. Det på så vis frigjorda kapitalet kan användas till andra angelägna 
åtgärder som har en gynnsam effekt på kommunens ekonomi på lång sikt. 
 

 

7. Den kooperativa hyresrättsföreningen 
 

7.1. Organisationsform 
Projektet föreslår att Alvesta kommun tillsammans med Riksbyggen och Sam-
verkansföreningen bildar en kooperativ hyresrättsförening som uppdras att äga och 
förvalta berörda fastigheter.  
 
Föreningens medlemmar blir kommunen, Riksbyggen, Samverkansföreningen och 
de personer som bor i föreningens bostäder. På föreningsstämman utses den 
styrelse som enligt stadgarna har det fulla operativa ansvaret för föreningens 
verksamhet. 
 
Styrelsen föreslås består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Av dessa 
utser kommunen tre, Riksbyggen en och föreningsstämman tre. Styrelsens ansvar 
regleras i föreningens stadgar och lagen för ekonomiska föreningar. 
 
Bostäderna upplåts av föreningen med kooperativ hyresrätt till de boende. 
Tilldelning av bostad sker i samverkan mellan föreningen och förvaltningen. 
 
De verksamhetslokaler som finns i föreningens hus upplåts med hyresrätt till 
kommunen med vanligt lokalhyresavtal. 
 
Föreningen förvaltas av Riksbyggen via förvaltningsavtal som tecknas mellan före-
ningen och Riksbyggen. Avtalets omfattning beslutas av föreningens styrelse.  
 
En förening av föreslagen modell kan med fördel äga och förvalta olika fastigheter 
för både trygghetsbostäder och vård och omsorgsboende inom kommunen. Ofta 
utgör detta en fördel då inget hinder föreligger att utjämna boendekostnaden 
mellan olika anläggningar. 
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7.2. Riksbyggens erfarenhet av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt 
Riksbyggen har sedan inledningen av 1990-talet samarbetat med olika kommuner 
om äldreboende i olika former med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. 
 
Konceptet har under denna tid utvecklats och har för berörda kommuner inneburit 
besparingar, samt ökat kommunernas möjlighet att erbjuda moderna äldrebostäder 
till sina innevånare. 
 
Riksbyggen har etablerat samarbete med bl.a. Götene, Töreboda, Lysekil, Mullsjö, 
Grästorp, Essunga, Åtvidaberg, Nässjö, Högsby, Hultsfred, Östra Göinge och 
Bromölla kommuner med samma koncept som föreslås i denna handling. 

 

 

7.3. Finansiering och kommunal borgen 
Föreningen startar sin verksamhet helt utan eget kapital. Det kommer heller inte att 
krävas någon stor kapitalinsats av föreningens blivande medlemmar. En symbolisk 
upplåtelseinsats om 100 kr tas ut vid inflyttning i föreningens hus. 
 
Hela produktionskostnaden lånefinansieras på sedvanligt sätt för fastigheter.  
Eftersom föreningen vid bildandet enligt finansmarknadens aktörer inte ”innehåller 
något substansvärde” krävs kommunal borgen till föreningen. 
 
Då föreningens verksamhet helt är inriktad mot att erbjuda trygghetsbostäder till 
kommunens äldre invånare och sådana bostäder i dagsläget inte finns i tillräcklig 
omfattning i kommunen, innebär en kommunal borgen till detta ändamål inte 
någon snedvridning av konkurrens gentemot andra aktörer på bostadsmarknaden 
 
Med hänsyn till att denna typ av bostäder bedöms ha stor efterfrågan under 
överblickbar tid, bedöms risktagandet i ett borgensåtagande som mycket lågt. För 
att ytterligare minska kommunens risktagande i detta avseende, se under rubriken 
”föreningens styrelse”. 

 

7.4. Principer för ekonomin i föreningen 
Driftsbudgeten i föreningen bygger på den självkostnad som uppstår vid 
förvaltningen av föreningens fastigheter i form av kapitalkostnader, driftskostnader 
och underhållskostnader.  
 
Intäkterna baseras på att täcka föreningens kostnader och att en rimlig 
konsolidering av föreningens ekonomi fortlöpande kan ske. Eftersom föreningen 
startar helt utan eget kapital finns behov av att långsiktigt bygga upp både ett fritt 
eget kapital som att bygga upp en underhållsfond för framtida periodiskt underhåll. 
 
Således stannar överskott kvar i föreningen och bildar ett fritt eget kapital som 
styrelsen och föreningsstämman varje år beslutar disponeringen utav. 
 
Föreningens intäkter kommer från de hyror för bostäder och lokaler som finns i 
föreningens fastigheter. Hyrorna beslutas av styrelsen i samband med att budget 
för nästa verksamhetsår beslutas. 
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7.5. Driftsbudget för föreningen 
Driftsbudgeten för projektet visar en omsättning på 5,0 mkr. Se bilaga 2 
 
Hyreskostnaden för de nyproducerade trygghetsbostäderna är beräknad till i 
genomsnitt 1 750 kr/m2/år för en lägenhet vid inflyttning under 2023.  
 
Räntekostnaderna är beräknade till en ränta om 2,0 % på totalt lånat kapital och av-
skrivning beräknad med 1,0 % per år. Avskrivningstid 100 år. 
 
Räntenivån om 2,0 % baseras på följande grunder: 
 
Nu aktuell ränta (okt 2020) med kommunal borgen varierar beroende på 
bindningstid mellan 0,24 % (1 år) till ca 0,76 % (5 år). 
 
Eftersom beslutet om åtgärderna har långsiktiga konsekvenser kan inte beslutet 
grundas på dagens räntenivåer. Det måste finnas en marginal för de naturliga 
rörelser som räntan har över en konjunkturcykel.  
 
Vidare innebär en rak avskrivningsmodell att störst kostnadsbelastning uppstår år 1, 
vilket innebär att beräknade överskott ökar i föreningen. Denna effekt bidrar till att 
skapa resurser för att möta ett ökande ränteläge framöver. 
 
Därutöver måste finnas ett utrymme för kommunens borgensavgift som i detta fall 
är beräknad till 0,50 %. Den innebär en intäkt för kommunen på 578 tkr/år. 
 
Driftskostnaderna är beräknade till 435 kr/kvm snitt i 2023 års kostnadsnivå och att 
8,9 % av ingående moms i projektet Tingsbacken lyfts. 
 
Underhållsavsättning till underhållsfond sker med 100 kr/kvm per år med början år 
Underhållsplan upprättas i samband med projektet och ingår i projekt kostanden. 
Fortsättningsvis kommer sedan styrelsen i föreningen att vägledas av denna plan 
för avsättningar och utförande av periodiskt underhåll. 
 
Det beräknade resultatet för föreningen år 1 uppgår till 65 tkr vilket innebär en 
marginal om 1,3 % av omsättningen. Resultatnivån är viktig för att börja bygga upp 
ett fritt eget kapital. 
 

 

7.6. Långtidsbudget  
Till beslutsunderlaget bifogas en långtidsbudget fram till år 2075. Se bilaga 3. 
 
De antaganden som ligger till grund för långtidsbudgeten är följande: 
 
Ränta med 2,0 % på kvarvarande skuld. 
Amortering i enlighet med avskrivningsplan. 
Avskrivning sker med 1,0 % per år. Total avskrivningstid är 100 år. 
 
Avsättning till underhållsfond sker med 100 kr/kvm år 1. Uppräknas med 2 % per år. 
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Inflation 2 % per år över hela perioden. 
Driftskostnader/år 435 kr/kvm efter momslyft. 
Bostadshyran för en trygghetsbostad i genomsnitt, beräknad till 1 750 kr/m2/år 
2023. 
 
Den genomsnittliga lokalhyran uppgår till 2 350 kr/kvm för kommunen år 2023. 
 
Höjning av bostäder och lokaler sker med 1,0 % per år åren under perioden.  
 
Resultatet av dessa förutsättningar ger ett driftsresultat år 2023 på 65 tkr som 
successivt växer till 500 tkr år 2033.  
 
Då har 3,1 mkr upparbetats som fritt eget kapital och 3,4 mkr avsatts för periodiskt 
underhåll.   
 
Således uppstår relativt snabbt ett ekonomiskt utrymme i föreningen att möta en 
högre ränteläge om och när det uppstår. 

 

7.7. Föreningens samarbete/koppling med Riksbyggen 
Kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbackens Trygga hem i Alvesta blir en helt fri-
stående förening som är bildad med stadgar som Riksbyggen har utformat för ända-
målet. 
 
Föreningen är en egen juridisk person som registreras hos Bolagsverket med 
styrelse och stadgar. Föreningens stadgar godkänns av Alvesta kommun och 
Riksbyggen vid stiftandet och kan därefter enbart ändras efter godkännande från 
Alvesta kommun. 
 
Styrelsen i föreningen är suverän att fatta de beslut som gagnar föreningen och 
dess medlemmar bäst. 
 
Föreningens samarbete med Riksbyggen bygger på avtal som tecknas mellan 
parterna. De vanligaste avtalen rör byggavtal och förvaltningsavtal. 
 
Eftersom Riksbyggen är ett byggande och förvaltande företag kan Riksbyggen 
erbjuda föreningen specialanpassad kompetens för just dessa områden.  
 
Med hänsyn till att upplägget som det byggts upp i Alvesta kommun grundar sig på 
Riksbyggens koncept boende för äldre, förutsätts att föreningen under etablerings-
tiden och bygg- och förvaltningsfasen samarbetar med Riksbyggens lokala bygg och 
förvaltningsorganisation. 
 
Innehåll och omfattning i dessa avtal anpassas efter de specifika förhållanden som 
råder för de objekt som föreningen uppdras genomföra.  
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7.8. Riksbyggen-avtal 
För detta projekt erbjuder Riksbyggen den blivande föreningen ett s.k. Riksbyggen - 
avtal, vilket innebär att Riksbyggen blir totalentreprenör mot föreningen och att 
Riksbyggen lämnar ett fast pris på planerade åtgärder. 
 
Denna typ av avtal brukar uppskattas av de bostadsrättsföreningar som Riksbyggen 
annars vanligtvis samarbetar med. Avtalet innebär att risktagandet i projektet tas av 
Riksbyggen och att föreningen med säkerhet vet vilken kostnad som åtgärderna 
innebär redan när man fattar beslut om åtgärden. 
 
Projektet föreslår styrelsen i den blivande föreningen att teckna ett Riksbyggen-
avtal. 
 

 

7.9. Föreningens stadgar, bilaga 4 
Det viktigaste styrinstrumentet för föreningens arbete är stadgarna. Dessa grundar 
sig på lagen om kooperativ hyresrätt och den praxis som Riksbyggen vunnit av sitt 
arbete med motsvarande föreningar. 
 
Strävan är att anpassa stadgarna efter de specifika förhållanden som varje kommun 
har. Och detta är till en del möjligt, medan det i vissa andra områden inte är möjligt 
eftersom lagstiftningen på dessa områden är tvingande. 
 
Stadgarna är mycket omfattande och reglerar samtliga tänkta situationer mellan 
förening och medlemmar, samt hur medlemmarnas inflytande regleras via 
föreningsstämma, styrelse m m. 

 

 

7.10. Föreningens styrelse 
Styrelsen i föreningen har ett totalt ansvar för föreningens verksamhet, varför styrel-
searbetet är mycket viktigt. Styrelsen har att beakta medlemmarnas intressen både kort och 
långsiktigt, och att ta hänsyn till boendekvalité underhållsstatus och ekonomi. 
 
Därför måste styrelsen innehålla olika kompetenser som kan bevaka sina respektive 
kompetensområden. Riksbyggens erfarenheter från liknande föreningar är följande: 
 
Styrelsens sju ordinarie ledamöter: 
 
Riksbyggen utser 1 ledamot:     Styrelsens sekreterare, juridik 
Kommunen utser 3 ledamöter  Tjänsteman från ekonomi 
   Tjänsteman från verksamheten 
   Förtroende vald/tjänsteman 
F-Stämman utser 3 ledamöter  Medlem eller verksamhetsföreträdare 
   Medlem eller verksamhetsföreträdare 
   Medlem eller verksamhetsföreträdare 
 
Ekonomen har särskilt att bevaka att ekonomin i föreningen handläggs på ett sätt som 
innebär att kommunens borgensåtagande mot föreningen inte utvecklas till en risk.  
 
Tjänstemannen från verksamheten bevakar att föreningen verkar i linje med verksamhetens 
strategiska mål och behov samt att återkoppling sker mellan föreningen och verksamheten. 
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Den förtroendevalde representanten från kommunen kan med fördel fungera som sty-
relsens ordförande och bevaka så att kommunens politiska ledning fortlöpande är in-
formerat om föreningens verksamhet, samt verka för att samarbetet mellan föreningen och 
verksamheten kan fördjupas långsiktigt. 
 
Styrelsens sju ersättare: 
 
Riksbyggen utser en suppl.  Förvaltnings ekonom, budget, redovisning.  
Kommunen utser tre suppl.  Kommunal tjänsteman 
   Kommunal tjänsteman 

Ersättaren för utvald 
förtroendevald/tjänste-man  

F-stämman utser tre suppl.     Medlem  
   Medlem  
   Medlem  

 

7.11. Stiftaravtal bilaga 5 
Föreningen bildas (stiftas) av Riksbyggen och Alvesta kommun.  
 
För att långsiktigt säkerställa att ändamål och syfte med föreningen inte blir 
bortglömt och ändrat med tiden, tecknas ett stiftaravtal mellan stiftarna som 
redogör för de grunder som var avgörande för samarbetets start. 
 
Naturligtvis kan ändamål och syfte ändras framledes om omständigheterna så 
påkallar, men då kan detta ske på ett planlagt och organiserat sätt.  
 
När arbetet i föreningen sker i linje med stiftaravtalet, kan ett framgångsrikt 
samarbete utvecklas mellan Riksbyggen och kommunen som leder fram till att 
föreningen blir ett nyttigt redskap i kommunens verksamhetsutveckling för 
äldreboende. 
 
Avtalet är inte tidsbundet utan gäller så länge föreningen är i verksamhet. 
 
Avveckling av föreningen regleras i föreningens stadgar. 

 

7.12. Samverkansavtal, bilaga 6 
Mellan föreningen och kommunen måste ett samverkansavtal tecknas. 
Avtalet reglerar hur föreningen och kommunen skall samverka för att största sam-
hällsnytta för både boende och för kommunen skall uppnås. 
 

Bilagor 
1. Ritningar över planerad byggnation från Arkitektbolaget samt situations-

markplanering Tingsbacken 
2. Produktions- och driftsbudget för föreningen verksamhetsår 1 
3. Långtidsbudget för föreningen år 1 till 50 
4. Föreningens stadgar 
5. Stiftaravtal  
6. Samverkansavtal Tingsbacken 
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Tingsbacken Alvesta, Trygghetsboende med kooperativ 
hyresrätt i samverkan med Riksbyggen



• Sammanfattning 
• Förslag till beslut
• Bakgrund
• Kommunens långsiktiga behov av boende 

för äldre
• Statligt stöd till trygghetsboende
• Den kooperativa hyresrättsföreningen
• Ekonomi

Innehåll



• Kommunfullmäktige föreslås besluta att i samverkan med Riksbyggen bygga ett nytt 

trygghetsboende med 40 lägenheter med kooperativ hyresrätt i Alvesta, Tingsbacken

• Förebygger/minskar behovet av den dyraste insatsen särskilt boende

• Den kooperativa hyresrättsföreningen är en blandning av hyresrätten och bostadsrätten

• Föreningen kommer att ha 28 tvåor av varierande storlek och 12 treor. Hyrorna varierar från  

7 977 till 10 677 kr per månad i 2023 års prisläge

• Det ska finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation

• I eller i anslutning till bostäderna och de gemensamma utrymmena ska det antingen finnas 

daglig personal som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider, eller 

tillgång till andra gemensamma tjänster

• Investeringen är beräknad till 115 mkr, efter det att Boverkets investeringsstöd på 11 mkr 

dragits av. Investeringen lånefinansieras fullt ut med kommunal borgen

Sammanfattning



• bilda en kooperativ hyresrättsförening med namnet Tingsbackens trygga hem i Alvesta 

tillsammans med Riksbyggen och Samverkansföreningen 

• utse tre personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och tre personer som ersättare

• godkänna föreslagna stadgar för föreningen

• teckna stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål med föreningen

• sälja fastigheten del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta för 2,7 miljoner 

kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan föreningen och kommunen. Därefter 

genomför föreningen en nybyggnad av trygghetslägenheter på fastigheten i enlighet med förslag

• teckna samverkansavtal med föreningen för Trygghetsboende Tingsbacken Alvesta

• lämna kommunal borgen till Kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbackens trygga hem i 

Alvesta för den totala produktionskostnaden om 114,8 miljoner kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar



Bakgrund
• Beslut i kommunstyrelsen 3 december 2019 om samarbetsavtal och projektplan för 

Riksbyggens koncept inom boende för äldre med kooperativ hyresrätt

• Kommunens och invånares behov av nya tillgängliga bostäder för äldre

• Befintliga/planerade trygghetsbostäder behöver kompletteras med fler

• Förebygger/minskar behovet av den dyraste insatsen särskilt boende

• Boverkets investeringsstöd för de som fyllt 65 år

• Projektupplägg med styrgrupp och projektgrupp



• Generell ökning av antalet äldre

• Behovet av särskilt boende inom en femårsperiod är beräknat till 180 – 210 

lägenheter förutsatt att det finns komplement med 

trygghetsbostäder/seniorbostäder 

• Omsorgsförvaltningens uppdrag är inte att öka antalet särskilda 

boendeplatser utan erbjuda annat stöd/hemtjänst till boende i t ex 

trygghetsbostäder

• Många personer önskar idag ett kvarboende med stöd av hemtjänst

• Kommunen arbetar med en omställning för att tillgodose behov och ge den 

stödinsats som äldre behöver

• En omställning från den dyraste boendeformen särskilt boende till andra 

former som t ex seniorboende eller trygghetsbostäder, eftersträvas

Kommunens långsiktiga behov av 
boende för äldre



• Villkor att byggprojekt ger ett tillskott av antingen hyresrätter eller kooperativa hyresrätter för 

äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden

• De som ska bo i huset måste ha fyllt 65 år. Undantag finns dock

• Det ska finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar 

gemenskap och trygghet

• I eller i anslutning till bostäderna och de gemensamma utrymmena ska det antingen finnas 

daglig personal som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider, eller tillgång till 

andra gemensamma tjänster.

• Gemensamma tjänster innebär att de boende har tillgång till tjänster där de bor. Det finns inga 

särskilda krav på vilka tjänster det handlar om, utan länsstyrelsen bedömer om tjänsterna 

uppfyller kraven för att få stöd

Statligt stöd till trygghetsboende



• Verktyget: Ekonomisk förening

• Permanent upplåtelseform enligt lagstiftning från 1 april 2002

• Är en blandning av hyresrätten och bostadsrätten

• Bildas av Riksbyggen och Alvesta kommun samt samverkansföreningen

• Tillämpar ägarmodellen av kooperativ hyresrätt

• Avtalar om stadgar, stiftaravtal och samverkansavtal

• Utser en styrelse som garanterar erforderlig kompetens

• Inflytande för boende, verksamhet och kommun

• Avgränsad ekonomi, fullt förvaltningsansvar, skatteregler lika Brf

• Inget vinstintresse, ingen utdelning, inga bonusar

• Symbolisk medlemsinsats 100 kr

Den kooperativa hyresrättsföreningen



• Styrelsen består av 5 – 7 ordinarie ledamöter.

• Kommunen utser 2 – 3 ledamöter

• Riksbyggen utser 1 ledamot

• Föreningsstämman väljer 2 – 3 ledamöter

• Kommunens ledamöter bevakar ekonomi, verksamhet och politiskt inflytande

• De boende är medlemmar i föreningen.

• Föreningsstämman väljer styrelse.

• Styrelsen i föreningen är operativt ansvarig för föreningens verksamhet.

• Bruksvärdesprincipen ej tillämplig (eget ansvar för hyressättning)

Den kooperativa hyresrättsföreningen



• Lånefinansiering till 100 %  av produktionskostnaden genom sedvanlig 

bostadsfinansiering med kommunal borgen om 114.800 Mkr

• Borgensavgift 0,5% och lån medelränta 1,5% motsvarar 2%

• Föreningens självkostnad = hyreskostnaden, snitthyra bostäder 1 750 

kr/m2/år och lokaler 2 350 kr/m2/år

• Avsättning till underhåll år 1 enligt underhållsplan med 100 kr/m2

• Rak avskrivning 1% motsvarande 100 år

• Konsolidering av föreningen, överskott stannar i föreningen marginal 1,3% 

motsvarande 65.000 kr år 1

• Nettokostnad för kommunen 0 kr

Ekonomi



Driftsbudget
Driftsbudget

Driftskostnader Kronor

Räntekostnader 114 800 000 2,0% 2 296 000

Avskrivning Rak 1,0% 1 148 000

Driftskostnader 435 1 203 384

Vakanser år 1 föreningens del 0

Avsättning till UH-fond 100 276 640

Summa kostnader 4 924 024

Intäkter

Hyror bostäder 2 520 1 750 4 410 700

Hyra kommunal verksamhet 246 2 350 578 100

Summa intäkter 4 988 800

Resultat för projektet 64 776

Kommunala lokaler

Kök, gemensam lokal, kontor

Borgensavgift till kommunen 0,50% 574 000

Nettokostnad för kommunen 4 100



Ytor och hyror 2023

BOA+LOA Hyra 2023

Trygghetsbostäder Antal Yta Total yta Månadshyra kr/kvm

2 rum och kök 24 58,2 1 396,8 8 488 1 750

2 rum och kök 2 54,7 109,4 7 977 1 750

2 rum och kök 2 55,9 111,8 8 152 1 750

3 rum och kök 12 75,2 902,4 10 967 1 750

Gemensam yta lokaler 246,0

Totalt 40 2 766,4



Föreningens investeringsbudget

Ingår RB-avtal

"Byggherrekostnad"
Mark o exploatering Enl. exploateringsavtal

Anslutningsavg o 
info-kostnader 2 100 000

PR, uthyrning, spadtag, bygglov, 
anslutningsavgifter

Projektering

2 600 000

Projektering, förfrågningsunderlag, 
anbudshantering, utredning, 
entreprenörer, kalkyler

Projekt- och 
byggledning inkl 
kontroller, besiktning 1 900 000

Övertagande av arbetsmiljöansvar 

Ränteutlägg 
Kreditivkostnader 1 500 000
Vinst, risk , central 
adm 8 400 000

Region OH, Affärsområde OH, 
Koncern OH kostnad, Vinst/risk 1,5%

Summa
16 500 000

Föreningens investeringsbudget

Produktionskostnad kr/kvm Kronor

Markköp 2 700 000

Uppstartskostnad förening inkl lagfart 10,0% 270 000

RB-avtal (entreprenadavtal fast pris) 99 130 000

Moms 24 370 000

Momslyft 8,9% -2 167 084

Investeringsbidrag TB 70 3 600 -10 080 000

ÄTA möbler 300 000

Oförutsett, vakanser 277 084

Summa 
produktionskostnad 114 800 000



• Stödet ges till byggprojekt som ger ett tillskott av antingen hyresrätter eller kooperativa hyresrätter för äldre personer på

den ordinarie bostadsmarknaden som har fyllt 65 år

• De som ska bo i huset måste ha fyllt 65 år. Om ett gift par, ett sambopar eller ett syskonpar vill bo i lägenheterna räcker det 

med att den ena personen har fyllt 65 år. När du ansöker kommer du att behöva visa att kravet på att de boende ska vara 

minst 65 år är uppfyllt.

• Det ska finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. 

Länsstyrelsen bedömer om de gemensamma utrymmen du planerar är tillräckliga för att bostäderna ska få stöd

• I eller i anslutning till bostadslägenheterna och de gemensamma utrymmena ska det antingen finnas daglig personal som på 

olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider, eller tillgång till andra gemensamma tjänster.

• Daglig personal innebär att det ska finnas personal alla dagar i veckan, inklusive på helgerna. Det finns inga särskilda krav på

personalens arbetsuppgifter, utbildning eller kompetens, eller på hur många timmar de ska vara på plats. Länsstyrelsen 

bedömer om den dagliga personalen uppfyller kraven för att få stöd.

• Gemensamma tjänster innebär att de boende har tillgång till tjänster där de bor. Det finns inga särskilda krav på vilka 

tjänster det handlar om, utan länsstyrelsen bedömer om tjänsterna uppfyller kraven för att få stöd.

• Funktionskraven i Boverkets byggregler (BBR) ska vara uppfyllda under byggnadens livslängd. Bedömning görs vid ansökan 

om bygglov av kommunen.

Krav på trygghetsboende för statligt stöd
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Produktions- och driftsbudget för föreningen verksamhetsår 1

Bilaga 2, dat 2020-12-11

BTA=4184 m2 BOA+LOA Hyra år 2023

Trygghetsbostäder Antal Yta Total ytaMånadshyra kr/kvm

2 rum och kök 24 58,2 1 396,8 8 488 1 750

2 rum och kök 2 54,7 109,4 7 977 1 750

2 rum och kök 2 55,9 111,8 8 152 1 750

3 rum och kök 12 75,2 902,4 10 967 1 750

Gemensam yta lokaler 246,0

Totalt 40 2 766,4

Momslyft 8,9%

Produktionskostnad kr/kvm Kronor  

Markköp 2 700 000

Uppstartskostnad förening inkl lagfart 10,0% 270 000

RB-avtal   99 130 000  

Moms 24 370 000

Momslyft -2 167 084

Investeringsbidrag TB 70 3600 -10 080 000

ÄTA möbler 300 000

Oförutsett, vakanser 277 084

Summa produktionskostnad 114 800 000 41 498 kr/kvm

Resultaträkning Projektet

Driftskostnader Kronor

Räntekostnader 2,0% 2 296 000

Avskrivning Rak 1,0% 1 148 000

Driftskostnader 435 1 203 384

Vakanser år 1 föreningens del 0

Avsättning till UH-fond 100 276 640

Summa kostnader 4 924 024 1 780 kr/kvm

 

Intäkter

Hyror bostäder Enligt ovan 4 410 700

Hyra kommunal verksamhet 246 2 350 578 100  

Summa intäkter 4 988 800 1 803 kr/kvm

Resultat för projektet 64 776 1,3%

Kommunala lokaler

Kök, gemensam lokal, kontor  

Borgensavgift till kommunen 0,50% 574 000

Nettokostnad för kommunen  4 100 17 kr/kvm

Övriga lokaler  

Disponibelt  

Övernattningsrum  

Permobilförråd  



Boende för äldre

Alvesta kommun
Långtidsbudget

Beräknad bruksyta 2 766,4

Lån 1 Prod kostn 114 800 000 1,00%

Lån 2 0 1,00%

Lån 3 0 0,40%

Lån 4 0 0,50%

2023

Räntesats 2,00%

Ränta fastighetslån 2 296 000

Avskrivning fastigheter 1,00% 1 148 000

SA KAPITALKOSTN 3 444 000

Avsättning per kvm, 100 100,00

Avsättning till underhållsfond 276 640

Fastighetsavgift 0 0
Inflation

Per kvm

Fastighetsförsäkring 10 27 664

Administration o revision 6 16 598

Reparationer 30 82 992

Entreprenader / Interna arbeten 2 5 533

Kabel -Tv/digitala tjänster 10 27 664

Förbrukningsmaterial 3 8 299

Fastighetsskötsel / Drift 152 420 493

Snöröjning 14 38 730

Larm/serviceavtal/besiktning 18 49 795

Elförbrukning 60 165 984

Uppvärmningskostnader 85 235 144

Vattenförbrukning 25 69 160

Sophämtning 20 55 328

Förbrukningskostnader 435 1 203 384

SA KOSTNADER  4 924 024

Lgh/ kvm Snitt kostnad

Hyra vård o omsorgsbostäder 0 0 0

Hyra lokaler trygghetsboende 246 2 350 578 100

Hyra trygghetsbostäder 2520,4 1 750 4 410 700

Kommunala verksamshetslokaler Säbo 0 0 0

Summa intäkter  4 988 800

Resultat för föreningen 64 776

Hyreshöjning per år 0,0%

Balanserat överskott/fritt eget kapital 64 776

Uttag underhållsfond 0
Avsatt till underhållsfond 276 640

Hyresutveckling för vård o omsorgsbostaden kr/månad 0

Återstående låneskuld 113 652 000

Långtidsbudget för genomförande av trygghetsboende med kooperativ 

hyresrättsförening 2020-12-11
Bilaga 3 till beslutsunderlag



Boende för äldre

Alvesta kommun
Långtidsbudget

Beräknad bruksyta

Lån 1

Lån 2

Lån 3

Lån 4

Räntesats

Ränta fastighetslån

Avskrivning fastigheter

SA KAPITALKOSTN

Avsättning per kvm,

Avsättning till underhållsfond

Fastighetsavgift

Inflation

Fastighetsförsäkring

Administration o revision

Reparationer

Entreprenader / Interna arbeten

Kabel -Tv/digitala tjänster

Förbrukningsmaterial

Fastighetsskötsel / Drift

Snöröjning

Larm/serviceavtal/besiktning

Elförbrukning

Uppvärmningskostnader

Vattenförbrukning

Sophämtning 

Förbrukningskostnader

SA KOSTNADER

Hyra vård o omsorgsbostäder

Hyra lokaler trygghetsboende

Hyra trygghetsbostäder

Kommunala verksamshetslokaler Säbo

Summa intäkter 

Resultat för föreningen

Hyreshöjning per år

Balanserat överskott/fritt eget kapital

Uttag underhållsfond

Avsatt till underhållsfond

Hyresutveckling för vård o omsorgsbostaden

Återstående låneskuld

Amort år 1 amort. År 20

0,000% 1 148 000 1 148 000

0,000% 0 0

0,000% 0 0

0,000% 0 0

2024 2025 2026

2,00% 2,00% 2,00%

2 273 040 2 250 080 2 227 120

1 148 000 1 148 000 1 148 000

3 421 040 3 398 080 3 375 120

102,00 104,04 106,12

282 173 287 816 293 573

0 0 0

2% 2% 2%

28 217 28 782 29 357

16 930 17 269 17 614

84 652 86 345 88 072

5 643 5 756 5 871

28 217 28 782 29 357

8 465 8 634 8 807

428 903 437 481 446 230

39 504 39 504 39 504

50 791 51 807 52 843

169 304 172 690 176 144

239 847 244 644 249 537

70 543 71 954 73 393

56 435 57 563 58 715

1 227 452 1 251 211 1 275 445

4 930 664 4 937 107 4 944 137

 

0 0 0

583 881 589 720 595 617

4 454 807 4 499 355 4 544 349

0 0 0

5 038 688 5 089 075 5 139 966

108 024 151 968 195 828

1,0% 1,0% 1,0%

172 800 324 768 520 596

0 0 0

558 813 846 629 1 140 202

0 0 0

112 504 000 111 356 000 110 208 000

Långtidsbudget för genomförande av trygghetsboende med kooperativ 

hyresrättsförening 2020-12-11
Bilaga 3 till beslutsunderlag



Boende för äldre

Alvesta kommun
Långtidsbudget

Beräknad bruksyta

Lån 1

Lån 2

Lån 3

Lån 4

Räntesats

Ränta fastighetslån

Avskrivning fastigheter

SA KAPITALKOSTN

Avsättning per kvm,

Avsättning till underhållsfond

Fastighetsavgift

Inflation

Fastighetsförsäkring

Administration o revision

Reparationer

Entreprenader / Interna arbeten

Kabel -Tv/digitala tjänster

Förbrukningsmaterial

Fastighetsskötsel / Drift

Snöröjning

Larm/serviceavtal/besiktning

Elförbrukning

Uppvärmningskostnader

Vattenförbrukning

Sophämtning 

Förbrukningskostnader

SA KOSTNADER

Hyra vård o omsorgsbostäder

Hyra lokaler trygghetsboende

Hyra trygghetsbostäder

Kommunala verksamshetslokaler Säbo

Summa intäkter 

Resultat för föreningen

Hyreshöjning per år

Balanserat överskott/fritt eget kapital

Uttag underhållsfond

Avsatt till underhållsfond

Hyresutveckling för vård o omsorgsbostaden

Återstående låneskuld

Skuld 2045 Skuld 2055

79 212 000 67 732 000

0 0

0 0

0 0

2027 2028 2029

2,00% 2,00% 2,00%

2 204 160 2 181 200 2 158 240

1 148 000 1 148 000 1 148 000

3 352 160 3 329 200 3 306 240

108,24 110,41 112,62

299 444 305 433 311 542

0 0 0

2% 2% 2%

29 944 30 543 31 154

17 967 18 326 18 692

89 833 91 630 93 462

5 989 6 109 6 231

29 944 30 543 31 154

8 983 9 163 9 346

455 155 464 258 473 543

39 504 39 504 39 504

53 900 54 978 56 077

179 666 183 260 186 925

254 527 259 618 264 810

74 861 76 358 77 885

59 889 61 087 62 308

1 300 164 1 325 377 1 351 094

4 951 768 4 960 010 4 968 876

0 0 0

601 573 607 589 613 665

4 589 792 4 635 690 4 682 047

0 0 0

5 191 365 5 243 279 5 295 712

239 598 283 269 326 836

1,0% 1,0% 1,0%

760 193 1 043 463 1 370 299

0 0 0

1 439 646 1 745 079 2 056 620

0 0 0

109 060 000 107 912 000 106 764 000

Långtidsbudget för genomförande av trygghetsboende med kooperativ 

hyresrättsförening 2020-12-11
Bilaga 3 till beslutsunderlag



Boende för äldre

Alvesta kommun
Långtidsbudget

Beräknad bruksyta

Lån 1

Lån 2

Lån 3

Lån 4

Räntesats

Ränta fastighetslån

Avskrivning fastigheter

SA KAPITALKOSTN

Avsättning per kvm,

Avsättning till underhållsfond

Fastighetsavgift

Inflation

Fastighetsförsäkring

Administration o revision

Reparationer

Entreprenader / Interna arbeten

Kabel -Tv/digitala tjänster

Förbrukningsmaterial

Fastighetsskötsel / Drift

Snöröjning

Larm/serviceavtal/besiktning

Elförbrukning

Uppvärmningskostnader

Vattenförbrukning

Sophämtning 

Förbrukningskostnader

SA KOSTNADER

Hyra vård o omsorgsbostäder

Hyra lokaler trygghetsboende

Hyra trygghetsbostäder

Kommunala verksamshetslokaler Säbo

Summa intäkter 

Resultat för föreningen

Hyreshöjning per år

Balanserat överskott/fritt eget kapital

Uttag underhållsfond

Avsatt till underhållsfond

Hyresutveckling för vård o omsorgsbostaden

Återstående låneskuld

2030 2031 2032 2033

2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2 135 280 2 112 320 2 089 360 2 066 400

1 148 000 1 148 000 1 148 000 1 148 000

3 283 280 3 260 320 3 237 360 3 214 400

114,87 117,17 119,51 121,90

317 772 324 128 330 610 337 223

0 0 0 0

2% 2% 2% 2%

31 777 32 413 33 061 33 722

19 066 19 448 19 837 20 233

95 332 97 238 99 183 101 167

6 355 6 483 6 612 6 744

31 777 32 413 33 061 33 722

9 533 9 724 9 918 10 117

483 014 492 674 502 528 512 578

39 504 39 504 39 504 39 504

57 199 58 343 59 510 60 700

190 663 194 477 198 366 202 334

270 107 275 509 281 019 286 639

79 443 81 032 82 653 84 306

63 554 64 826 66 122 67 445

1 377 326 1 404 082 1 431 374 1 459 211

4 978 378 4 988 530 4 999 344 5 010 834

0 0 0 0

619 801 625 999 632 259 638 582

4 728 867 4 776 156 4 823 918 4 872 157

0 0 0 0

5 348 669 5 402 156 5 456 177 5 510 739

370 290 413 625 456 833 499 905

1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

1 740 589 2 154 214 2 611 047 3 110 952

0 0 0 0

2 374 393 2 698 520 3 029 131 3 366 353

0 0 0 0

105 616 000 104 468 000 103 320 000 102 172 000

Långtidsbudget för genomförande av trygghetsboende med kooperativ 

hyresrättsförening 2020-12-11
Bilaga 3 till beslutsunderlag



Boende för äldre

Alvesta kommun
Långtidsbudget

Beräknad bruksyta

Lån 1

Lån 2

Lån 3

Lån 4

Räntesats

Ränta fastighetslån

Avskrivning fastigheter

SA KAPITALKOSTN

Avsättning per kvm,

Avsättning till underhållsfond

Fastighetsavgift

Inflation

Fastighetsförsäkring

Administration o revision

Reparationer

Entreprenader / Interna arbeten

Kabel -Tv/digitala tjänster

Förbrukningsmaterial

Fastighetsskötsel / Drift

Snöröjning

Larm/serviceavtal/besiktning

Elförbrukning

Uppvärmningskostnader

Vattenförbrukning

Sophämtning 

Förbrukningskostnader

SA KOSTNADER

Hyra vård o omsorgsbostäder

Hyra lokaler trygghetsboende

Hyra trygghetsbostäder

Kommunala verksamshetslokaler Säbo

Summa intäkter 

Resultat för föreningen

Hyreshöjning per år

Balanserat överskott/fritt eget kapital

Uttag underhållsfond

Avsatt till underhållsfond

Hyresutveckling för vård o omsorgsbostaden

Återstående låneskuld

2043 2053 2063 2073

2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

1 836 800 1 584 240 1 354 640 1 125 040

1 148 000 1 148 000 1 148 000 1 148 000

2 984 800 2 732 240 2 502 640 2 273 040

148,59 181,14 220,80 269,16

411 072 501 095 610 832 744 601

0 0 0 0

2% 2% 2% 2%

41 107 50 110 61 083 74 460

24 664 30 066 36 650 44 676

123 322 150 329 183 250 223 380

8 221 10 022 12 217 14 892

41 107 50 110 61 083 74 460

12 332 15 033 18 325 22 338

624 830 761 665 928 465 1 131 793

39 504 39 504 39 504 39 504

73 993 90 197 109 950 134 028

246 643 300 657 366 499 446 761

349 412 425 931 519 207 632 911

102 768 125 274 152 708 186 150

82 214 100 219 122 166 148 920

1 770 119 2 149 114 2 611 107 3 174 274

5 165 992 5 382 449 5 724 579 6 191 915

0 0 0 0

705 392 779 191 860 712 950 762

5 381 892 5 944 957 6 566 931 7 253 978

0 0 0 0

6 087 284 6 724 149 7 427 643 8 204 739

921 293 1 341 710 1 703 085 2 012 855

1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

10 443 129 22 050 122 37 490 552 56 275 407

0 0 0 0

7 132 697 11 723 848 17 320 437 24 142 647

0 0 0 0

90 692 000 79 212 000 67 732 000 56 252 000

Långtidsbudget för genomförande av trygghetsboende med kooperativ 

hyresrättsförening 2020-12-11
Bilaga 3 till beslutsunderlag
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Föreningen 

§ 1 Firma, ändamål och säte 

Föreningens firma är Kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbackens Trygga hem i 

Alvesta. 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 

till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Alvesta kommun, vilka 

bostäder ska vara avsedda för vård-, omsorgs- och trygghetsboende. Vidare kan 

föreningen hyra ut därmed sammanhängande verksamhetslokaler och andra lokaler i 

mindre omfattning. 

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Alvesta kommun. 

§ 2 Upplåtelsens omfattning m m 

Upplåtelse och utövande av kooperativ hyresrätt sker på de villkor som anges i 

upplåtelseavtalet, föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och lagen (2002:93) 

om kooperativ hyresrätt. 

En upplåtelse av kooperativ hyresrätt får endast avse hus eller del av hus. En 

upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, 

om marken ska användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. 

Kooperativ hyresrätt kan endast upplåtas till medlem i föreningen. 

§ 3 Definitioner 

Med kooperativ hyresrätt avses den rätt föreningen upplåter enligt lagen om 

kooperativ hyresrätt. Nedan avses kooperativ hyresrätt såväl när det anges kooperativ 

hyresrätt som när det anges hyresrätt såvida det inte av sammanhanget framgår att 

med hyresrätt avses annan hyresrätt än kooperativ hyresrätt.  

Endast bostadslägenhet kan upplåtas med kooperativ hyresrätt. Med bostadslägenhet 

avses en lägenhet som helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad jämte 

därtill hörande utrymmen och i förekommande fall mark. 

Med kooperativ hyresgäst avses medlem som innehar en kooperativ hyresrätt. 

Med medlemsinsats avses den insats som varje medlem ska betala till föreningen.  

Medlemskap och upplåtelse av kooperativ hyresrätt 

§ 4 Föreningens medlemmar  

Medlemskap i föreningen kan beviljas 

a) Riksbyggen ekonomisk förening, i fortsättningen betecknat Riksbyggen, 

b) Alvesta kommun, i fortsättningen betecknad Kommunen, 

c) fysisk person som efter särskild prövning av Kommunen erhållit biståndsbeslut 

enligt 5 kap 5 § andra stycket eller 5 kap 7 § tredje stycket socialtjänstlagen 

(2001:453) eller 9 § punkten 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, 
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d) fysisk person som uppfyller Kommunens villkor för att erhålla en trygghetsbostad 

och som anvisats och tackat ja till sådan bostadslägenhet med kooperativ 

hyresrätt i föreningen, samt 

e) fysisk person som uppfyller Kommunens villkor för att erhålla en trygghetsbostad 

och som är intresserad av att bebo sådan bostadslägenhet med kooperativ 

hyresrätt i föreningen. 

§ 5 Allmänna bestämmelser om medlemskap m.m. 

Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av 

bestämmelserna i dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt och lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att 

skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om 

medlemskap. 

Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder.  

Fördelning av lägenheter sker genom Kommunen. 

§ 6 Rätt till medlemskap vid övergång av hyresrätt 

Den som enligt 12 kap 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket 

jordabalken har förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen.  

§ 7 Upplåtelseavtal 

Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ hyresrätt ska ske skriftligen. I 

upplåtelsehandlingen ska parternas namn anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser 

samt de belopp som ska betalas i medlemsinsats och hyra. 

Utträde ur föreningen  

§ 8 Uppsägning 

En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. En kooperativ 

hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i föreningen anses även ha sagt upp sitt 

hyresavtal. 

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en 

(1) månad sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde. Begäran om utträde ska 

göras till föreningens styrelse.  

§ 9 Uteslutning 

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intresse 

eller inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas ur föreningen. Beslut 

om uteslutning fattas av styrelsen.  

En medlem som uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i 

överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.  
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§ 10 Förverkande 

När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt bestämmelserna i 12 kap 42 § 

jordabalken eller § 26 i dessa stadgar, ska den kooperativa hyresgästen anses ha 

utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att hyresgästen står kvar som 

medlem. Detsamma gäller om hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 

12 kap 46 § jordabalken.  

Avgifter till föreningen 

§ 11 Medlemsinsats 

Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats. 

Medlemsinsatsen ska uppgå till 100 kronor.  

§ 12 Hyra 

För nyttjande av lägenhet ska kooperativ hyresgäst betala hyra.  

Styrelsen ska fastställa hyran. Hyran ska fastställas så att föreningens ekonomi är 

långsiktigt hållbar. 

Fastställande av hyran 

Hyran ska fördelas på föreningens kooperativa hyresrätter i förhållande till 

lägenheternas relativa nyttjanderättsvärde. Vidare, om en kostnad som hänför sig till 

uppvärmning eller nedkylning av lägenheterna eller dess förseende med varmvatten 

eller elektrisk ström kan påföras en lägenhet efter individuell mätning, ska 

beräkningen av hyran till den del hyran avser ersättning för sådan kostnad, ta sin 

utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen. För andra kostnader kan styrelsen 

besluta om särskild debitering enligt följande stycke. 

Hyra enligt särskild debitering 

Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga 

eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild 

debitering. 

Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än det relativa 

nyttjanderättsvärdet bör tillämpas har styrelsen rätt att besluta om sådan 

fördelningsgrund. 

Betalning av hyran 

Om inte styrelsen bestämt annat ska medlemmarna betala hyra månadsvis i förskott. 

Betalning ska erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. 

Om hyresgästen betalar hyran på post eller bankkontor, anses beloppet ha kommit 

föreningen tillhanda omedelbart vid betalningen. Lämnar hyresgästen ett 

betalningsuppdrag på hyran till bank-, post- eller girokontor eller via internet, anses 

beloppet ha kommit föreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av det 

förmedlande kontoret.   

§ 13 Ränta och inkassoavgift vid försenad betalning 

Om inte hyra och avgifter till föreningen betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 

räntelagen (1975:635) på obetalt belopp från förfallodagen till dess att full betalning 

sker.  
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Vid försenad betalning av avgift eller övrig förpliktelse mot föreningen ska medlem 

även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lagen 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m.  

§ 14 Övriga avgifter 

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom 

upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme o dyl utgår särskild ersättning 

som bestäms av styrelsen med iakttagande av jordabalken och annan lagstiftning. 

§ 15 Återbetalning av insats 

När en medlem har avgått ur föreningen har han eller hon rätt enligt lagen (1987:667) 

om ekonomiska föreningar att sex månader efter avgången få ut inbetald 

medlemsinsats. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller 

henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den 

balansräkning som hänför sig till tiden för avgången.  

Det belopp som återbetalas enligt ovan är samma medlemsinsats avflyttande 

medlemmen betalat med eventuellt avdrag för kvittning enligt nedan. Dock gäller att 

återbetalning inte kan ske med större belopp än det som erläggs av nytillträdande 

medlem då den aktuella lägenheten upplåts med kooperativ hyresrätt.  

Avgår eller utesluts medlem till följd av hyresförhållandets upphörande får 

föreningen ta i anspråk medlemmens insats för kvittning. 

Om den kooperativa hyresrätten upphör att gälla före medlemmens avgång gäller 

följande i fråga om återbetalning av upplåtelseinsats. Om den kooperativa hyresrätten 

upphör att gälla enligt 12 kap 10 § jordabalken eller enligt 3 kap 13 § eller 15 § lagen 

(2002:93) om kooperativ hyresrätt har medlemmen rätt att få tillbaka 

upplåtelseinsatsen inom sex månader från det att hyresrätten upphörde att gälla. Om 

den kooperativa hyresrätten i annat fall upphört att gälla före medlemmens avgång 

ska upplåtelseinsatsen betalats tillbaka sex månader efter utgången av det 

räkenskapsår som slutar näst efter en månad från det att hyresrätten sades upp.  

En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka ett högre belopp än han eller hon har 

betalt in till föreningen som insatser. 

Användning av lägenheten 

§ 16 Avsett ändamål 

Hyresgästen får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 

Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för 

föreningen eller någon annan medlem i föreningen.  

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för 

hyresgästen såvida inte annat särskilt anges i hyresavtalet. 

§ 17 Sundhet, ordning och skick 

När hyresgästen använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i 

omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan 

eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen 

ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att 

bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Om föreningen 

antagit ordningsregler är hyresgästen skyldig att rätta sig efter dessa.  
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Hyresgästen ska hålla noggrann tillsyn över att ovan angivna åligganden fullgörs 

också av dem som han eller hon svarar för enligt jordabalken. 

Om det förekommer störningar i boendet ska föreningen ge hyresgästen tillsägelse att 

se till att störningarna omedelbart upphör samt underrätta socialnämnden i den 

kommun där lägenheten är belägen om störningarna. 

Vid störningar som är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning har 

föreningen rätt att säga upp hyresgästen utan tillsägelse. 

Om hyresgästen vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med 

ohyra får detta inte tas in i lägenheten.  

§ 18 Upplåtelse av lägenheten i andra hand 

En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan 

för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.  

§ 19 Inneboende 

Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra 

men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.  

Underhåll av lägenheten 

§ 20 Underhållsansvar 

Föreningen har underhållsansvaret för bostadslägenheterna och fastigheten i övrigt.  

Hyresgästen svarar dock för reparationer och underhåll av lägenheten som beror på 

skador i lägenheten eller onormalt slitage. 

§ 21 Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada 

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar hyresgästen 

endast om skadan uppkommit genom 

1. egen vårdslöshet eller försummelse, eller  

2. vårdslöshet eller försummelse av  

a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst,  

b) någon annan som är inrymd i lägenheten, eller  

c) någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning.  

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller 

försummelse av någon annan än hyresgästen själv är dock hyresgästen ansvarig 

endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. 

§ 22 Hyresgästens skyldighet att anmäla brister 

Hyresgästen är skyldig att utan dröjsmål till föreningen anmäla fel och brister i 

lägenheten.  

§ 23 Föreningens rätt till tillträde till lägenhet 

Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för 

tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När lägenheten är ledig till 
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uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Föreningen ska se 

till att hyresgästen inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.  

Om hyresgästen inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det får 

Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. 

Underhåll av fastigheten och underhållsfonder 

§ 24 Underhållsplan för föreningens fastighet med byggnader 

Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av 

underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader. 

§ 25 Fond för underhåll 

Inom föreningen ska bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens 

fastighet/er med tillhörande byggnader.  

Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som för första året 

anges i ekonomisk plan och därefter i underhållsplan enligt 24 § ovan. 

Hyresrättens förverkande 

§ 26 Förverkandegrunder 

Hyresrätten är förverkad och föreningen har rätt att säga upp hyresgästen till 

avflyttning 

1. Dröjsmål med betalning av hyran 

om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen, 

2. Olovlig överlåtelse eller olovlig andrahandsupplåtelse 

om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten eller 

annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte 

efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och 

får ansökan beviljad,  

3. Annat ändamål eller inneboende till men för föreningen 

om lägenheten används i strid med avsett ändamål eller hyresgästen har inneboende 

till men för föreningen,  

4. Ohyra 

om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten 

upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller 

genom att inte underrätta föreningen om detta bidrar till att ohyran sprids i 

fastigheten, 

5. Vanvård, störningar, brott mot sundhet ordning och gott skick 

om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller någon annan, till vilken 

hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska 

iakttas enligt 17 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs 

enligt nämnda bestämmelse och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse,  
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6. Vägrat tillträde 

om hyresgästen inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 23 § eller för utrotning av 

ohyra och hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt för detta  

7. Skyldighet av synnerlig vikt 

om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens 

skyldigheter enligt hyreslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för 

föreningen att skyldigheten fullgörs, eller 

om hyresgästen åsidosätter skyldighet enligt dessa stadgar som går utöver 

hyresgästens skyldigheter enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och det 

måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, 

8. Ej ansökan medlemskap 

om hyresgästen har förvärvat hyresrätten på sätt som anges i 12 kap. 32, 33, 34, 35, 

36 eller 37 § eller 47 § andra stycket jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse 

utan dröjsmål ansöker om medlemskap i föreningen, eller 

9. Brottsligt förfarande m m 

om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller 

liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte 

oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 

§ 27 Hinder för förverkande 

Hyresrätten är inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa 

betydelse. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om det som ligger hyresgästen till 

last har sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har utsatt hyresgästen 

eller någon i hyresgästens hushåll för brott.  

§ 28 Möjlighet att vidta rättelse m m 

Uppsägning på grund av förhållanden som avses 26 § punkterna 1-3, 5 eller 6 får ske 

endast om hyresgästen låter blir att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Detta 

gäller dock inte om hyresrätten är förverkad på grund av särskilt allvarliga störningar 

i boendet.  

Uppsägning på grund av störningar i boendet enligt 26 §, punkten 5, får inte ske 

förrän socialnämnden har underrättats. Vid uppsägning på grund av särskilt allvarliga 

störningar får uppsägning ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En 

kopia av uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden. Vid giltig 

andrahandsupplåtelse av lägenheten krävs dock underrättelse till socialnämnden även 

vid särskilt allvarliga störningar om det är den till vilken lägenheten är upplåten i 

andra hand som orsakar dessa eller om denne inte håller den tillsyn som krävs enligt 

17 §. 

Vid förverkande enligt 26 §, punkten 4 eller 7, måste uppsägning ske inom två 

månader från det att föreningen fick kännedom om förhållandena som avses för att 

hyresgästen ska få skiljas från lägenheten och vid förverkande enligt punkten 2 måste 

föreningen inom två månader från det att föreningen fick vetskap om förhållande som 

avses i nämnda punkt sagt till hyresgästen att vidta rättelse för att hyresgästen ska få 

skiljas från lägenheten.  

En hyresgäst kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande som avses 26 § 

punkten 9 endast om föreningen har sagt upp avtalet inom två månader från det att 



   

 

 

 

  

  

 

11 (19) 

föreningen fick kännedom om förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har 

angetts till åtal eller förundersökning har inletts inom samma tid, har föreningen dock 

kvar sin rätt att säga upp avtalet intill dess att två månader har gått från det att domen 

i brottmålet vann laga kraft eller det rättsliga förfarandet avslutades på annat sätt.  

§ 29 Återvinning vid försenad betalning av hyran 

Är hyresrätten förverkad på grund av dröjsmål med betalning av hyran och har 

föreningen med anledning därav sagt upp avtalet, får hyresgästen inte på grund av 

dröjsmålet skiljas från lägenheten, om hyran betalas inom tre (3) veckor från det att 

hyresgästen har delgetts underrättelse om att han eller hon genom att betala hyran på 

angivet sätt får tillbaka hyresrätten samt meddelande om uppsägningen och 

anledningen till denna lämnats till socialnämnden i den kommun där lägenheten är 

belägen.  

I avvaktan på att hyresgästen visar sig ha gjort vad som fordras enligt första stycket 

för att få tillbaka hyresrätten får beslut om avhysning inte meddelas förrän det efter 

utgången av den tid som anges i det stycket har gått ytterligare två (2) vardagar. 

En hyresgäst får inte heller skiljas från lägenheten om 

1. socialnämnden inom den tid som anges i första stycket skriftligen har meddelat 

föreningen att nämnden åtar sig betalningsansvaret för hyran, eller 

2. hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den tid som anges i första 

stycket på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och hyran 

har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs 

i första instans.  

Ovan gäller inte, om hyresgästen ändå är skyldig att flytta inom kortare tid än en (1) 

månad efter det att hyresrätten förverkats. 

Styrelse och valberedning 

§ 30 Allmänt 

Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda 

föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra 

angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. 

Styrelsen ska arbeta för utbildning av och information till medlemmarna samt lösa 

frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel 

och aktiva deltagande i verksamheten främjas. 

Styrelsen ska med hänsyn till hyresgästernas olika förutsättningar skapa likvärdiga 

möjligheter för alla att nyttja hyresrätten. 

§ 31 Ledamöter och suppleanter 

Mandatperiod 

Ledamöterna och suppleanterna väljs för en period av högst två (2) år. Ledamot och 

suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämma ska 

mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett (1) år. 

För det fall vakanser uppkommer efter ledamöter eller suppleanter under 

mandatperioden ska dessa ersättas senast vid närmast därpå följande ordinarie 
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föreningsstämma. Vid val efter vakanser gäller att ny ledamot eller suppleant utses av 

den som utsåg den ledamot eller suppleant som ska ersättas. 

Antalet ledamöter och suppleanter samt utseende därav 

Styrelsen ska bestå av 5-7 styrelseledamöter och 5-7 suppleanter som utses enligt föl-

jande. 

1. Föreningsstämman utser två (2) till tre (3) ledamöter samt två (2) till tre (3) 

suppleanter. 

2. Kommunen utser två (2) till tre (3) ledamöter och två (2) till tre (3) suppleanter. 

3. Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant. 

Valbar till uppdrag som ledamot eller suppleant är myndig person som är medlem, 

eller bosatt i föreningens hus och tillhör hyresgästs familjehushåll. Vidare är person 

som utsetts av Kommunen respektive Riksbyggen behörig att vara ledamot eller 

suppleant. 

Föreningsvalda suppleanter inträder i den ordning de är valda såvida inte stämman 

har valt personliga suppleanter. Suppleanter som utsetts av annan än stämman 

inträder för ledamot utsedd av densamma som utsåg suppleanterna och i den ordning 

som den som utsåg dem bestämmer. 

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § 

föräldrabalken kan inte vara ledamot eller suppleant. 

§ 32 Ordförande, sekreterare m fl 

Om inte föreningsstämman beslutar annat, ska styrelsen inom sig utse ordförande vid 

det styrelsesammanträde som hålls i anslutning till den ordinarie föreningsstämman 

eller i anslutning till extra föreningsstämma i den mån styrelseval har förekommit på 

sådan stämma. Om stämman väljer att utse ordförande ska styrelsen inom sig utse en 

vice ordförande. Vid samma styrelsesammanträde ska även sekreterare, 

brandskyddsansvarig, och i förekommande fall, utbildningsansvarig samt 

miljöansvarig utses. 

§ 33 Sammanträden 

Ordföranden ska se till att sammanträde hålls när så behövs. 

Ledamot har rätt att begära att styrelsen ska sammankallas. Sådan begäran ska 

framställas skriftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styrelsen ska 

behandla. Ordföranden är om sådan framställan görs skyldig att sammankalla 

styrelsen.  

§ 34 Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid 

sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av 

de närvarande röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I 

det fall styrelsen inte är fulltalig när ett beslut ska fattas gäller för beslutsförheten att 

mer än 1/3 av hela antalet ledamöter har röstat för beslutet. 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte följa sådana föreskrifter 

av föreningsstämman som står i strid med lagen om kooperativ hyresrätt, lagen om 

ekonomiska föreningar eller dessa stadgar. 
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§ 35 Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas eller 

justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen utser. 

Tid för sammanträdet, vilka som närvarat samt vilka beslut som fattats ska anges i 

protokollet. Ledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. 

Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

§ 36 Vissa beslut 

Beslut om inteckning m m 

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får besluta om 

inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt. 

Beslut om avyttring av föreningens fastighet/tomträtt m m 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans 

beslut samt Riksbyggens och Kommunens skriftliga godkännande avhända 

föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. För beslut om överlåtelse av hus som 

tillhör föreningen och i vilket det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med 

kooperativ hyresrätt gäller vad som anges i 48 § nedan. 

Styrelsen får inte heller besluta om rivning, om väsentliga förändringar (till- och/eller 

ombyggnad) av föreningens egendom utan föreningsstämmans beslut samt 

Riksbyggens och Kommunens skriftliga godkännande. 

Kollektivanslutning bredband, telefoni, TV m m  

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får träffa avtal 

om att ansluta lägenheterna till bredband, telefoni, TV-betalkanaler eller liknande 

förmedlade tjänster. 

§ 37 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter 

två i förening. 

§ 38 Besiktningar 

Styrelsen ska fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom 

som föreningen har underhållsansvaret för och i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande underhållsbehov och under 

året vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning. 

§ 39 Likhetsprincipen 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en handling eller 

annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon 

annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. 

§ 40 Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma (årsstämma) utses årligen minst två (2) ledamöter till 

valberedningen. Deras uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma 

(årsstämma) hållits. 

Valberedningens uppgift är att föreslå valbara och lämpliga kandidater till 

förtroendeposter som föreningsstämman ska välja. 
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Föreningsstämma 

§ 41 När stämma ska hållas 

Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex (6) månader efter 

utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast tre (3) veckor efter det att revisorerna 

överlämnat sin berättelse. 

Extra stämma ska hållas om styrelsen finner skäl att hålla föreningsstämma före nästa 

ordinarie stämma. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål 

skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade 

medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran 

kom in till föreningen. 

§ 42 Dagordning  

Vid ordinarie stämma (årsstämma) ska förekomma: 

a) Stämmans öppnande 

b) Fastställande av röstlängd 

c) Val av stämmoordförande 

d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet 

f) Val av rösträknare 

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning 

i) Framläggande av revisorernas berättelse 

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

k) Beslut om resultatdisposition 

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter 

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och 

valberedning 

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av 

styrelseordförande 

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

r) Val av valberedning 

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda 

ärenden (motioner) som angetts i kallelsen 

t) Stämmans avslutande 

Vid extra föreningsstämma ska förutom ärenden enligt a-g samt t ovan förekomma 

endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen. 

§ 43 Kallelse  

Ordinarie stämma (årsstämma) 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska tidigast sex (6) veckor och 

senast två (2) veckor före stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens 

fastighet eller lämnas genom skriftligt meddelande i medlemmarnas 

brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar. Därvid ska genom hänvisning till 42 § i 

stadgarna eller på annat sätt anges vilka ärenden som ska förekomma till behandling 

vid stämman. Om förslag till ändring av stadgarna ska behandlas, ska det 

huvudsakliga innehållet av ändringen anges i kallelsen 
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Om det krävs för att föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två 

stämmor får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman 

har hållits. I en sådan kallelse ska det anges vilket beslut den första stämman har 

fattat. 

Extra stämma 

Kallelse till extra föreningsstämma ska på motsvarande sätt ske tidigast sex (6) 

veckor och senast två (2) veckor före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka 

stämman utlyses ska anges. Dessa kallelsefrister gäller även om föreningsstämman 

ska behandla 

1. en fråga om ändring av stadgarna 

2. en fråga om likvidation, eller 

3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion. 

§ 44 Motioner 

Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska 

skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets 

utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.  

§ 45 Rösträtt, ombud och biträde 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en hyresrätt 

gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. 

Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser 

mot föreningen enligt dessa stadgar och lag. 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den 

som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig 

dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingen får 

som ombud företräda mer än en medlem. 

Ombud får endast vara: 

• annan medlem (innehar flera medlemmar hyresrätt gemensamt får endast en av 

dem företräda annan medlem som ombud) 

• medlemmens make/registrerad partner 

• sambo 

• föräldrar 

• syskon 

• barn 

En medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. 

Biträde får endast vara: 

• annan medlem 

• medlemmens make/registrerad partner 

• sambo 

• föräldrar 

• syskon 

• barn 
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§ 46 Beslut och omröstning 

Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de avgivna 

rösterna, eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid val 

anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom 

lottning. 

Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild 

majoritet enligt dessa stadgar eller enligt lag. 

Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad 

medlem vid personval begär sluten omröstning. 

§ 47 Särskilda villkor för vissa beslut 

För giltighet av följande beslut fordras skriftliga godkännanden av Riksbyggen och 

Kommunen. 

1. Beslut att avhända föreningen fast egendom, hus eller tomträtt. 

2. Beslut att förvärva fastighet, hus eller tomträtt. 

3. Beslut angående ny ekonomisk plan. 

4. Beslut att föreningen ska träda i likvidation eller fusioneras med annan juridisk 

person. 

§ 48 Överlåtelse av hus med kooperativ hyresrätt 

Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen och där det finns en eller 

flera lägenheter som är upplåtna med kooperativ hyresrätt är giltigt endast om 

1. det har fattats på det sätt som enligt 11 kap. 1 § andra stycket lagen (1987:667) 

om ekonomiska föreningar gäller för beslut om likvidation, och 

2. hyresgästerna i minst två tredjedelar av de lägenheter i huset som är upplåtna med 

kooperativ hyresrätt har gått med på beslutet.  

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att 

Riksbyggen och Kommunen ska godkänna detsamma.  

§ 49 Ändring av stadgarna 

Majoritetskrav 

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är 

ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats av två på varandra följande 

föreningsstämmor och minst 2/3, eller det högre antal som anges nedan, av de 

röstande på den senare stämman gått med på beslutet. 

Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelser att 

erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans eller hennes rätt till 

årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stämman har biträtts av minst 

3/4 av de röstande. 

Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka hyran ska beräknas fordras att 

minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. 
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Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess 

upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med 

på beslutet. 

Godkännande av Riksbyggen och Kommunen samt registrering 

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att 

Riksbyggen och Kommunen godkänner detsamma. 

Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering hos 

Bolagsverket. Beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett.  

Årsredovisning, räkenskaper och revision 

§ 50 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från och med 1/1 till och med 31/12. 

§ 51 Årsredovisning och fördelning av överskott 

Styrelsen ska senast sju (7) veckor innan årsstämman till föreningens revisorer 

överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och 

balansräkning.  

Eventuellt överskott i föreningens verksamhet ska avsättas till fond för planerat 

underhåll eller balanseras i ny räkning.  

§ 52 Revisorer 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen 

vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits 

två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant 

bör vara auktoriserad eller godkänd revisor. Därutöver kan Kommunen utse en 

revisor med en suppleant. Samtliga suppleanter är personliga. 

Om ett registrerat revisionsbolag utses till revisor ska ingen suppleant utses för den 

revisorn. 

§ 53 Revisorernas granskning 

Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens 

årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna ska följa 

de särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot 

lag, dessa stadgar eller god revisionssed. 

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska 

föreningar föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman. 

Revision ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom fyra 

(4) veckor efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna. 

För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens 

förvaltning ska styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman. 

§ 54 Årsredovisningen och revisorernas berättelse  

Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens 

yttrande över revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast två 

(2) veckor före årsstämman. 



   

 

 

 

  

  

 

18 (19) 

Övrigt 

§ 55 Medlemskap i Riksbyggen intresseförening 

För medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening krävs att den kooperativa 

hyresrättsföreningen är medlem i intresseföreningen där föreningen har sin 

verksamhet och via denna är andelsägare i Riksbyggen ekonomisk förening. 

Beslut som innebär att föreningen begär sitt utträde ur intresseföreningen blir giltigt 

om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats 

på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den 

senare stämman gått med på beslutet. 

§ 56 Meddelanden till medlemmarna 

Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag ska meddelanden till medlemmarna ske 

genom anslag på väl synlig plats i föreningens fastighet eller genom utdelning i 

medlemmarnas brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar. 

§ 57 Fördelning av tillgångar om föreningen upplöses 

Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, överskottet tillfalla 

Kommunen. 

§ 58 Annan lagstiftning 

I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, lagen om 

kooperativ hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar, liksom annan lag som berör 

föreningens verksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma 

att stå i strid med tvingande lagstiftning gäller lagens bestämmelser. 

______ 

Undertecknade intygar att ovanstående stadgar antogs vid föreningsstämma 

den …………………………….. samt ……………………………. 

 

Ort och datum 

   

   

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

Ovanstående stadgar har godkänts av Riksbyggen. 

Stockholm den  

Riksbyggen ekonomisk förening 
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Enligt fullmakt 

 

 

Ovanstående stadgar har godkänts av Alvesta kommun. 

  
 

 

Ort och datum    

Alvesta kommun 

   

   
 



STIFTARAVTAL 
 

1 PARTER 

Riksbyggen ekonomisk förening, org. nr. 702001-7781, 106 18 Stockholm, nedan kallad 
”Riksbyggen”. 

Alvesta kommun, org. nr. 212000-0639, Centralplan 1, 342 80 Alvesta, nedan kallad 
”Kommunen”. 

Riksbyggen och Kommunen betecknas nedan gemensamt ”Stiftarna”. 

2 BAKGRUND 

Stiftarna avser att bilda en kooperativ hyresrättsföreningen vilken skall äga och förvalta 
fastigheter för vård-och omsorgsbostäder samt trygghetsbostäder som skall tillhandahållas 
Kommunens invånare. Fastigheterna planeras också innehålla vissa verksamhetslokaler för 
kommunalt bruk. Stiftarnas syfte med föreningen är att möjliggöra ett långsiktigt 
samarbete mellan Stiftarna avseende detta ändamål.  

3 BILDANDET AV DEN KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 

Stiftarna skall bilda en kooperativ hyresrättsförening med namnet Kooperativa 
hyresrättsföreningen Tingsbackens Trygga hem i Alvesta, nedan kallad ”Föreningen”.  

4 STADGAR 

Föreningen skall anta stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar för kooperativa 
hyresrättsföreningar.  Vid behov kan normalstadgarna anpassas utifrån den verksamhet 
som skall bedrivas i Föreningen.  

5 STYRELSE 

Föreningens styrelse skall bestå av fem till sju styrelseledamöter och fem till sju 
suppleanter. Av dessa skall Kommunen utse två till tre styrelseledamöter och två till tre 
suppleanter, Riksbyggen en styrelseledamot och en suppleant samt föreningsstämman två 
till tre styrelseledamöter och två till tre suppleanter.  

6 BORGENSÅTAGANDE 

Kommunen skall på marknadsmässiga villkor ikläda sig borgensåtagande till förmån för 
Föreningen avseende finansieringen av fastigheterna och den anpassning av dessa som 
Kommunen uppdragit åt Föreningen att genomföra.  

7 STYRELSEARBETET 

Kommunens intressen och borgensåtagande skall säkerställas genom Kommunens 
styrelserepresentation. Riksbyggen skall genom styrelsen och de olika förvaltningsorgan 
som bildas under styrelsen bidra till Föreningens utveckling. 



8 ÄGARMODELLEN OCH SJÄLVKOSTNAD 

Föreningen skall äga fastigheterna i vilka kooperativa hyresrätter skall upplåtas 
(ägarmodellen) och verksamheten i Föreningen skall bygga på självkostnadsprincipen.  

9 OM- OCH NYBYGGNATION  

Stiftarna skall verka för att avtal tecknas med Riksbyggen avseende om- och nybyggnation 
av Föreningens fastigheter.   

10 FÖRVALTNINGSAVTAL 

Stiftarna skall verka för att Föreningen ingår ett tioårigt förvaltningsavtal med Riksbyggen 
avseende förvaltning av Föreningens Fastigheter.  

11 LÅNGSIKTIGT SAMARBETE 

Samarbetet mellan parterna skall vara långsiktigt och kan komma att utvidgas om behov 
uppstår. 

_________ 

 

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka Stiftarna tagit varsitt. 

 

 

ALVESTA KOMMUN  RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING  
   
Ort och datum:________________________  Ort och datum:________________________ 

 
 
_________________________________ 

  
 
_________________________________ 

Namnförtydligande:  Namnförtydligande: 

 
 
_________________________________ 

  
 
_________________________________ 

Namnförtydligande:  Namnförtydligande: 

 



SAMVERKANSAVTAL OM TRYGGHETSBOSTÄDER 
 

1 PARTER 

Alvesta kommun, org. nr. 212000-0639, Centralplan 1, 342 80 Alvesta, nedan kallad 
”Kommunen”. 

KHF Tingsbackens Trygga hem i Alvesta, org. nr. xxxxxx-xxxx, c/o Riksbyggen, Box 220, 351 
05 Växjö, nedan kallad ”Föreningen”. 

2 BAKGRUND 

Parterna har för avsikt att långsiktigt samverka om tillkomsten av trygghetsbostäder inom 
fastigheten Illern 6, (Tingsbacken), i Alvesta, nedan ”Fastigheten”. Föreningen är avsedd 
som Kommunens redskap för att tillhandahålla sådana bostäder till sina innevånare. 
Föreningen skall med anledning av detta förvärva aktuell Fastigheten. På Fastigheten skall 
Föreningen uppföra en byggnad som avses innehålla 40 st trygghetsbostäder samt därtill 
anpassade gemensamhetslokaler. 

3 SAMVERKAN 

Mot bakgrund av ovan har Parterna kommit överens om följande. 

i. Byggnaderna på Fastigheten skall i dess helhet vara avsedda som trygghetsbostäder 
och därmed förenlig verksamhet. 

ii. Kommunen skall lämna Föreningen kommunal borgen för finansiering av 
genomförandet av det projekt som föreningen redovisat för Kommunen. 

iii. Föreningen har anvisningsrätt till och hyr ut samtliga bostäder avsedda för 
trygghetsboende. Dessa lägenheter skall upplåtas med kooperativ hyresrätt till 
respektive boende. Under etableringsfasens första tolv månader delar Föreningen 
och Kommunen på kostnadsansvaret för eventuella vakanser.  Därefter hanterar 
Föreningen de vakanser som uppstår.  

iv. Hyran för bostäderna skall fastställas av Föreningens styrelse enligt 
självkostnadsprincipen. Kommunen skall fortlöpande informeras om kommande 
hyresförändringar. 

v. Kommunen skall hyra samtliga lokaler inom Fastigheten. Kommunen har rätt att 
hyra ut dessa i andra hand utan särskilt tillstånd från Föreningen. Föreningen skall 
genast underrättas om sådan upplåtelse.  
 

vi. Hyran för lokalerna skall fastställas av Föreningens styrelse enligt 
självkostnadsprincipen.  

 

4 AVTALSTID 
 

Detta avtal gäller från och med den dag det undertecknats till och med den 2032-12-31.  

Uppsägning skall ske skriftligen minst två (2) år före avtalstidens utgång. Vid utebliven 
uppsägning förlängs avtalet automatisk med fem (5) år för varje gång.  



5 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av behöriga 
företrädare för vardera parten. 

6 TVISTELÖSNING 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 

 

 
ALVESTA KOMMUN  KHF TINGSBACKENS TRYGGA HEM I ALVESTA 
   
Ort och 
datum:________________________ 

 Ort och datum:________________________ 

 
 
_________________________________ 

  
 
_________________________________ 

Namnförtydligande:  Namnförtydligande: 

 
 
_________________________________ 

  
 
_________________________________ 

Namnförtydligande:  Namnförtydligande: 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Dnr 2020-00389 027 

 

Motion (KD) om att höja statusen för yrket Undersköterska i 
Alvesta kommun 

Beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med att arbete pågår i linje med motionens intention.   

Sammanfattning 

Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) föreslår i motion 29 oktober 2020 
att takskenor för takliftar ska monteras i alla lägenheter på äldreboende, att 
möjligheten att matvaror till omsorgstagare inhandlas över internet och blir 
hemkörda till omsorgstagarna ska ses över, samt att statusen för yrket 
undersköterska ska höjas genom att ta bort delade turer, öka bemanningen, minska 
helgpassen och höja ingångslönen med krav på att arbetstagaren ska kunna tala, 
läsa och förstå svenska språket. 

Omsorgsförvaltningen har genom förvaltningschef Annelie Loberg i en 
tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2021 redogjort för förvaltningens uppfattning.  

Omsorgsförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön på våra 
arbetsplatser. Vad gäller tunga lyft kan vid behov chef i samråd med rehab utreda 
vad som är bästa hjälpmedel och bevilja taklift i de fall det anses vara det bästa för 
omsorgstagare och personal.  

När det gäller inhandling och hemkörning av matvaror är det tyvärr få handlare som 
erbjuder dessa tjänster och detta kan vi inte styra över. Vi har också startat två 
pilotprojekt med att handla digitalt med/till omsorgstagare i ordinärt boende. Det 
har köpts in cyklar och handkärror, varav en del eldrivna, för att underlätta för 
personalen i dessa situationer. Vi samordnar också inköp med två personal där 
omsorgstagare inte kan delta.  

Det senaste året har vi inte haft problem med att rekrytera ny personal. Vad gäller 
löner så tillämpas individuell lönesättning och denna baseras på vilket ansvar och 
vilka uppgifter den anställde utför men också på vilken utbildning/erfarenhet denne 
har. Vi anser att lönesättningen är rimlig. Undersköterskor eller motsvarande har 
varit prioriterade grupper i senaste årens lönerevisioner.  

Inom förvaltningen pågår ett projekt med hälsosamma scheman där den anställde 
själv kan vara med och påverka sitt schema. Scheman sätts efter omsorgstagarnas 
behov samt möjlighet till vila utifrån gällande arbetstidsregler. Vad gäller kravet på 
att kunna läsa, skriva och förstå svenska språket tillämpas ett sådant krav redan vid 
anställning av personal. Språkombud kan också tillgodoses i omsorgsförvaltningen. 
Vi kan däremot se ett behov av fortbildning av personal och ett fortsatt arbete med 
digitalisering och alternativa arbetssätt för att effektivisera verksamheten.  

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C) yrkar på att anse motionen besvarad med att arbete pågår i 
linje med motionens intention.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till Thomas Haraldssons (C) yrkande.   

Beslutsgång  

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, att avslå motionen eller 
Thomas Haraldssons (C) yrkande om att anse motionen besvarad. Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att arbetsutskottet 
beslutar att anse motionen besvarad.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-04 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen, daterad 2021-01-21  

Motion (KD) om att höja statusen för yrken undersköterska i Alvesta kommun, 
kommunen tillhanda 2020-10-29  

Beslutet skickas till 

Motionären 

 


