
 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(3) 

Utskicksdatum 

2022-01-24 

 

  

 

Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. 

Tid  Tisdag den 1 februari 2022 kl. 09:00 
Plats Digitalt via Teams 
 

Ledamöter 
Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Rose-Marie Larsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Fredrik Jonsson (-) 

Ersättare 
Edina Maslac (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Lavinia Strömberg (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Cristina Haraldsson (C) 
David Johansson (C) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Björn Tisjö (M) 
Matz Athley (M) 
Jessica Johansson (KD) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) 
Annette Lindström (-) 
Ulf Gustafsson (SD) 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att 
ersättare kan kallas i ditt ställe.  

 



 

Datum 

2022-01-24 

 Sida 

2(3) 

 

 

Förteckning över Kommunstyrelsens ärenden den 1 februari 2022 kl. 09:00  

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 34978  

 

2. 1
. 

Val av justerare och tid för justering 
Dnr 34979  

 

3. 1
. 

Fastställande av dagordning 
Dnr 32195  

 

4. 1
. 

Information från kommunstyrelsens ordförande 
Dnr 2022-00009 000 

 

5. 1
. 

Information från kommunchef/ VD för Alvesta kommunföretag AB 
Dnr 2022-00008 000 

 

6. 1
. 

Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB 
Dnr 2022-00010 000 

 

7. 1
. 

upphandlingsplan för 2022 
Dnr 2022-00028  

 

8. 1
. 

Beslut om att ställa sig bakom SKR:s yttrande över remissen en förbättrad förpackningsinsamling 
Dnr 2022-00030  

 

9. 1
. 

Samrådsremiss för anläggning av Alvesta triangelspår 
Dnr 2022-00015 000 

 

10. 1
. 

Yttrande på remiss om nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 
Dnr 2022-00032 210 

 

11. 1
. 

Beslut om extra ramtillskott till omsorgsnämnden  
Dnr 2022-00022 041 

 

12. 1
. 

Buss- och tågkort till studenter 
Dnr 2021-00327 000 

 

13. 1
. 

Direktiv för planering och uppföljning  
Dnr 2022-00016 000 

 

14. 1
. 

Övergripande tidplan för planering och uppföljning 2022 
Dnr 2022-00017 000 

 



 

Datum 

2022-01-24 

 Sida 

3(3) 

 

 

Förteckning över Kommunstyrelsens ärenden den 1 februari 2022 kl. 09:00  

15. 1
. 

Svar på motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld 

i nära relationer 
Dnr 2021-00218 000 

 

16. 1
. 

Information om nämndernas verksamhetsplaner med internbudget för år 2022 
Dnr 2022-00019 041 

 

17. 1
. 

Val av Ombud vid bolagsstämma med Alvesta kommunföretag AB, Växjö Småland Airport AB samt för 
kommunala bolag 
Dnr 2022-00031 113 

 

18. 1
. 

Information om Sjöparken 
Dnr 2022-00029 000 

 

19. 1
. 

Information om Hållbara scheman 
Dnr 2021-00409 020 

 

20. 1
. 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per oktober månad 2021 
Dnr 2021-00056 020 

 

21. 1
. 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 
Dnr 2022-00027  

 

22. 1
. 

Meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2022 
Dnr 2022-00001 000 

 

23. 1
. 

Övriga ärenden 
Dnr 2022-00011 000 

 

 
Per Ribacke 
ordförande 

Therese Löfqvist 
kommunsekreterare 

 

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Dnr 2022-00028  

 

upphandlingsplan för 2022 

Beslut 

Upphandlingsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
upphandlingsplanen för 2022.    

Sammanfattning 

Upphandlingschefen har fått in önskemål från kommunens förvaltningar och bolag 
gällande upphandlingsbehovet under 2022. Behovet har sammanställts och finns i 
bifogad upphandlingsplan.  

Enligt KS delegationsordning för upphandlingsfrågor ska upphandlingar med ett 
värde överstigande 2Mkr beslutas av upphandlingsutskottet. Upphandlingar som 
understiger 2Mkr hanteras via upphandlingschefens delegation under förutsättning 
att KS inte finner att det finns några upphandlingar som är av särskild principiell vikt. 
För att följa gällande delegationsordning bör KS gå igenom bifogad 
upphandlingsplan och ange om där finns några upphandlingar med ett 
upphandlingsvärde under 2Mkr som ska beslutas av upphandlingsutskottet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag till upphandlingsplan 2022     

Beslutet skickas till 

Upphandlingschef  

 



 

 

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 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Johan Johansson  
Upphandlingschef 
0472-15030 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-01-24 
Referens 

 

 

 

 

 
  

«Upphandlingsplan 2022» 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upphandlingsplanen för 2022.  

Sammanfattning 

Upphandlingschefen har fått in önskemål från kommunens förvaltningar och bolag 
gällande upphandlingsbehovet under 2022. Behovet har sammanställts och finns i 
bifogad upphandlingsplan.  

Enligt KS delegationsordning för upphandlingsfrågor ska upphandlingar med ett 
värde överstigande 2Mkr beslutas av upphandlingsutskottet. Upphandlingar som 
understiger 2Mkr hanteras via upphandlingschefens delegation under förutsättning 
att KS inte finner att det finns några upphandlingar som är av särskild principiell vikt. 
För att följa gällande delegationsordning bör KS gå igenom bifogad 
upphandlingsplan och ange om där finns några upphandlingar med ett 
upphandlingsvärde under 2Mkr som ska beslutas av upphandlingsutskottet. 

Bilagor 

Upphandlingsplan 2022  

 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Johan Johansson 
Upphandlingschef 

 

Beslutet skickas till 

Upphandlingschef 



Upphandlingsplan 2022

Beskrivning Beställare Värde över 2Mkr

Sporthall Alvesta Allbohus Ja

Tillbyggnad kök Skatelövskolan Allbohus Ja

Renovering kök Grönkullaskolan Allbohus Ja

Förskolan Moheda Allbohus Ja

Brandststion Vislanda Allbohus Ja

Ombyggnad Furuliden Allbohus Ja

Styr o övervakningssystem Allbohus Ja

Ramavtal kyla Allbohus Ja

Golvarbeten Allbohus Ja

Trygghetsboende Moheda Allbohus Ja

Service/underhåll hissar Allbohus Ja

Storköksutrustning Allbohus Ja

Glasmästeriarbeten Allbohus Ja

Taktvätt/klottersanering Allbohus Ja

Ramavtal plåtslageriarbeten Allbohus Ja

Slamtömning ARAB Ja

Lastväxlare ARAB Ja

Arkivcentrum Alvesta 

(projektledning/byggledning/byggentreprenad) AUAB Ja

Lastbil Allbo lärcenter

FAL Ja

Litteratur och media KFF Ja

Stationstankning/drivmedel KLF Ja

Fordonsservice olika orter KLF Ja

Möbelavtal KLF Ja

Kontrollrar trådlöstnät KLF Ja

Bevakningstjänster och parkering KLF Ja

Mobiltelefoner & Tjänster KLF Ja

Fordon personbil el KLF Ja

Fordon personbil gas KLF Ja

Läkemedelsautomat OF Ja

Hygien och sjukvårdsmaterial OF Ja

Hygienhjälpmedel OF Ja

Lekaryd södra SBN Ja

Sjöparken Alvesta Brygga SBN Ja

Nytt avloppsreningsverk Lönashult SBN Ja

VA Aringsås SBN Ja

Gator Aringsås SBN Ja

Lastbil SBN Ja

VA- konsulter Avloppsverk SBN Ja

VA- konsulter Ledningsnät SBN Ja

VA- konsulter Vattenverk SBN Ja

Mottagning av avloppsslam SBN Ja

Livsmedel - Färskt kött och charkuteriprodukter UF Ja

Lekmaterial UF Ja

Läromedel för kommun och skolor UF Ja

Skadedjursbekämpning Allbohus Nej



Fasad Björkliden Allbohus Nej

Distansutbildning SFI FAL Nej

Distansutbildning SO FAL Nej

Byte belysning elljusspår Moheda KFF Nej

Målning bassäng Vislandabadet KFF Nej

Snötillverkning till Hanaslöv KFF Nej

Toaletter badplats KFF Nej

ATV Hanaslöv eldriven KFF Nej

Konsult utredning Virdavallen KFF Nej

Flytbryggor badplats KFF Nej

Konsulttjänster Bymässa 2030 KLF Nej

Entrémattor KLF Nej

Personlarm KLF Nej

Hemsida/intranät KLF Nej

Leverans och mottagning av E-fakturor KLF Nej

Konsulttjänster lokalbehovsanalyser KLF Nej

CoreSwitch KLF Nej

Systemstöd för upphandling - TendSign KLF Nej

Platsvarumärke KLF Nej

Service av brandskyddsutrustning KLF Nej

Digital besöksincheckning kontaktcenter KLF Nej

Kuvert med och utan tryck KLF Nej

Hjälpmedel - Personlyftar OF Nej

Gasentreprenör ramavtal SBN Nej

Processentreprenörer VA SBN Nej

Eldningsolja AVR Alvesta SBN Nej

Samordnare av stambanan SBN Nej

Traktor SBN Nej

Sopmaskin (Wasa) SBN Nej

VA- konsulter El- och stryrkonsult SBN Nej

Schaktbuss SBN Nej

Mätutrustning SBN Nej

Lastväxlarvagn SBN Nej

Slaghacksutrustning SBN Nej

Slaghacksutrustning på arm SBN Nej

Inspektionskamera SBN Nej

Omhändertagande av skrotbilar SBN Nej

Park- och lekplatsutrustning SBN Nej

Textilslöjdsmaterial och symaskiner UF Nej

Beräknad Inköpskostnad 277 000 000



Från: Johan Johansson 
Skickat: den 13 december 2021 17:18 
Till: Therese Löfqvist 
Ämne: KSUU 
Bifogade filer: Tjänsteskrivelse upphandlingsplan 2022.docx; Upphandlingsplan 

2022.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej, 
Bifogat finns ärende upphandlingsplan för 2022. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Johan Johansson 
Upphandlingschef 
Ekonomi och upphandlingsavdelningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Tel. 0472-150 30 
johan.johansson@alvesta.se   
  

 
 

mailto:johan.johansson@alvesta.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 13 Dnr 2022-00030  

 

Beslut om att ställa sig bakom SKR:s yttrande över remissen en 
förbättrad förpackningsinsamling 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom SKR:s 
yttrande med de punkter som redovisas i kommunledningsförvaltningens förslag till 
yttrande.   

Sammanfattning 

Alvesta kommun ser positivt på inriktningen i utredningen att producenterna av 
förpackningar ska ha ansvaret för att finansiera insamling, behandling och 
information till hushållen medan kommunerna tar över det operativa ansvaret för 
förpackningsinsamlingen. Vi välkomnar fastighetsnära insamling av förpackningar, 
fraktionerna papper, kartong, plast, ofärgade och färgade glasförpackningar och 
metall. 

Producentansvar för förpackningar har funnits sedan 1994 men har inte fungerat 
väl. Utredningen ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 
och producenter” ligger i stort i linje med kommunens ambitioner att få till system 
som kan ytterligare reducera den alltför stora mängd förpackningar som slängs i 
restavfallet. I linje med samhällets miljökrav ser kommunen det som mycket 
väsentligt att ett fullständigt producentansvar för förpackningar värnas och att 
kommunerna erhåller kostnadstäckning för tjänster/service som genomförs åt 
producenterna av förpackningar. 

Yttrandet tar upp ett antal frågor som Alvesta kommun anser behöver 
uppmärksammas och bearbetas vidare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-17 

Förslag till yttrande från Alvesta kommun, 2022-01-08 

Yttrande till miljödepartementet om utredningen ”En förbättrad 
förpackningsinsamling M2021/02118” 

SKR:s yttrande 

 



 

 

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 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-01-18 
Referens 

KS 2022-00030  

 

 

 

 
  

Beslut om att ställa sig bakom SKR:s yttrande över 
remissen en förbättrad förpackningsinsamling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom SKR:s yttrande med de punkter som 
redovisas i kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande.   

Sammanfattning 

Alvesta kommun ser positivt på inriktningen i utredningen att producenterna av 
förpackningar ska ha ansvaret för att finansiera insamling, behandling och 
information till hushållen medan kommunerna tar över det operativa ansvaret för 
förpackningsinsamlingen. Vi välkomnar fastighetsnära insamling av förpackningar, 
fraktionerna papper, kartong, plast, ofärgade och färgade glasförpackningar och 
metall. 
 
Producentansvar för förpackningar har funnits sedan 1994 men har inte fungerat 
väl. Utredningen ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 
och producenter” ligger i stort i linje med kommunens ambitioner att få till system 
som kan ytterligare reducera den alltför stora mängd förpackningar som slängs i 
restavfallet. I linje med samhällets miljökrav ser kommunen det som mycket 
väsentligt att ett fullständigt producentansvar för förpackningar värnas och att 
kommunerna erhåller kostnadstäckning för tjänster/service som genomförs åt 
producenterna av förpackningar. 
Yttrandet tar upp ett antal frågor som Alvesta kommun anser behöver 
uppmärksammas och bearbetas vidare.  

Beslutsunderlag 

Yttrande till miljödepartementet om utredningen ”En förbättrad 
förpackningsinsamling M2021/02118” 

SKR:s yttrande  
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

SKR 
Miljödepartementet 



 

 

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 

Yttrande 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-01-17 
Referens 

«Databas» «Diarienr» «Grpnr»  

 

 

 

 
  

Yttrande till miljödepartementet om utredningen ”En 
förbättrad förpackningsinsamling M2021/02118” 

Alvesta kommun ser positivt på inriktningen i utredningen att producenterna av 
förpackningar ska ha ansvaret för att finansiera insamling, behandling och information till 
hushållen medan kommunerna tar över det operativa ansvaret för 
förpackningsinsamlingen. Vi välkomnar fastighetsnära insamling av förpackningar, 
fraktionerna papper, kartong, plast, ofärgade och färgade glasförpackningar och metall. 
 
Producentansvar för förpackningar har funnits sedan 1994 men har inte fungerat väl. 
Utredningen ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 
producenter” ligger i stort i linje med kommunens ambitioner att få till system som kan 
ytterligare reducera den alltför stora mängd förpackningar som slängs i restavfallet. I linje 
med samhällets miljökrav ser kommunen det som mycket väsentligt att ett fullständigt 
producentansvar för förpackningar värnas och att kommunerna erhåller kostnadstäckning 
för tjänster/service som genomförs åt producenterna av förpackningar. 

I övrigt tycker vi att ett antal frågor behöver uppmärksammas och bearbetas vidare: 
 Det är helt klart positivt med fastighetsnära insamling, men det måste kunna finnas 

möjligheter till avsteg vid särskilda skäl 
 Det kan uppstå problem med en för kort tid för införande, vissa kommuner kan behöva 

bygga om och det tar tid, och det kan krävas bygglov och ändring av detaljplaner 
 Regelverk – och tillämpning av de – som styr bygglov och detaljplaner behöver ses över 

så att miljönyttan kan tas tillvara på ett bättre sätt  
 Kommunerna måsta ha rådighet att i större utsträckning påverka insamlingssystem och 

göra avvägningar av servicegrad 
 Det kan vara bra att eftersortering tillåts i större omfattning, vilket kan öka insamling av 

förpackningsmaterial och samtidigt minska restavfall 
 Viktigt att samlokalisering tillåts i större omfattning, det vinner alla på 
 Insamling av förpackningsmaterial som trä, keramik och textil, räcker att det sker på 

återvinningscentraler 
 Definitionen som heter ”Insamling på allmän plats” är otydlig och osäker och behöver 

preciseras 
 

 

 

Per Ribacke   Camilla Holmqvist 
Ordförande, kommunstyrelsen kommunchef 



Från: Camilla Holmqvist
Till: Per Ribacke; Thomas Haraldsson; Therese Löfqvist; Sofie Thor
Ärende: Fwd: SKR:s yttrande förpackningsinsamling. VIKTIGT att många kommuner svarar.
Datum: den 21 december 2021 08:29:06
Bilagor: SKRs yttrande - En förbättrad förpackningsinsamling.PDF

Se bifogat och nedan. För vidare diskussion på beredningen.

Bästa hälsningar
Camilla Holmqvist
Kommunchef/VD Alvesta kommunföretag AB
Alvesta Kommun
Komunledningsförvaltningen
Centralplan 1
342 80 ALVESTA
Telefon: 0472-150 09
camilla.a.holmqvist@alvesta.se
www.alvesta.se

Från: Glasare Gunilla <Gunilla.Glasare@skr.se>
Skickat: Monday, December 20, 2021 2:17:24 PM
Till: margaretha.alfredsson@umea.se <margaretha.alfredsson@umea.se>; annette.andersson
<annette.andersson@kalmar.se>; henrik.arenvang@lindesberg.se
<henrik.arenvang@lindesberg.se>; goran.arnell@gavle.se <goran.arnell@gavle.se>;
malin.aronsson@kungsbacka.se <malin.aronsson@kungsbacka.se>; carl.bartler@varberg.se
<carl.bartler@varberg.se>; karolina.berglund@fagersta.se <karolina.berglund@fagersta.se>;
magdalena.bosson@stockholm.se <magdalena.bosson@stockholm.se>;
camilla.broo@huddinge.se <camilla.broo@huddinge.se>; emma.burstedt@heby.se
<emma.burstedt@heby.se>; peter.carlstedt@kramfors.se <peter.carlstedt@kramfors.se>;
joachim.danielsson@uppsala.se <joachim.danielsson@uppsala.se>; anna.engstrom@gnosjo.se
<anna.engstrom@gnosjo.se>; tomas.fellbrandt@skovde.se <tomas.fellbrandt@skovde.se>;
Bengt Flykt <bengt.flykt@bracke.se>; bengt.friberg@hudiksvall.se
<bengt.friberg@hudiksvall.se>; johan.fritz@jonkoping.se <johan.fritz@jonkoping.se>;
fredrik.geijer@trelleborg.se <fredrik.geijer@trelleborg.se>; magnus.gyllestad@haninge.se
<magnus.gyllestad@haninge.se>; magnus.haglund@ornskoldsvik.se
<magnus.haglund@ornskoldsvik.se>; paul.hakansson@linkoping.se
<paul.hakansson@linkoping.se>; eva.hessman@stadshuset.goteborg.se
<eva.hessman@stadshuset.goteborg.se>; anders.johansson3@kristianstad.se
<anders.johansson3@kristianstad.se>; vesna.jovic@jarfalla.se <vesna.jovic@jarfalla.se>;
peter.karlsson@mora.se <peter.karlsson@mora.se>; victor.kilen@nacka.se
<victor.kilen@nacka.se>; carlmartin.laner@ronneby.se <carlmartin.laner@ronneby.se>;
peter.a.larsson@orebro.se <peter.a.larsson@orebro.se>; anna.lindh.wikblad@lulea.se
<anna.lindh.wikblad@lulea.se>; peter.lindvall@gotland.se <peter.lindvall@gotland.se>;
palle.lundberg@helsingborg.se <palle.lundberg@helsingborg.se>;
magnus.nilsson@svenljunga.se <magnus.nilsson@svenljunga.se>; andreas.norbrant@malmo.se
<andreas.norbrant@malmo.se>; ulf.nyqvist@karlstad.se <ulf.nyqvist@karlstad.se>;
diana.olsson@simrishamn.se <diana.olsson@simrishamn.se>; johan.persson@oxelosund.se
<johan.persson@oxelosund.se>; charlotte.rosenlund.sjovall@bastad.se
<charlotte.rosenlund.sjovall@bastad.se>; sara.schelin@koping.se <sara.schelin@koping.se>;
Monica Skagne <Monica.skagne@vaxjo.se>; ulrika.strandrotfrid@lidkoping.se
<ulrika.strandrotfrid@lidkoping.se>; kristina.sundinjonsson@skelleftea.se

mailto:Camilla.A.Holmqvist@alvesta.se
mailto:Per.Ribacke@alvesta.se
mailto:Thomas.Haraldsson@alvesta.se
mailto:therese.lofqvist@alvesta.se
mailto:sofie.thor@alvesta.se



 


 YTTRANDE Vårt ärendenr: 
21/01420 


 


 2021-12-17 Ert dnr: 
M2021/02118 


 


 


Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 


Sektionen för planering säkerhet och miljö 
Charlotte Löfgren 
 
 


Miljödepartementet 


103 33 Stockholm 


En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för 


kommuner och producenter  


Sammanfattning 


• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterar vikten av ett fullständigt 


producentansvar för förpackningar. 


• Införande av fastighetsnära insamling ser SKR som positivt, men att det finns 


praktiska svårigheter med att kravet gäller samtliga fastigheter utan möjlighet 


till avsteg.  


• SKR avstyrker förslaget av en rad skäl.  


• SKR bedömer att det är en stor osäkerhet kring full kostnadstäckning för 


samtliga kommuner men även att den korta införandetiden kan bli 


problematisk för de kommuner som står långt ifrån att organisera ett nytt 


insamlingssystem.  


• Kravet på utsortering kan medföra svårigheter i bebyggd miljö och i 


promemorian saknas det en risk- och konsekvensanalys av de fysiska och 


stadbyggnadsmässiga följderna av den ändrade avfallshanteringen samt vilka 


konsekvenser den innebär för kommunernas hantering av bygglov och 


detaljplaner. 


• SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom 


att mindre anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, 


bygglovsbefrias.   


• Kommunerna måste ha rådighet att i större utsträckning kunna påverka 


insamlingssystem och göra avvägningar gällande servicegrad. 


• Eftersortering borde tillåtas i större utsträckning, då den har möjlighet att lösa 


en del av de problem som finns med att tillskapa fastighetsnära insamling. 


Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka mängden 


förpackningsmaterial som kan återvinnas. 


• Definitionen för samlokalisering borde omfatta mindre verksamheter som 


bedrivs i bostadshus och inte begränsas till att det ska vara i samma 


avfallsutrymme och i ett flerbostadshus. 


• SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde 


vara en grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. 


• Insamling av udda förpackningsslag som trä, keramik och textil på 


återvinningscentral borde vara tillräcklig servicegrad.  


• Tiden för ansvarsövergång är orimligt kort och det är en brist att 


dispensmöjlighet för införande av insamlingssystem saknas. 


• Det finns ett antal problem med förslaget gällande insamling på allmän plats; 


vad som avses med allmän plats, vem som har rådighet över platsen, hur en 
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fungerande utsortering av förpackningar ska kunna åstadkommas och vad 


ersättningen ska baseras på.  


• Konsekvenserna för den kommunala miljötillsynen har inte utvecklats i 


promemorian.  


 


Förbundet synpunkter 


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterarar vikten av ett fullständigt 


producentansvar för förpackningar och är ytterst måna om att det finns kvar och 


utvecklas för att stärka den cirkulära ekonomin. SKR är positiva till fastighetsnära 


insamling under förutsättning att det är praktiskt möjligt. Finansieringsfrågan måste 


lösas innan det kan bli aktuellt att förändra förpackningsinsamlingen.  


Dagens system för insamling av förpackningsavfall 


Brister i dagens insamling (7.2) 


Det konstateras i promemorian att en stor andel av återvinningsstationerna i dagens 


insamlingssystem för förpackningsavfall, på grund av problem med bygglov eller 


oenighet om ersättning, kommit att placeras där mark relativt enkelt har kunnat 


upplåtas, såsom på vändplaner och parkeringsplatser vid köpcentrum. 


Problembeskrivningen är högst relevant varför det får ses som anmärkningsvärt att 


problemen med bygglov, vilket får antas i de flesta fall handla om planstridiga 


anläggningar och grannar som överklagar, inte har analyserats vidare. Promemorian 


saknar helt resonemang kring hur de nya kraven kan åtgärda problemen med 


bygglovgivningen. Tvärtom skulle de nya kraven öka problemen med bygglov 


eftersom befintliga ÅVS:er som har bygglov, och i vissa fall särskilt framtagna 


detaljplaner, förväntas ersättas med fler nya insamlingsplatser både på kommunal och 


privat mark.   


Överväganden och förslag 


Utsorteringskrav för förpackningsavfall (9.3) 


Undersökningar visar att närhetsfaktorn är avgörande till att sortera mer, men 


sortering i separata fraktioner är ingen garanti till att materialet blir rättsorterat och 


håller en hög kvalitet.  


Att utöka den fastighetsnära insamlingen kan medföra svårigheter i befintlig miljö, då 


måste det finnas utrymme till avsteg från krav på separat insamling av materialslagen 


samt en längre införandetid bör tillåts i vissa delar. För ägare av flerbostadshus nämns 


som en konsekvens av de nya kraven ett behov av att investera i utrymmen för 


fastighetsnära insamling. De krav på avfallsutrymmen i Plan- och bygglagen (PBL) 


som hänvisas till i promemorian gäller vid nybyggnad-, ombyggnad och vissa 


ändringar men däremot inte på befintliga byggnader. Det är heller inte säkert att 
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gällande detaljplaner medger den typ av byggnadsåtgärd som kan behövas för att på 


ett lämpligt sätt möjliggöra för en avfallshantering med fullständig källsortering på 


fastigheten. Vid nybyggnad och när nya detaljplaner tas fram finns helt andra 


möjligheter att ställa krav på avfallshanteringen än vad som är möjligt i befintliga 


tätbebyggda miljöer. Promemorian saknar en analys av de fysiska och 


stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av kraven i form av de ny-, till- eller 


ombyggnader som kan krävas för att rymma den föreslagna utsorteringen. Det saknas 


även en analys av riskerna att det utrymme som krävs för att möjliggöra 


avfallshantering inte går att ordna inom ramen för gällande detaljplan. I de fall 


detaljplaner måste ändras kommer det att innebära tid och kostnader som inte står i 


rimlig proportion till nyttan. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att 


den går att lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven 


annars blir oöverblickbara.      


Kommunerna måste ha rådighet att påverka val av insamlingssystem och avvägning 


av servicegrad. Som promemorian konstaterar så har kommunerna ett starkt 


ekonomiskt incitament att maximera utsortering av förpackningar. Men ett system är 


inte starkare än sin svagaste länk och för att utsorteringen ska öka är det även viktigt 


att skapa en acceptans för systemet hos invånarna, annars minskar sorteringsviljan och 


systemet nyttjas inte fullt ut. Här spelar kommunerna en avgörande roll att skapa ett 


insamlingssystem som faktiskt nyttjas. Då kommunerna ansvarar för att ta fram 


avfallsplaner så bör de kommunala avfallsplanerna vara styrande i bedömningen över 


vilka som är de effektivaste sätten att få en hög insamlingsgrad av 


förpackningsmaterial.    


Flera kommuner och fastighetsägare har gjort kostsamma investeringar för att lösa 


insamling av avfall på ett smidigt sätt för hushållen. Insamlingssystem, som 


exempelvis sopsugssystem, med möjlighet till insamling av en blandfraktion för 


eftersortering måste kunna fortsätta nyttjas om det eftersorterade materialet motsvarar 


de kvalitetskrav som ställs av producentansvarsorganisationerna. 


Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka mängden förpackningsmaterial 


som kan återvinnas. Den begränsar även vilka materialslag som kan blandas, vilket 


hindrar till exempel en blandfraktion med glas.  


SKR menar att eftersortering borde tillåtas i större utsträckning, då den har möjlighet 


att lösa en del av de problem som finns med att tillskapa fastighetsnära insamling, då 


tonersättningen ska baseras på kvalitetskriterier. Här finns det möjligheter till teknisk 


utveckling som kan leverera ett material med samma höga kvalitet som om materialet 


sorterats direkt vid källan. Om en förpackningsfraktion som eftersorteras kan uppvisa 


samma eller högre kvalitetskrav som särsortering borde inte förfarandet vara 


dispensbelagt. SKR ser att en lösning skulle kunna vara att 


eftersorteringsanläggningar, som kan uppvisa att eftersorterat material uppnår ställda 


kvalitetskrav, godkänns som en del av ett insamlingssystem av Naturvårdsverket. En 


sådan lösning skulle minska osäkerheten över att få ett undantag och den 
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administrativa bördan jämfört med ett dispensförfarande. Det är enbart om 


eftersorterat material uppvisar sämre kvaliteten, men ändå är det som möjliggör 


utsortering av förpackningar i de fall det annars skulle vara svårt att få till en annan 


lösning, som kommunen ska söka dispens hos Naturvårdsverket.   


Förslaget om förtydligande rörande utsortering vid matserveringar (9.3.1) 


SKR tillstyrker att kravet på utsortering av förpackningsmaterial vid matserveringar 


förtydligas. Själva förslaget ligger i 3 kap. 4 d i Avfallsförordningen och ett alternativ 


skulle vara att kravet enligt 3 kap. 4 c förtydligas. 


Ett kommunalt insamlingsansvar (9.5) 


Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter 


(9.5.1) 


Enligt förslaget ska kommunen ansvara för hämtning av förpackningsmaterial hos 


mindre verksamheter som är lokaliserade i flerbostadshus och som delar 


källsorteringsutrymme med hushållen. Med denna begränsning går stor del av 


samordningsvinsten förlorad då det i många befintliga fastigheter samt i majoriteten 


av nybyggnationer byggs separata avfallsutrymmen för hushåll och verksamheter i 


samma fastighet. För de verksamheter som bedrivs i småhus gäller inte förslaget, 


vilket är ologiskt. SKR anser att definitionen för samlokalisering borde omfatta 


mindre verksamheter som bedrivs i bostadshus och inte begränsas vid att det ska vara i 


samma avfallsutrymme och i ett flerbostadshus. Kommunerna ska ha möjlighet att 


meddela avsteg från det kravet om så finns skäl.   


Kommunernas ansvar ska upphöra när förpackningsavfallet överlämnas till en 


godkänd producentansvarsorganisation (9.5.2) 


Det ställs krav på en omlastningsplats per kommun där överlämnande av material ska 


ske till producenterna. Enligt förslaget finns inget hinder för att kommuner samarbetar 


kring omlastningsstationer i kommunalförbund, förslaget borde rimligtvis även 


omfatta kommunala avfallsbolag. SKR anser att det även borde finnas en möjlighet 


för kommuner som inte ingår kommunalförbund eller avfallsbolag kunna 


överenskomma att samarbeta genom avtal kring omlastningsstationer om det medför 


samordningsvinster och producentansvarsorganisationen inte motsätter sig det.  


För de kommunerna som nyttjar optisk sortering innebär det att avfall först ska 


transporteras till eftersorteringsanläggningen, vilken kan vara belägen i en annan 


kommun, för att sedan transporteras tillbaka till respektive kommuns 


omlastningsstation. Det borde finnas en möjlighet att genom överenskommelse med 


producentorganisationen lämna ifrån sig materialet till producenterna i anslutning till 


eftersorteringsanläggningen, i stället för att transportera materialet längre än 


nödvändigt.  
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Kommunerna ska enligt förslaget överlämna den mängd förpackningsmaterial som 


motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel, SKR anser att det måste 


förtydligas att det är den procentuella fördelningen av insamlat förpackningsmaterial 


som ska överensstämma med producenternas marknadsandel. Kravet på kommunerna 


att så långt som möjligt lämna förpackningsavfall till respektive 


producentansvarsorganisation i en mängd som motsvarar 


producentansvarsorganisationens marknadsandel är orealistiskt.   


Utformning av den kommunala insamlingen (9.6) 


Fastighetsnära insamling (9.6.1) 


SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde vara en 


grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. Det finns en rumslig 


begränsning i urbana miljöer och en logistisk utmaning i glesbygd. Fastighetsnära 


insamling ska vara huvudregeln men avsteg måste vara möjligt där kommunen kan 


visa att det är oskäligt av praktiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl. Som SKR 


nämnt under 9.3 i detta yttrande bör det vara kommunen som har rådighet att bedöma 


vilken grad av service som är bäst lämpad inom sin kommun, om kommunen kan 


uppvisa en hög utsorterings- och insamlingsgrad.  


SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom att 


mindre anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, bygglovsbefrias. Detta 


gäller för åtgärder som omfattar både småhus och flerbostadshus.      


Utrymmen i flerbostadshus (9.6.2) 


De krav på avfallsutrymmen i Plan- och bygglagen (PBL) som hänvisas till i 


promemorian gäller vid ny- och ombyggnation och vissa ändringar, däremot inte på 


befintliga byggnader. Det är heller inte säkert att gällande detaljplaner medger den typ 


av byggnadsåtgärd som kan behövas för att på ett lämpligt sätt möjliggöra för en 


avfallshantering med sex till sju fraktioner på fastigheten. Vid nybyggnad och när nya 


detaljplaner tas fram finns helt andra möjligheter att ställa krav på avfallshanteringen 


än vad som är möjligt i befintliga tätbebyggda miljöer. Promemorian saknar en analys 


av de fysiska och stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av kraven i form av de ny-, 


till- eller ombyggnader som kan krävas för att rymma de planerade fraktionerna vilket 


utgör en stor brist i underlaget.   


I promemorian föreslås att bestämmelsen i 3 kap. 4 a § Avfallsförordningen ska tas 


bort, eftersom den inte behövs när ansvaret övergår till kommunerna som har 


föreskriftsrätt. Kommunens möjlighet till föreskriftsrätt har i praxis inte kunnat 


användas för att tvinga fram ombyggnation eller motsvarande åtgärder. Vilka 


möjligheter som finns att genom tillsyn tvinga fram möjligheter till sortering för 


hushållen hos en enskild fastighetsägare är inte fullständigt prövat men under alla 


omständigheter ett omständligt förfarande.  
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SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande innehåller avsnitt 3.9.2 en 


genomgång av möjligheter och brister i plan- och bygglagen i förhållande till 


möjligheten att ställa krav på källsortering. Om nu frågan om ansvaret löses anser 


SKR att Boverket bör få ett uppdrag att utreda behovet av förändringar i plan- och 


bygglagstiftningen så att de positiva konsekvenserna av den nu föreslagna reformen 


inte motverkas.  


Lättillgängliga insamlingsplatser (9.6.3) 


Att det kommer krävas möjlighet för invånarna att lämna ifrån sig stora förpackningar 


på enkel sätt håller SKR med om. Att återvinningsstationer avvecklas och i stället 


tillskapa så kallade lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande 


sällanförpackningar och övriga materialslag kommer däremot inte att eliminera 


dagens problematik med nedskräpning och klagomål.  


Insamling av udda förpackningsslag som trä, keramik och textil på dessa platser känns 


inte ekonomiskt eller miljömässigt motiverat med tanke på i hur liten omfattning de 


förekommer. Att dessa skulle kunna samlas in som en blandad fraktion känns inte 


rimlig då det ställs krävs på att kommunerna ska lämna ifrån sig material sorterat efter 


materialslag till producentansvarsorganisationen. En sådan sortering kan troligtvis 


enbart ske manuellt, vilket inte kan anses vara en rimligt förfarande. SKR menar att 


förpackningar i dessa materialslag från hushållen är så sällan förekommande att 


insamling på återvinningscentral borde vara tillräckligt. 


Det saknas även här en analys av de fysiska och stadsbyggnadsmässiga 


konsekvenserna av kraven. Vilken typ av behållare och hur många kommer att krävas 


för att uppfylla kraven och kommer de sammantaget att kräva bygglov för att 


uppföras? I sådant fall kommer de problem kommunerna tidigare haft med bygglov 


för återvinningsstationer att återuppstå när nya anläggningar ska uppföras och 


lämpliga platser identifieras som grannar kan tolerera samtidigt som aktuella 


detaljplaner inte får utgöra hinder.  


Succesiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till kommunerna 


(9.6.4) 


SKR anser av flera anledningar att föreslagen införandetid är orimlig. Kommunernas 


tid för införande är drygt hälften så kort som den tid producenterna fick på sig att 


införa fastighetsnära insamling i promemorian 2018. Att det även saknas 


dispensmöjlighet anser SKR är en stor brist. Majoriteten av kommunerna har inte ett 


fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar utan måste införa ett sådant. I 


promemorian 2018 konstaterades att införandet av denna typ av infrastruktur kräver 


långsiktig planering och tar tid att bygga ut. Här har kommunerna olika förutsättningar 


och med det olika förberedelsetid för hur ett sådant införande ska ske, vilket det 


saknas tidsmässigt utrymme för i förslaget. Det finns även en del praktiska hinder som 


kan uppstå, vilka kommunerna saknar rådighet över. Bland annat finns en 


överhängande risk för stora leveransstörningar när närmare 200 kommuner behöver 
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kärl under samma korta tidsperiod. SKR menar att det borde finnas en 


dispensmöjlighet, för de kommuner som inte kan införa ett fastighetsnära system helt 


eller enbart delvis till 1/1 2026, liknanden den som fanns föreslagen när det gällde 


införande att system för separat insamling av matavfall. Det finns således ett starkt 


behov att senarelägga slutdatumet för när systemet ska vara helt infört.  


En succesiv ansvarsövergång borde även försvåra producentansvarsorganisationerna 


planering då de inte vet när deras ansvar för ÅVS:er upphör i respektive kommun. Att 


under en tidsperiod ansvara för ett okänt och minskande antal återvinningsstationer 


borde rimligtvis skapa svårigheter att upphandla drift och tömning på ett 


kostnadseffektivt sätt.  


SKR ser att det finns en annan möjlighet som skulle vara av fördel för både 


kommuner och producentansvarsorganisationerna, genom att frångå förslaget med en 


succesiv ansvarsövergång och i stället fastställa en tidpunkt då samtliga kommuner 


övertar insamlingsansvaret från producentansvarsorganisationen. Kommunerna 


övertar då det operativa ansvaret för återvinningsstationerna och fortsätter driva dem 


under införandet av ett fastighetsnära system och kan fasa ut ÅVS-systemet efter 


behov. Producentansvarsorganisationerna skulle med en sådan ordning få en 


förutsägbarhet och kunna planera sin insamlingsorganisation effektivt. Tiden för ett 


sådan ansvarsövergång bör vara väl tilltagen efter att bestämmelserna trätt i kraft för 


att kommunerna ska ha möjlighet att kunna förbereda övertagandet på ett 


tillfredställande sätt. Tidpunkten för när det fastighetsnära insamlingssystemet ska 


vara fullt infört, bör flyttas fram även i detta förslag för att kommunerna ska kunna 


skapa ett så bra system som möjligt.   


Insamling på allmän plats (9.6.5) 


SKR motsätter sig inte förslaget om att sortering av förpackningar även ska ske på 


allmän plats, då det finns ett pedagogiskt syfte att bete sig på samma sätt överallt i 


samhället oavsett plats. Däremot ser SKR ett antal problem med förslaget.   


SKR ser ett antal problem med den reglering som föreslås för vad som i rubriken 


kallas insamling av förpackningsavfall från allmän plats. Det finns för det första en 


stor oklarhet i vilka platser rubriken och författningstexten tar sikte på. Det nuvarande 


ansvaret tycks inbegripa markområden som inte alltid omfattas av begreppet allmän 


plats, till exempel badplatser.  


Det är inte heller säkert att kommunen har rådighet till alla de platser som omfattas av 


regleringen (till exempel badplatser som inte ägs av kommunen). Eftersom kommunen 


inte har någon möjlighet att tvinga fram sorteringslösningar som kommunen ska 


ansvara för på sådana platser kan det vara omöjligt för kommunen att uppfylla 


förordningens krav. Det bör därför övervägas om kravet endast ska gälla platser, 


definierade på visst sätt, som kommunen har rådighet till eller förfogar över.  


En annan svårighet är att det kommer bli svårt att få systemet att fungera, det vill säga 


att uppnå en god sortering. Det medför att kommunerna inte kommer kunna leverera 
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ett sorterat förpackningsmaterial med kvalitet till producentansvarsorganisationen. 


Dessa måste därför vara skyldiga ta emot och betala de totala kostnaderna oavsett 


kvalitet. Ersättningen kan med andra ord inte delvis utgöras av en tonersättning 


baserat på kvalitet på det levererade materialet.   


SKR är tveksam till hur mycket sorteringen kommer att förbättras över tid, på grund 


av de praktiska svårigheterna med utsortering i utemiljöer. Det behöver säkerställas att 


systemet inte medför en stor arbetsbelastning för kommunerna. Även om 


ersättningsmodellen för hanteringen av insamlingen ännu inte är färdig har SKR svårt 


att tro att de kan motivera resursförstärkning av personal på det sätt som skulle 


behövas för inhämtning av avfallet, fördelning av avfall och uppgiftslämning.  


SKR anser att det är befogat med ett ansvar för de arrangörer av offentliga 


tillställningar som nämns i föreslagna 3 kap. 4 c § avfallsförordningen. Sådana 


arrangemang är däremot regelmässigt tidsbegränsade och undantaget i bestämmelsen 


om kommunens ansvar bör snarast ta sikte på den tid det pågår en offentlig 


tillställning på platsen. Det finns också viss oklarhet kring vad undantaget innebär i 


praktiken. Eftersom den infrastruktur som i normala fall möjliggör insamling knappast 


kan flyttas eller stängas bör ansvaret enligt undantaget närmast motsvara det extra 


avfall som uppkommer på grund av tillställningen.  


Mot bakgrund av ovanstående synpunkter föreslår SKR justering av 6 kap. 6 § i 


förordningen om producentansvar för förpackningar enligt nedan.   


På platser som kommunen förvaltar och som särskilt iordningsställts för allmänheten 


ska kommunen göra det möjligt att sortera ut det förpackningsavfall som avses i 3 § 


1–5c, om det på platsen produceras förpackningsavfall i betydande omfattning. 


Skyldigheten gäller inte under den tid det finns en arrangör av en offentlig tillställning 


och arrangören i egenskap av verksamhetsutövare ansvarar för att förpackningsavfall 


som produceras på plats som avses i första stycket sorteras ut och omhändertas enligt 


3 kap. 4 c §§ avfallsförordningen (2020:614). Insamlingen ska ske separat. 


Ett förtydligande av rubriken skulle då kunna bli Insamling av förpackningsavfall på 


kommunal mark eller insamling av förpackningsavfall på vissa offentliga platser.  Den 


senare rubriken har förbild i lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 


vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. 


På vissa av de platser som kan träffas av formuleringen i förordningen finns redan 


någon annan som möjliggör utsortering av förpackningar, till exempel fastighetsägare 


för stationsbyggnader och gallerior eller föreningar som äger en badplats. Det är oklart 


hur dessa företeelser förhåller sig till det kommunala ansvaret och om dessa redan 


omfattas av kraven i 3 kap. 4 § avfallsförordningen.   


Det är oklart vad som avses med uttrycket att insamlingen ska ske separat. Även om 


insamlingen av förpackningarna naturligtvis måste särskiljas från icke sorterat 


restavfall behöver ansvaret tydliggöras i förhållande till kommunens skyldighet 


enlighet lagen om gaturenhållning och skyltning.  
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Finansiering av kommunerna insamlings- och informationsansvar (9.11) 


SKR anser att det är yttersta vikt att producenterna bär hela kostnadsansvaret och att 


samtliga kommuner får full kostnadstäckning. Det kan inte accepteras, som det står i 


promemorian, att kommunerna som kollektiv ska få full kostnadstäckning.  


Det är rimligt med en ersättningsmodell som utgår från en grundservice med kärl 


alternativt optisk sortering som bas, där de kommuner som vill gå längre genom att 


välja ett mer avancerat system eller en högre servicegrad får stå för merkostnaden. 


Enligt förslaget ska det finnas en möjlighet att söka tilläggsersättning för fördyrande 


omständigheter, varvid SKR anser att dessa fördyrande omständigheter borde ingå 


som en faktor i ersättningsmodellen. Om fördyrande omständigheter inte går att 


inkludera som en faktor, måste dessa omständigheter tydligt exemplifieras så att det 


framgår när en sådan ersättning är aktuell. Om fastställd schablonersättning inte täcker 


den enskilda kommunens kostnader för grundsystemet och tilläggsersättning inte 


räcker eller är tillämpbar, måste det finnas en utjämningsfond att tillgå för att 


säkerställa full kostnadstäckning för samtliga kommuner. Att som promemorian 


föreslår, att renhållningsavgifter kan användas, är inte acceptabelt, då principen att 


producenterna ska stå för samtliga kostnader frångås.  


Det är oklart vilka kostnader som inräknas i kostnadsparametern införande. För de 


kommuner som idag inte har ett fastighetsnära system krävs det omfattande 


förberedelser som utredningar av hur insamlingssystemet ska utformas, upphandling 


av entreprenör och utrustning alternativ en förstärkning av organisationen genom 


rekrytering om hämtning sker i egen regi. För det förberedande arbete att införa 


hämtning av förpackningsmaterial, måste kommunerna kompenseras av 


producentansvarsorganisationerna.  


Ersättningsmodellen inkluderar en tonersättning per material med tillägg eller avdrag 


utifrån kvalitet. Det framgår inte vem som sätter kvalitetskraven som ersättningen 


grundar sig på. Enligt promemorian ska Naturvårdsverket fastställa tonersättning och 


de borde också sätta kvalitetskraven. SKR ser en risk om producenterna får mandat att 


självständigt sätta kvalitetskraven. Vilka krav på kvalitet som ställs för erhålla en viss 


ersättning måste tydligt fastställas så att det inte uppstår en konflikt mellan 


producentansvarsorganisation och kommun gällande bedömningen vid 


överlämnandet. Det behövs tydlighet om hur material från allmänna platser hanteras, 


där sannolikheten för ett dåligt sorterat material är överhängande.    


Ersättningen till kommunerna bör vara flexibel så att insamlingssystemet kan byggas 


ut i etapper både geografiskt och för olika abonnentgrupper.  


För information finns ett förslag att ersättning utgår per invånare. Hänsyn måste då tas 


till de kommuner med en hög säsongsvariation i invånarantal där är turister och 


fritidsboende är skrivna på annan ort. Likaså för de kommuner med många studenter 


där en andel aldrig folkbokför sig på studieorten.  
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Dialog och tillsyn (9.13) 


Konsekvenserna för den kommunala miljötillsynen utvecklats inte i promemorian. 


Frågor som omfattas av kommunens tillsynsansvar skulle, förutom nedskräpning, 


även kunna vara frågor om hur de föreskrivna kraven på insamling i olika fall 


överensstämmer med förordningen, till exempel vid bostadshus, för verksamheter som 


är samlokaliserade med bostäder eller för den insamling som benämnts insamling från 


allmän plats. Här anser SKR att en analys av vad förslaget får för konsekvenser för 


tillsynsarbetet hade behövts, då tillsynsbehovet ofta är underskattat. 


Frågan om anvisning av plats för avfallslämning, om inte med nödvändighet hanteras 


av miljönämnderna, kan få ökad aktualitet när frågan om förpackningsinsamling 


uppkommer. Den typen av beslut avgiftsfinansieras inte och blir, tillsammans med 


ökade krav på rapportering, en belastning på kommunerna.  


SKR tillstyrker att Naturvårdsverket tar över tillsynsansvaret från Jordbruksverket 


avseende retursystemet för plastflaskor och metallburkar. Vad gäller regleringen i sig 


anser SKR att tillsynsansvaret även för denna förordning, på samma sätt som för de 


nyligen införda producentansvaren för bland annat engångsprodukter bör regleras 


uttryckligen i miljötillsynsförordningen. Endast en hänvisning till kommunens ansvar 


enligt 26 kap. 3 § 3 st. MB är allt för otydligt om avsikten är att kommunen ska ha ett 


ansvar för att kontrollera att förordningen efterlevs i försäljningsledet.  


SKR är positivt till att Naturvårdsverket ska ta ansvar för den fortsatta dialogen och 


vill framhålla att kommunernas olika kompetens behöver inkluderas i dialogen.  


Konsekvensanalys 


Förslaget att kommunerna ansvarar för insamling vid hushållen (11.5) 


Det saknas en konsekvensbeskrivning avseende kommunernas arbete med 


detaljplanering och bygglovsgivning. De antal fraktioner för den fastighetsnära 


avfallshanteringen som kommer att krävas enligt förslaget kan komma att resultera i 


en stor mängd bygglovsansökningar som i många fall kanske inte kommer att kunna 


beviljas utan leda till att detaljplaner måste ändras. Ett sådant arbete kommer att 


innebära stora kostnader och ta omfattande personalresurser i anspråk, vilket i värsta 


fall kan innebära att detaljplanering för andra angelägna ändamål, exempelvis nya 


bostäder, försenas. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att den går att 


lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven annars blir 


oöverblickbara.     


För ägare av flerbostadshus nämns som en konsekvens av de nya kraven ett behov av 


att investera i utrymmen för fastighetsnära insamling. Det saknas dock en analys av 


riskerna att det utrymme som krävs för att möjliggöra avfallshantering med 6–7 


fraktioner inte går att ordna inom ramen för gällande detaljplan. I det fall detaljplaner 
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måste ändras kommer det att innebära tid och kostnader som inte står i rimlig 


proportion till nyttan. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att den går 


att lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven annars blir 


oöverblickbara.     


Förslaget om insamling av hushållens förpackningsmaterial på allmän plats (11.7) 


Återigen saknas en analys av de stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av förslaget 


och hur kraven kan komma att påverka stadsbilden och utformningen av det offentliga 


rummet.  


Författningsförslag 


Regeringen föreslår nya bemyndiganden i miljöbalken för att kunna genomföra 


kompletterande och ytterligare reglering som rör avfall för föreskriftsnivå.  


SKR anser att det föreslagna bemyndigandet i 15 kap. 21 § punkten 2 som innebär att 


regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela skyldigheter 


för kommuner att vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan 


kommuner och producenter eller producentansvarsorganisationer ska fungera är för 


vagt och behöver preciseras ytterligare. Utöver författningskommentarerna tycks 


motiveringen till bemyndigandet saknas.   


SKR anser vidare att det föreslagna bemyndigandet i 15 kap. 22 § MB, som innebär 


att regeringen får meddela förordningar om att kommunen ska ansvara för insamling 


av avfall som omfattas av producentansvar när det finns samordningsfördelar med att 


kommunen hanterar sådant avfall tillsammans med avfall som kommunen annars 


ansvarar för, behöver kompletteras så att det säkerställer kommunernas inflytande 


över bedömningen av samordningsfördelar vid införande av nya producentansvar. 


 


Sveriges Kommuner och Regioner 


 


Anders Knape 


Ordförande 
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Hej kommundirektörer i nätverket!
 
I fredags tog SKR:s styrelse beslut om yttrande över ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya
roller för kommuner och producenter” (bifogat i mailet).
 
Remissen föreslår en stor förändring för kommunerna, både praktiskt och ekonomiskt. Därför
tycker vi att det är viktigt att många kommuner, även ni som inte har fått remissen skickad till er,
svarar på remissen. Vi tror även att ni ska överväga att ta beslutet i kommunstyrelsen, inte minst
för de ekonomiska konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remisstiden går ut den 7
februari 2022.
 
Vi hoppas att ni i nätverket kan ta upp den här frågan med era kollegor i länen och skicka det
här mailet vidare till dem och andra som ni tror kan ha användning av det. Hör gärna av er med



frågor eller om ni vill resonera. Om ni har möten där ni tror det skulle vara bra att vi är med så är
vi gärna det. Det går ju enkelt nu när vi kan göra det digitalt!
 
Som sagt, hör gärna av er och,
 
God Jul och Gott Nytt År!
 
/Gunilla
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Direktör
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Sektionen för planering säkerhet och miljö 
Charlotte Löfgren 
 
 

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för 

kommuner och producenter  

Sammanfattning 

• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterar vikten av ett fullständigt 

producentansvar för förpackningar. 

• Införande av fastighetsnära insamling ser SKR som positivt, men att det finns 

praktiska svårigheter med att kravet gäller samtliga fastigheter utan möjlighet 

till avsteg.  

• SKR avstyrker förslaget av en rad skäl.  

• SKR bedömer att det är en stor osäkerhet kring full kostnadstäckning för 

samtliga kommuner men även att den korta införandetiden kan bli 

problematisk för de kommuner som står långt ifrån att organisera ett nytt 

insamlingssystem.  

• Kravet på utsortering kan medföra svårigheter i bebyggd miljö och i 

promemorian saknas det en risk- och konsekvensanalys av de fysiska och 

stadbyggnadsmässiga följderna av den ändrade avfallshanteringen samt vilka 

konsekvenser den innebär för kommunernas hantering av bygglov och 

detaljplaner. 

• SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom 

att mindre anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, 

bygglovsbefrias.   

• Kommunerna måste ha rådighet att i större utsträckning kunna påverka 

insamlingssystem och göra avvägningar gällande servicegrad. 

• Eftersortering borde tillåtas i större utsträckning, då den har möjlighet att lösa 

en del av de problem som finns med att tillskapa fastighetsnära insamling. 

Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka mängden 

förpackningsmaterial som kan återvinnas. 

• Definitionen för samlokalisering borde omfatta mindre verksamheter som 

bedrivs i bostadshus och inte begränsas till att det ska vara i samma 

avfallsutrymme och i ett flerbostadshus. 

• SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde 

vara en grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. 

• Insamling av udda förpackningsslag som trä, keramik och textil på 

återvinningscentral borde vara tillräcklig servicegrad.  

• Tiden för ansvarsövergång är orimligt kort och det är en brist att 

dispensmöjlighet för införande av insamlingssystem saknas. 

• Det finns ett antal problem med förslaget gällande insamling på allmän plats; 

vad som avses med allmän plats, vem som har rådighet över platsen, hur en 
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fungerande utsortering av förpackningar ska kunna åstadkommas och vad 

ersättningen ska baseras på.  

• Konsekvenserna för den kommunala miljötillsynen har inte utvecklats i 

promemorian.  

 

Förbundet synpunkter 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterarar vikten av ett fullständigt 

producentansvar för förpackningar och är ytterst måna om att det finns kvar och 

utvecklas för att stärka den cirkulära ekonomin. SKR är positiva till fastighetsnära 

insamling under förutsättning att det är praktiskt möjligt. Finansieringsfrågan måste 

lösas innan det kan bli aktuellt att förändra förpackningsinsamlingen.  

Dagens system för insamling av förpackningsavfall 

Brister i dagens insamling (7.2) 

Det konstateras i promemorian att en stor andel av återvinningsstationerna i dagens 

insamlingssystem för förpackningsavfall, på grund av problem med bygglov eller 

oenighet om ersättning, kommit att placeras där mark relativt enkelt har kunnat 

upplåtas, såsom på vändplaner och parkeringsplatser vid köpcentrum. 

Problembeskrivningen är högst relevant varför det får ses som anmärkningsvärt att 

problemen med bygglov, vilket får antas i de flesta fall handla om planstridiga 

anläggningar och grannar som överklagar, inte har analyserats vidare. Promemorian 

saknar helt resonemang kring hur de nya kraven kan åtgärda problemen med 

bygglovgivningen. Tvärtom skulle de nya kraven öka problemen med bygglov 

eftersom befintliga ÅVS:er som har bygglov, och i vissa fall särskilt framtagna 

detaljplaner, förväntas ersättas med fler nya insamlingsplatser både på kommunal och 

privat mark.   

Överväganden och förslag 

Utsorteringskrav för förpackningsavfall (9.3) 

Undersökningar visar att närhetsfaktorn är avgörande till att sortera mer, men 

sortering i separata fraktioner är ingen garanti till att materialet blir rättsorterat och 

håller en hög kvalitet.  

Att utöka den fastighetsnära insamlingen kan medföra svårigheter i befintlig miljö, då 

måste det finnas utrymme till avsteg från krav på separat insamling av materialslagen 

samt en längre införandetid bör tillåts i vissa delar. För ägare av flerbostadshus nämns 

som en konsekvens av de nya kraven ett behov av att investera i utrymmen för 

fastighetsnära insamling. De krav på avfallsutrymmen i Plan- och bygglagen (PBL) 

som hänvisas till i promemorian gäller vid nybyggnad-, ombyggnad och vissa 

ändringar men däremot inte på befintliga byggnader. Det är heller inte säkert att 
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gällande detaljplaner medger den typ av byggnadsåtgärd som kan behövas för att på 

ett lämpligt sätt möjliggöra för en avfallshantering med fullständig källsortering på 

fastigheten. Vid nybyggnad och när nya detaljplaner tas fram finns helt andra 

möjligheter att ställa krav på avfallshanteringen än vad som är möjligt i befintliga 

tätbebyggda miljöer. Promemorian saknar en analys av de fysiska och 

stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av kraven i form av de ny-, till- eller 

ombyggnader som kan krävas för att rymma den föreslagna utsorteringen. Det saknas 

även en analys av riskerna att det utrymme som krävs för att möjliggöra 

avfallshantering inte går att ordna inom ramen för gällande detaljplan. I de fall 

detaljplaner måste ändras kommer det att innebära tid och kostnader som inte står i 

rimlig proportion till nyttan. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att 

den går att lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven 

annars blir oöverblickbara.      

Kommunerna måste ha rådighet att påverka val av insamlingssystem och avvägning 

av servicegrad. Som promemorian konstaterar så har kommunerna ett starkt 

ekonomiskt incitament att maximera utsortering av förpackningar. Men ett system är 

inte starkare än sin svagaste länk och för att utsorteringen ska öka är det även viktigt 

att skapa en acceptans för systemet hos invånarna, annars minskar sorteringsviljan och 

systemet nyttjas inte fullt ut. Här spelar kommunerna en avgörande roll att skapa ett 

insamlingssystem som faktiskt nyttjas. Då kommunerna ansvarar för att ta fram 

avfallsplaner så bör de kommunala avfallsplanerna vara styrande i bedömningen över 

vilka som är de effektivaste sätten att få en hög insamlingsgrad av 

förpackningsmaterial.    

Flera kommuner och fastighetsägare har gjort kostsamma investeringar för att lösa 

insamling av avfall på ett smidigt sätt för hushållen. Insamlingssystem, som 

exempelvis sopsugssystem, med möjlighet till insamling av en blandfraktion för 

eftersortering måste kunna fortsätta nyttjas om det eftersorterade materialet motsvarar 

de kvalitetskrav som ställs av producentansvarsorganisationerna. 

Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka mängden förpackningsmaterial 

som kan återvinnas. Den begränsar även vilka materialslag som kan blandas, vilket 

hindrar till exempel en blandfraktion med glas.  

SKR menar att eftersortering borde tillåtas i större utsträckning, då den har möjlighet 

att lösa en del av de problem som finns med att tillskapa fastighetsnära insamling, då 

tonersättningen ska baseras på kvalitetskriterier. Här finns det möjligheter till teknisk 

utveckling som kan leverera ett material med samma höga kvalitet som om materialet 

sorterats direkt vid källan. Om en förpackningsfraktion som eftersorteras kan uppvisa 

samma eller högre kvalitetskrav som särsortering borde inte förfarandet vara 

dispensbelagt. SKR ser att en lösning skulle kunna vara att 

eftersorteringsanläggningar, som kan uppvisa att eftersorterat material uppnår ställda 

kvalitetskrav, godkänns som en del av ett insamlingssystem av Naturvårdsverket. En 

sådan lösning skulle minska osäkerheten över att få ett undantag och den 
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administrativa bördan jämfört med ett dispensförfarande. Det är enbart om 

eftersorterat material uppvisar sämre kvaliteten, men ändå är det som möjliggör 

utsortering av förpackningar i de fall det annars skulle vara svårt att få till en annan 

lösning, som kommunen ska söka dispens hos Naturvårdsverket.   

Förslaget om förtydligande rörande utsortering vid matserveringar (9.3.1) 

SKR tillstyrker att kravet på utsortering av förpackningsmaterial vid matserveringar 

förtydligas. Själva förslaget ligger i 3 kap. 4 d i Avfallsförordningen och ett alternativ 

skulle vara att kravet enligt 3 kap. 4 c förtydligas. 

Ett kommunalt insamlingsansvar (9.5) 

Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter 

(9.5.1) 

Enligt förslaget ska kommunen ansvara för hämtning av förpackningsmaterial hos 

mindre verksamheter som är lokaliserade i flerbostadshus och som delar 

källsorteringsutrymme med hushållen. Med denna begränsning går stor del av 

samordningsvinsten förlorad då det i många befintliga fastigheter samt i majoriteten 

av nybyggnationer byggs separata avfallsutrymmen för hushåll och verksamheter i 

samma fastighet. För de verksamheter som bedrivs i småhus gäller inte förslaget, 

vilket är ologiskt. SKR anser att definitionen för samlokalisering borde omfatta 

mindre verksamheter som bedrivs i bostadshus och inte begränsas vid att det ska vara i 

samma avfallsutrymme och i ett flerbostadshus. Kommunerna ska ha möjlighet att 

meddela avsteg från det kravet om så finns skäl.   

Kommunernas ansvar ska upphöra när förpackningsavfallet överlämnas till en 

godkänd producentansvarsorganisation (9.5.2) 

Det ställs krav på en omlastningsplats per kommun där överlämnande av material ska 

ske till producenterna. Enligt förslaget finns inget hinder för att kommuner samarbetar 

kring omlastningsstationer i kommunalförbund, förslaget borde rimligtvis även 

omfatta kommunala avfallsbolag. SKR anser att det även borde finnas en möjlighet 

för kommuner som inte ingår kommunalförbund eller avfallsbolag kunna 

överenskomma att samarbeta genom avtal kring omlastningsstationer om det medför 

samordningsvinster och producentansvarsorganisationen inte motsätter sig det.  

För de kommunerna som nyttjar optisk sortering innebär det att avfall först ska 

transporteras till eftersorteringsanläggningen, vilken kan vara belägen i en annan 

kommun, för att sedan transporteras tillbaka till respektive kommuns 

omlastningsstation. Det borde finnas en möjlighet att genom överenskommelse med 

producentorganisationen lämna ifrån sig materialet till producenterna i anslutning till 

eftersorteringsanläggningen, i stället för att transportera materialet längre än 

nödvändigt.  
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Kommunerna ska enligt förslaget överlämna den mängd förpackningsmaterial som 

motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel, SKR anser att det måste 

förtydligas att det är den procentuella fördelningen av insamlat förpackningsmaterial 

som ska överensstämma med producenternas marknadsandel. Kravet på kommunerna 

att så långt som möjligt lämna förpackningsavfall till respektive 

producentansvarsorganisation i en mängd som motsvarar 

producentansvarsorganisationens marknadsandel är orealistiskt.   

Utformning av den kommunala insamlingen (9.6) 

Fastighetsnära insamling (9.6.1) 

SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde vara en 

grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. Det finns en rumslig 

begränsning i urbana miljöer och en logistisk utmaning i glesbygd. Fastighetsnära 

insamling ska vara huvudregeln men avsteg måste vara möjligt där kommunen kan 

visa att det är oskäligt av praktiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl. Som SKR 

nämnt under 9.3 i detta yttrande bör det vara kommunen som har rådighet att bedöma 

vilken grad av service som är bäst lämpad inom sin kommun, om kommunen kan 

uppvisa en hög utsorterings- och insamlingsgrad.  

SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom att 

mindre anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, bygglovsbefrias. Detta 

gäller för åtgärder som omfattar både småhus och flerbostadshus.      

Utrymmen i flerbostadshus (9.6.2) 

De krav på avfallsutrymmen i Plan- och bygglagen (PBL) som hänvisas till i 

promemorian gäller vid ny- och ombyggnation och vissa ändringar, däremot inte på 

befintliga byggnader. Det är heller inte säkert att gällande detaljplaner medger den typ 

av byggnadsåtgärd som kan behövas för att på ett lämpligt sätt möjliggöra för en 

avfallshantering med sex till sju fraktioner på fastigheten. Vid nybyggnad och när nya 

detaljplaner tas fram finns helt andra möjligheter att ställa krav på avfallshanteringen 

än vad som är möjligt i befintliga tätbebyggda miljöer. Promemorian saknar en analys 

av de fysiska och stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av kraven i form av de ny-, 

till- eller ombyggnader som kan krävas för att rymma de planerade fraktionerna vilket 

utgör en stor brist i underlaget.   

I promemorian föreslås att bestämmelsen i 3 kap. 4 a § Avfallsförordningen ska tas 

bort, eftersom den inte behövs när ansvaret övergår till kommunerna som har 

föreskriftsrätt. Kommunens möjlighet till föreskriftsrätt har i praxis inte kunnat 

användas för att tvinga fram ombyggnation eller motsvarande åtgärder. Vilka 

möjligheter som finns att genom tillsyn tvinga fram möjligheter till sortering för 

hushållen hos en enskild fastighetsägare är inte fullständigt prövat men under alla 

omständigheter ett omständligt förfarande.  
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SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande innehåller avsnitt 3.9.2 en 

genomgång av möjligheter och brister i plan- och bygglagen i förhållande till 

möjligheten att ställa krav på källsortering. Om nu frågan om ansvaret löses anser 

SKR att Boverket bör få ett uppdrag att utreda behovet av förändringar i plan- och 

bygglagstiftningen så att de positiva konsekvenserna av den nu föreslagna reformen 

inte motverkas.  

Lättillgängliga insamlingsplatser (9.6.3) 

Att det kommer krävas möjlighet för invånarna att lämna ifrån sig stora förpackningar 

på enkel sätt håller SKR med om. Att återvinningsstationer avvecklas och i stället 

tillskapa så kallade lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande 

sällanförpackningar och övriga materialslag kommer däremot inte att eliminera 

dagens problematik med nedskräpning och klagomål.  

Insamling av udda förpackningsslag som trä, keramik och textil på dessa platser känns 

inte ekonomiskt eller miljömässigt motiverat med tanke på i hur liten omfattning de 

förekommer. Att dessa skulle kunna samlas in som en blandad fraktion känns inte 

rimlig då det ställs krävs på att kommunerna ska lämna ifrån sig material sorterat efter 

materialslag till producentansvarsorganisationen. En sådan sortering kan troligtvis 

enbart ske manuellt, vilket inte kan anses vara en rimligt förfarande. SKR menar att 

förpackningar i dessa materialslag från hushållen är så sällan förekommande att 

insamling på återvinningscentral borde vara tillräckligt. 

Det saknas även här en analys av de fysiska och stadsbyggnadsmässiga 

konsekvenserna av kraven. Vilken typ av behållare och hur många kommer att krävas 

för att uppfylla kraven och kommer de sammantaget att kräva bygglov för att 

uppföras? I sådant fall kommer de problem kommunerna tidigare haft med bygglov 

för återvinningsstationer att återuppstå när nya anläggningar ska uppföras och 

lämpliga platser identifieras som grannar kan tolerera samtidigt som aktuella 

detaljplaner inte får utgöra hinder.  

Succesiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till kommunerna 

(9.6.4) 

SKR anser av flera anledningar att föreslagen införandetid är orimlig. Kommunernas 

tid för införande är drygt hälften så kort som den tid producenterna fick på sig att 

införa fastighetsnära insamling i promemorian 2018. Att det även saknas 

dispensmöjlighet anser SKR är en stor brist. Majoriteten av kommunerna har inte ett 

fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar utan måste införa ett sådant. I 

promemorian 2018 konstaterades att införandet av denna typ av infrastruktur kräver 

långsiktig planering och tar tid att bygga ut. Här har kommunerna olika förutsättningar 

och med det olika förberedelsetid för hur ett sådant införande ska ske, vilket det 

saknas tidsmässigt utrymme för i förslaget. Det finns även en del praktiska hinder som 

kan uppstå, vilka kommunerna saknar rådighet över. Bland annat finns en 

överhängande risk för stora leveransstörningar när närmare 200 kommuner behöver 
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kärl under samma korta tidsperiod. SKR menar att det borde finnas en 

dispensmöjlighet, för de kommuner som inte kan införa ett fastighetsnära system helt 

eller enbart delvis till 1/1 2026, liknanden den som fanns föreslagen när det gällde 

införande att system för separat insamling av matavfall. Det finns således ett starkt 

behov att senarelägga slutdatumet för när systemet ska vara helt infört.  

En succesiv ansvarsövergång borde även försvåra producentansvarsorganisationerna 

planering då de inte vet när deras ansvar för ÅVS:er upphör i respektive kommun. Att 

under en tidsperiod ansvara för ett okänt och minskande antal återvinningsstationer 

borde rimligtvis skapa svårigheter att upphandla drift och tömning på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

SKR ser att det finns en annan möjlighet som skulle vara av fördel för både 

kommuner och producentansvarsorganisationerna, genom att frångå förslaget med en 

succesiv ansvarsövergång och i stället fastställa en tidpunkt då samtliga kommuner 

övertar insamlingsansvaret från producentansvarsorganisationen. Kommunerna 

övertar då det operativa ansvaret för återvinningsstationerna och fortsätter driva dem 

under införandet av ett fastighetsnära system och kan fasa ut ÅVS-systemet efter 

behov. Producentansvarsorganisationerna skulle med en sådan ordning få en 

förutsägbarhet och kunna planera sin insamlingsorganisation effektivt. Tiden för ett 

sådan ansvarsövergång bör vara väl tilltagen efter att bestämmelserna trätt i kraft för 

att kommunerna ska ha möjlighet att kunna förbereda övertagandet på ett 

tillfredställande sätt. Tidpunkten för när det fastighetsnära insamlingssystemet ska 

vara fullt infört, bör flyttas fram även i detta förslag för att kommunerna ska kunna 

skapa ett så bra system som möjligt.   

Insamling på allmän plats (9.6.5) 

SKR motsätter sig inte förslaget om att sortering av förpackningar även ska ske på 

allmän plats, då det finns ett pedagogiskt syfte att bete sig på samma sätt överallt i 

samhället oavsett plats. Däremot ser SKR ett antal problem med förslaget.   

SKR ser ett antal problem med den reglering som föreslås för vad som i rubriken 

kallas insamling av förpackningsavfall från allmän plats. Det finns för det första en 

stor oklarhet i vilka platser rubriken och författningstexten tar sikte på. Det nuvarande 

ansvaret tycks inbegripa markområden som inte alltid omfattas av begreppet allmän 

plats, till exempel badplatser.  

Det är inte heller säkert att kommunen har rådighet till alla de platser som omfattas av 

regleringen (till exempel badplatser som inte ägs av kommunen). Eftersom kommunen 

inte har någon möjlighet att tvinga fram sorteringslösningar som kommunen ska 

ansvara för på sådana platser kan det vara omöjligt för kommunen att uppfylla 

förordningens krav. Det bör därför övervägas om kravet endast ska gälla platser, 

definierade på visst sätt, som kommunen har rådighet till eller förfogar över.  

En annan svårighet är att det kommer bli svårt att få systemet att fungera, det vill säga 

att uppnå en god sortering. Det medför att kommunerna inte kommer kunna leverera 
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ett sorterat förpackningsmaterial med kvalitet till producentansvarsorganisationen. 

Dessa måste därför vara skyldiga ta emot och betala de totala kostnaderna oavsett 

kvalitet. Ersättningen kan med andra ord inte delvis utgöras av en tonersättning 

baserat på kvalitet på det levererade materialet.   

SKR är tveksam till hur mycket sorteringen kommer att förbättras över tid, på grund 

av de praktiska svårigheterna med utsortering i utemiljöer. Det behöver säkerställas att 

systemet inte medför en stor arbetsbelastning för kommunerna. Även om 

ersättningsmodellen för hanteringen av insamlingen ännu inte är färdig har SKR svårt 

att tro att de kan motivera resursförstärkning av personal på det sätt som skulle 

behövas för inhämtning av avfallet, fördelning av avfall och uppgiftslämning.  

SKR anser att det är befogat med ett ansvar för de arrangörer av offentliga 

tillställningar som nämns i föreslagna 3 kap. 4 c § avfallsförordningen. Sådana 

arrangemang är däremot regelmässigt tidsbegränsade och undantaget i bestämmelsen 

om kommunens ansvar bör snarast ta sikte på den tid det pågår en offentlig 

tillställning på platsen. Det finns också viss oklarhet kring vad undantaget innebär i 

praktiken. Eftersom den infrastruktur som i normala fall möjliggör insamling knappast 

kan flyttas eller stängas bör ansvaret enligt undantaget närmast motsvara det extra 

avfall som uppkommer på grund av tillställningen.  

Mot bakgrund av ovanstående synpunkter föreslår SKR justering av 6 kap. 6 § i 

förordningen om producentansvar för förpackningar enligt nedan.   

På platser som kommunen förvaltar och som särskilt iordningsställts för allmänheten 

ska kommunen göra det möjligt att sortera ut det förpackningsavfall som avses i 3 § 

1–5c, om det på platsen produceras förpackningsavfall i betydande omfattning. 

Skyldigheten gäller inte under den tid det finns en arrangör av en offentlig tillställning 

och arrangören i egenskap av verksamhetsutövare ansvarar för att förpackningsavfall 

som produceras på plats som avses i första stycket sorteras ut och omhändertas enligt 

3 kap. 4 c §§ avfallsförordningen (2020:614). Insamlingen ska ske separat. 

Ett förtydligande av rubriken skulle då kunna bli Insamling av förpackningsavfall på 

kommunal mark eller insamling av förpackningsavfall på vissa offentliga platser.  Den 

senare rubriken har förbild i lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 

vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. 

På vissa av de platser som kan träffas av formuleringen i förordningen finns redan 

någon annan som möjliggör utsortering av förpackningar, till exempel fastighetsägare 

för stationsbyggnader och gallerior eller föreningar som äger en badplats. Det är oklart 

hur dessa företeelser förhåller sig till det kommunala ansvaret och om dessa redan 

omfattas av kraven i 3 kap. 4 § avfallsförordningen.   

Det är oklart vad som avses med uttrycket att insamlingen ska ske separat. Även om 

insamlingen av förpackningarna naturligtvis måste särskiljas från icke sorterat 

restavfall behöver ansvaret tydliggöras i förhållande till kommunens skyldighet 

enlighet lagen om gaturenhållning och skyltning.  
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Finansiering av kommunerna insamlings- och informationsansvar (9.11) 

SKR anser att det är yttersta vikt att producenterna bär hela kostnadsansvaret och att 

samtliga kommuner får full kostnadstäckning. Det kan inte accepteras, som det står i 

promemorian, att kommunerna som kollektiv ska få full kostnadstäckning.  

Det är rimligt med en ersättningsmodell som utgår från en grundservice med kärl 

alternativt optisk sortering som bas, där de kommuner som vill gå längre genom att 

välja ett mer avancerat system eller en högre servicegrad får stå för merkostnaden. 

Enligt förslaget ska det finnas en möjlighet att söka tilläggsersättning för fördyrande 

omständigheter, varvid SKR anser att dessa fördyrande omständigheter borde ingå 

som en faktor i ersättningsmodellen. Om fördyrande omständigheter inte går att 

inkludera som en faktor, måste dessa omständigheter tydligt exemplifieras så att det 

framgår när en sådan ersättning är aktuell. Om fastställd schablonersättning inte täcker 

den enskilda kommunens kostnader för grundsystemet och tilläggsersättning inte 

räcker eller är tillämpbar, måste det finnas en utjämningsfond att tillgå för att 

säkerställa full kostnadstäckning för samtliga kommuner. Att som promemorian 

föreslår, att renhållningsavgifter kan användas, är inte acceptabelt, då principen att 

producenterna ska stå för samtliga kostnader frångås.  

Det är oklart vilka kostnader som inräknas i kostnadsparametern införande. För de 

kommuner som idag inte har ett fastighetsnära system krävs det omfattande 

förberedelser som utredningar av hur insamlingssystemet ska utformas, upphandling 

av entreprenör och utrustning alternativ en förstärkning av organisationen genom 

rekrytering om hämtning sker i egen regi. För det förberedande arbete att införa 

hämtning av förpackningsmaterial, måste kommunerna kompenseras av 

producentansvarsorganisationerna.  

Ersättningsmodellen inkluderar en tonersättning per material med tillägg eller avdrag 

utifrån kvalitet. Det framgår inte vem som sätter kvalitetskraven som ersättningen 

grundar sig på. Enligt promemorian ska Naturvårdsverket fastställa tonersättning och 

de borde också sätta kvalitetskraven. SKR ser en risk om producenterna får mandat att 

självständigt sätta kvalitetskraven. Vilka krav på kvalitet som ställs för erhålla en viss 

ersättning måste tydligt fastställas så att det inte uppstår en konflikt mellan 

producentansvarsorganisation och kommun gällande bedömningen vid 

överlämnandet. Det behövs tydlighet om hur material från allmänna platser hanteras, 

där sannolikheten för ett dåligt sorterat material är överhängande.    

Ersättningen till kommunerna bör vara flexibel så att insamlingssystemet kan byggas 

ut i etapper både geografiskt och för olika abonnentgrupper.  

För information finns ett förslag att ersättning utgår per invånare. Hänsyn måste då tas 

till de kommuner med en hög säsongsvariation i invånarantal där är turister och 

fritidsboende är skrivna på annan ort. Likaså för de kommuner med många studenter 

där en andel aldrig folkbokför sig på studieorten.  
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Dialog och tillsyn (9.13) 

Konsekvenserna för den kommunala miljötillsynen utvecklats inte i promemorian. 

Frågor som omfattas av kommunens tillsynsansvar skulle, förutom nedskräpning, 

även kunna vara frågor om hur de föreskrivna kraven på insamling i olika fall 

överensstämmer med förordningen, till exempel vid bostadshus, för verksamheter som 

är samlokaliserade med bostäder eller för den insamling som benämnts insamling från 

allmän plats. Här anser SKR att en analys av vad förslaget får för konsekvenser för 

tillsynsarbetet hade behövts, då tillsynsbehovet ofta är underskattat. 

Frågan om anvisning av plats för avfallslämning, om inte med nödvändighet hanteras 

av miljönämnderna, kan få ökad aktualitet när frågan om förpackningsinsamling 

uppkommer. Den typen av beslut avgiftsfinansieras inte och blir, tillsammans med 

ökade krav på rapportering, en belastning på kommunerna.  

SKR tillstyrker att Naturvårdsverket tar över tillsynsansvaret från Jordbruksverket 

avseende retursystemet för plastflaskor och metallburkar. Vad gäller regleringen i sig 

anser SKR att tillsynsansvaret även för denna förordning, på samma sätt som för de 

nyligen införda producentansvaren för bland annat engångsprodukter bör regleras 

uttryckligen i miljötillsynsförordningen. Endast en hänvisning till kommunens ansvar 

enligt 26 kap. 3 § 3 st. MB är allt för otydligt om avsikten är att kommunen ska ha ett 

ansvar för att kontrollera att förordningen efterlevs i försäljningsledet.  

SKR är positivt till att Naturvårdsverket ska ta ansvar för den fortsatta dialogen och 

vill framhålla att kommunernas olika kompetens behöver inkluderas i dialogen.  

Konsekvensanalys 

Förslaget att kommunerna ansvarar för insamling vid hushållen (11.5) 

Det saknas en konsekvensbeskrivning avseende kommunernas arbete med 

detaljplanering och bygglovsgivning. De antal fraktioner för den fastighetsnära 

avfallshanteringen som kommer att krävas enligt förslaget kan komma att resultera i 

en stor mängd bygglovsansökningar som i många fall kanske inte kommer att kunna 

beviljas utan leda till att detaljplaner måste ändras. Ett sådant arbete kommer att 

innebära stora kostnader och ta omfattande personalresurser i anspråk, vilket i värsta 

fall kan innebära att detaljplanering för andra angelägna ändamål, exempelvis nya 

bostäder, försenas. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att den går att 

lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven annars blir 

oöverblickbara.     

För ägare av flerbostadshus nämns som en konsekvens av de nya kraven ett behov av 

att investera i utrymmen för fastighetsnära insamling. Det saknas dock en analys av 

riskerna att det utrymme som krävs för att möjliggöra avfallshantering med 6–7 

fraktioner inte går att ordna inom ramen för gällande detaljplan. I det fall detaljplaner 
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måste ändras kommer det att innebära tid och kostnader som inte står i rimlig 

proportion till nyttan. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att den går 

att lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven annars blir 

oöverblickbara.     

Förslaget om insamling av hushållens förpackningsmaterial på allmän plats (11.7) 

Återigen saknas en analys av de stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av förslaget 

och hur kraven kan komma att påverka stadsbilden och utformningen av det offentliga 

rummet.  

Författningsförslag 

Regeringen föreslår nya bemyndiganden i miljöbalken för att kunna genomföra 

kompletterande och ytterligare reglering som rör avfall för föreskriftsnivå.  

SKR anser att det föreslagna bemyndigandet i 15 kap. 21 § punkten 2 som innebär att 

regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela skyldigheter 

för kommuner att vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och producenter eller producentansvarsorganisationer ska fungera är för 

vagt och behöver preciseras ytterligare. Utöver författningskommentarerna tycks 

motiveringen till bemyndigandet saknas.   

SKR anser vidare att det föreslagna bemyndigandet i 15 kap. 22 § MB, som innebär 

att regeringen får meddela förordningar om att kommunen ska ansvara för insamling 

av avfall som omfattas av producentansvar när det finns samordningsfördelar med att 

kommunen hanterar sådant avfall tillsammans med avfall som kommunen annars 

ansvarar för, behöver kompletteras så att det säkerställer kommunernas inflytande 

över bedömningen av samordningsfördelar vid införande av nya producentansvar. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Anders Knape 

Ordförande 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 
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§ 11 Dnr 2022-00015 000 

 

Samrådsremiss för anläggning av Alvesta triangelspår 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan beredning. 

Sammanfattning 

Alvesta kommun har givits tillfälle att yttra sig över samrådsunderlag, Alvesta 
triangelspår tillhörande järnvägsplan. Inom ramen för projektet Alvesta Triangelspår 
ska ett nytt triangelspår och ett mötesspår anläggas i södra Alvesta. Triangelspåret 
och mötesspåret kommer att bidra till tidsvinster, ökad flexibilitet samt minska 
förseningsriskerna. I samband med detta ska den befintliga plankorsningen mellan 
Kust till kustbanan och väg 126 ersättas med en planskild korsning. Planskildheten 
kommer att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter längs 
väg 126. Utöver det ska den befintliga järnvägsbron över Hjortsbergaån breddas 
eller bytas ut för att göra plats för triangelspårets ytterligare ett spår över ån.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-14 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, 2022-01-14 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att besluta att anta 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över samrådsremiss för Triangelspåret 
som sitt eget.  

Sammanfattning 

Alvesta kommun har givits tillfälle att yttra sig över samrådsunderlag, Alvesta 
triangelspår tillhörande järnvägsplan. Inom ramen för projektet Alvesta Triangelspår 
ska ett nytt triangelspår och ett mötesspår anläggas i södra Alvesta. Triangelspåret 
och mötesspåret kommer att bidra till tidsvinster, ökad flexibilitet samt minska 
förseningsriskerna. I samband med detta ska den befintliga plankorsningen mellan 
Kust till kustbanan och väg 126 ersättas med en planskild korsning. Planskildheten 
kommer att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter längs 
väg 126. Utöver det ska den befintliga järnvägsbron över Hjortsbergaån breddas 
eller bytas ut för att göra plats för triangelspårets ytterligare ett spår över ån.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, 2022-01-14  

 
 

Magnus Wigren 
Samhällsbyggnadschef 

Mario Jonjic 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till 

Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge. Märk 
kuvertet TRV 2021/88866 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över remiss 
för samrådsunderlag avseende Triangelspåret i Alvesta 

 

Bakgrund 

Alvesta är beläget vid korsningen mellan de två järnvägssträckorna Södra 

stambanan som går mellan Malmö och Katrineholm/Järna och Kust till 

kustbanan som går mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Idag saknas en 

direktförbindelse på sträckan Värnamo-Alvesta-Älmhult och omvänt vilket 

medför att tågen behöver köra in på Alvesta bangård för att göra en 

lokrundgång. Förutom att lokrundgången tar lång tid innebär det också en 

belastning på Alvesta bangård samt att tågen korsar varandras spår på 

genomgående spår inne på Alvesta bangård. Sydväst om Alvesta  

station korsar Kust till kustbanan väg 126 som idag har många förseningar 

för trafiken vid långa bomfällningstider. 

 

Sammanfattning 

Alvesta kommun har givits tillfälle att yttra sig över samrådsunderlag, 

Alvesta triangelspår tillhörande järnvägsplan. Inom ramen för projektet 

Alvesta Triangelspår ska ett nytt triangelspår och ett mötesspår anläggas i 

södra Alvesta. Triangelspåret och mötesspåret kommer att bidra till 

tidsvinster, ökad flexibilitet samt minska förseningsriskerna. I samband med 

detta ska den befintliga plankorsningen mellan Kust till kustbanan och väg 

126 ersättas med en planskild korsning. Utöver det ska den befintliga 

järnvägsbron över Hjortsbergaån breddas eller bytas ut för att göra plats för 

triangelspårets ytterligare ett spår över ån. 

 

Redogörelse 

Alvesta kommun ser positivt på att ett triangelspår mellan Kust och kust-

banan kommer till stånd. Detta kommer att underlätta för godshanteringen på 

järnväg för södra Sverige. Alvesta kommun ser också positivt på att en 

planskildhet möjliggörs för Kust till kust-banan där den passerar länsväg 

126. Emellertid anser kommunen att en planskildhet bör konstrueras öppen 

underpassage under järnvägen. En bro påverkar landskapsbilden mycket och 

generar mer buller som riskerar att spridas till bostadsområdet Hamrarna 

väster om planskildheten.  
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Magnus Wigren 
Samhällsbyggnadschef 

Mario Jonjic 
Planarkitekt 
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Samrådsremiss  för  anläggning  av  Alvesta  triangelspår

Samrådsremiss för anläggning avAlvesta  triangelspår  bandelar 720,  8+4 och 820 i södra Alvesta, Alvesta
kommun,  Kronobergs  län.

Trafikverket  Region Syd har tagit  fram ett samrådsunderlag för anläggning av järnväg, bandelar  720,  8i4
och  820  samt  ombyggnation  av  plankorsning  till  planskild  korsning  där  väg  126  (Blädingevägen)  korsar
järnvägen.

Syftet  med  samrådet  är  att  informera  sakägare  såväl  som  myndigheter,  organisationer  och  allmänheten  i stort  om

arbetet.  Men  också  att  dessa  ska  kunna  bidra  med  information  och  sin  kunskap  om  förhållanden  som  är  viktiga  att

ta  hänsyn  till  i arbetet  med  utformningen  av  de nya  anläggningarna.  Efter  detta  samråd  arbetar  vi  vidare  med
handlingarna  med  stöd  av  inkomna  synpunkter.

Vi vill  få in synpunkter  och yttranden  på samrådsunderlaget  före 2022-01-29.  Synpunkter  skickas till
Trafikverket  Arendemottagningen,  Investering,  Box 8io,  781 28 Borlänge eller via e-post till
investeringspro.iekffl)trafilcverket.se.  Ange ärendenummer  TRV 2021/88866.

En järnvägsplan  med status samrådsunderlag  daterat 2021-11-29  finns tillgänglig  på Trafikverkets
webbplats www.trafikverket.se/projekt,  se Kronobergs län under perioden 2022-01-07  - 2022-01-28.  Där
finns även en planläggningsbeskrivning  daterad 2021-11-29  som beskriver  samrådsprocessens olika steg
och  när  du  kan  vara  med  och  påverka  i projektet.

Vid  eventuella  frågor  är  du  välkommen  att  kontakta  Trafikverkets  projektledare  Jacob  Larsson  via

telefonnummer  oio  -  123  61 55 eller via  mailadress.iacob.larssomF')trafilcverket.se.

Med  vänlig  hälsning

Jacob  Larsson,  projektledare

Trafikverket har inhämtat dina personuppgifter från  fastighetsregistretisyfte  att genomföra  rubricerad  åtgärdienlighet
med  sektorslagarna  jör  infrastrukfur.  Inkomna  synpunkter  och yttrandeniärendet  utgör  allmän  handling.  Du  har  rätt  att
begära  registerutdrag,  begära  rättelse,  begära  radering,  begära  begränsning  av behandlingen  samt  invända  mot

behand{ingen. Begäran görs til{ Trafik'uerkets kontaktcenter. Personuppgiftsansuarig är  Trafikuerket,  78i  8g Borlänge.
Organisationsnummer  :oaroo-6gg7.  Dataskyddsombudet  kan  nås på  samma  adress.  Du  har  rätt  att  klaga  till
natainspektionen som ar tilisynsmyndighet  för  dataskyddsj?3rordningen.
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Samrådsremiss  för  anläggning  av  Alvesta  triangelspår

Samrådsremiss  för anläggning  avAlvesta  triangelspår  bandelar  720,  8i4  och 820  i södra Alvesta,  Alvesta
kommun,  Kronobergs  län.

Trafikverket Region Syd har tagit fram ett samrådsunderlag för anläggning  av järnväg,  bandelar  720,  8i4
och 820 samt ombyggnation  av plankorsning  till  planskild  korsning  där väg 126  (Blädingevägen)  korsar
järnvägen.

Syftet med samrådet  är att informera  sakägare såväl som myndigheter,  organisationer  och allmänhetenistort  om

arbetet.  Men också att dessa ska kunna  bidra  med information  och sin kunskap  om förhållanden  som  är viktiga  att

ta hänsyn till  i arbetet  med utformningen  av de nya anläggningarna.  Efter  detta samråd  arbetar  vi  vidare  med
handlingarna  med  stöd  av inkomna  synpunkter.

Vi vill  få in synpunkter  och yttranden  på samrådsunderlaget  före 2021-12-06.  Synpunkter  skickas  till

Trafikverket  Arendemottagningen,  Investering,  BOX 810, 781 28 Borlänge  eller  via e-post  till

investeringspro.iekt(«trafikverket.se.  Ange ärendenummer  TRV 2021/88866.

En järnvägsplan  med status samrådsunderlag  daterat  2021-11-29  finns  tillgänglig  på Trafikverkets
webbplats www.trafikverket.se/projekt, se Kronobergs län under  perioden  2022-01-04  - 2022-01-25.  Där
finns  även en planläggningsbeskrivning  daterad  2021-11-29  som beslaiver  samrådsprocessens  olika  steg
ach  när  dtx kan  vara  med  och  påverka  i projektet.

Vid  eventuella  frågor  är du välkommen  att kontakta  Trafikverkets  projektledare  Jacob  Larsson  via

telefonnummer  ozo - 123  6z 55 eller  via mai1adress.iacob.1arsson@trafikverket.se.

Med  vänlig  hälsning

Jacob  Larsson,  projektledare

Trafikverket  har inhämtat  dina personuppgifter  från  fastighetsregistretisyfte  att  genomföra rubricerad  åtgärdienlighet
med sektorslagarna  för  infrastruktur.  Inkomna synpunkter och yttrandeniärendet  utgör allmän hand/irig. Du har  rätt  att
begära registerutdrag,  begära rättedse, begära radering, begära begränsning av behandiingen samt  invända  mot

behand(ingen. Begäran görs till  Trafikuerkets kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig  är Trafikverket,  78] 8g Borlänge.
Organisationsnummer  202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du  har rätt  att klaga  till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighetfir  dataskydddörordningen.



 

Svar på samrådsremiss för anläggning av Alvesta triangelspår och 

mötesspår. 
 

Sammanfattning 
 

Förslaget som ligger ute på remiss saknar helt framtidsvisionen om en utökad godstrafik på 

järnväg. Sydostlänken dvs ny järnväg mellan Olofström och Karlshamn lyfts inte upp som en 

viktig del av tillkomsten av ett triangelspår mellan södra stambanan och Kust- till kustbanan.  

 

Hela förslaget innebär stora och dyrbara ingrepp i samhället som enligt samrådsremissen 

skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Det förslag som dåvarande Banverket tog fram en 

idéstudie över 2003 med en dragning söder om samhället tillsammans med en utflyttad 

bangård ansågs då inte vara samhällsekonomiskt försvarbar men sedan dess har tiderna 

förändrats och bedömningen idag borde vara samma som samrådsremissen bygger sin lösning 

på.  

 

Att bygga en järnväg med en radie under 300 m är inte i paritet med hur man bygger en ny 

järnväg idag. Slitaget på materialet blir stort i synnerhet som den godstrafik som bedrivs idag 

på banan (Volvo-tågen) görs i långa och tunga tågsätt. Med en tänkt utbyggnad Olofström-

Karlshamn förväntas en väsentlig ökad godstrafik på banan. Redan idag kör man 800 m långa 

tåg och den längden förväntas öka i framtiden. Detta innebär att väntspåret redan i 

planeringsläget är för kort och kan inte utökas utan att ytterligare förändringar i 

vägstrukturerna måste till. 

 

Väntspåret skall enligt förslaget ligga söder om kust- till kustbanan och kommer att beröra 

den skyddsvall som idag finns emot villorna vid Hagavägen och befintlig väg från Lyckegård 

till Forsdalavägen. Det går inte att som remissutgåvan säger att man kanske behöver göra 

intrång i skyddsvallen (5 m hög) utan den måste naturligtvis flyttas närmare trädgårdarna eller 

ersättas med t.ex. bullerplank.    

 

Att riva delar av fastigheten på Verktyget 1 och tro att verksamheten kan fortsätta att bedrivas 

som om verkstadslokalerna inte behövs är naivt. Givetvis blir sådana ingrepp så stora att 

nuvarande verksamhet inte kan fortsätta.  

 

Verksamheterna på västra sidan av Blädingevägen vid Hagavägen måste få nya anslutningar. 

En fråga som inte ens tas upp i förslaget. De boende på Hamrarna skall beredas ny infart via 

Hamrarnavägen men är syftet också att använda samma väg för verksamheterna vid 

Hagavägen. I så fall hamnar trafiken till dessa verksamheter inne i bostadsområdet. 

 

Man måste också ta i beaktande att om järnvägen byggs med 300 m radie så kommer 

fastigheten närmast järnvägen på västra sidan att också få stora inskränkningar. 

 

Planfriheten med en viadukt innebär att verksamheterna på båda sidor om Blädingevägen 

måste lämna mark ända fram till fasaderna om man utgår från skissen i samrådsremissen. 

 

126:an och genomfartstrafiken blir med samrådsförslaget i praktiken permanentad och all 

tung trafik genom centrum med skola och handelsplatser kvar för lång framtid. Det är 



naturligtvis inte bara virkestransporter till och från Vida som använder denna transportled 

utan merparten av transporterna är skilda kategorier med genomgång mot söder.  

 

Alvesta Godsbangård och godsterminalen vid Lillsjögatan är i praktiken det enda godsnodet i 

hela Växjö-regionen om man undantar företag med egna lastplatser. Skall godset öka så måste 

det ske över hela landet. Växjö-Alvesta behöver också en terminal som täcker in också 

framtida behov enligt med det förslag Banverket tog fram 2003. 

 

Trafikverket håller på med ombyggnaden av väg 25/27 till mötesseparerad väg. I samband 

med det arbetet bygger man en planfri  korsning vid Forsa. I ett framtidsperspektiv vore det 

naturligt att denna nya korsning också blev utgångspunkten för väg 126:s sträckning mot 

söder med en anslutning vid Blädingeås.   

 

Förslag 
 

Att hela projektet omprövas till förmån för ett cirka 6 km långt triangelspår från Blädinge till 

Forsa enligt bifogad skiss Fig 1. 

 

Kostnadsmässigt blir en sådan åtgärd inte dyrare än dagens förslag och har den fördelen att 

den inte orsaka samma intrång i Alvesta tätort. Vidare öppnar man upp för möjligheten att på 

sikt kunna flytta ut godsbangården från Alvesta centrum och bereda möjligheter för ett 

logistikcentra med tillgång till järnvägstransporter. Därtill öppnas också möjligheten för en 

framtida utflyttning av väg 126 via den nya plankorsningen vid väg 25/707 fram till 

Hjälmaryd, Blädingeås. 

 

 

Triangelspår och mötesspår. 
 

Av bifogad skiss i samrådsunderlaget får man uppfattningen att mötesspåret ansluter direkt till 

triangelspåret vilket i så fall innebär att växeln från mötesspåret in mot Alvesta måste 

anläggas innanrakspåret upphör. Det innebär i sin tur att detta kommer att inskränka på 

längden av mötesspåret som i dagsläget har ett utrymme på 760 m.  

 

Med en sådan lösning och att triangelspåret inleds med en mindre kurva mot norr för att 

därefter gå över i ett kortare rakspår innan triangelspåret viker av mot söder kräver en teknisk 

förklaring.  

Innebär detta att den första korta kurvan anläggs utan rälsförhöjning?  

Utformningen blir med i praktiken en S-kurva en konstruktion med högt slitage på materialet 

men också stor begränsning av den tillåtna hastigheten. 

Detta förstärks också genom att bygga med en radie på 250 m när man i praktiken idag inte 

bygger järnväg med mindre än en radie på 300 m. Detta får två följdverkningar dels genom 

ytterligare materialförslitningar och dels genom en begränsad hastighet. Det senare medföljer 

att blockeringen av både upp och nedspår på södra stambanan blir längre ju lägre hastighet 

man kan hålla på triangelspåret.  

 

Mötesspårets längd innebär att tåglängder över 750 m inte går att hantera via mötesspåret trots 

att det är sådana längder man idag redan provkör godståg med från kontinenten.  

Problemet med bullervallen som idag skyddar bostadsområdet från buller från 

såganläggningen måste lösas. Eftersom denna är relativt hög måste naturligtvis denna göras 



ingrepp i inte bara för själva mötesspåret utan också för kontaktledningen och dess stolpar 

som enligt förslaget placeras på utsidan av spåret. 

Detta innebär att 10 bostadsfastigheter på likvärdiga sätt rent fysiskt påverkas.  

Att låta tåg från Alvesta bangård gå ut i ett vänteläge till mötesspåret för att bereda bättre plats 

inne i Alvesta innebär samtidigt att ytterligare inbromsningar och igångsättning kommer att 

ske med ökat buller för närboende som följd. 

 

Påverkan på befintlig verksamhet.  
 

Handlingarna säger att man gör en låg kurvradie (250 m) för att ta så lite av fastigheten 

Verktyget 1 som möjligt. Vad man tydligen inte alls noterar är att den del man sparar (kontor 

och en del av verkstadslokalerna) är i mångt och mycket sammanflätade med den del man vill 

riva. De säkerhetsavstånd som vanliga fall gäller för byggnader (30 m) måste också uppfyllas 

när det gäller denna järnvägsbyggnation. Med 30 meter från spårmitt blir det inte mycket kvar 

av produktionslokalerna. Vad man också missat är att den här byggnaden är i två plan med 

suterängplan ut mot öster. I detta plan finns bland annat stora personalutrymmen.  

De verksamheter som bedriver verksamhet i lokalerna är idag bland annat en åkeri, som har 

sin omlastning här. 

 

På västra sidan av Blädingevägen finns produktionslokaler som handlingarna säger att man 

bara i begränsad omfattning behöver beröra. Av det skälet gör man förslaget med 250 m radie. 

Vad man inte nämner är att också här borde krävas ett säkerhetsavstånd till byggnaden på 30 

m. Med en planfri korsning (viadukt) innebär det samtidigt att flera verksamheter stängs ute 

från sina naturliga utfarter på Blädingevägen. Att hitta nya lösningar utan att detta sker genom 

befintligt bostadsområde är svårt att se.  

 

Bostadsområdet Hamrarna 
 

Den befintliga tillfartsvägen till bostadsområdet Hamrarna tvingas stängas. Ny infart går att 

skapa en bit söder om nuvarande infart men innebär att man kommer in mitt i bostadsområdet 

på Ringvägen. Vad man befarar är att denna väg också kommer att användas till de 

verksamhetsområden som stängs ute ifrån sina gamla tillfartsvägar. Tung trafik inne i ett 

villaområde är normalt inget någon kommun accepterar. 

 

Trafik 
 

Väg 126 som idag går rakt igenom Alvesta Centralort är livligt trafikerad inte bara av den 

tunga trafik som går till Vida och andra företag i Alvesta utan också flertalet fjärrtransporter 

från norr och väster mot Blekinge och vice versa.  

Längs Blädingevägen/Allbogatan finns många bostäder, centrumhandel, vårdcentral, 

högstadieskola och Folkets Hus. Hastighetsbegränsning på 126:an inne i Alvesta är satt till 40 

km och förbi centrum med skola och vårdcentral till 30 km. En långt ifrån optimal vägsträcka 

för genomfartstrafik med tunga fordon. Att dessa slipper stanna för fällda bommar är av en 

viss betydelse för trafikanterna men knappast någon fördel för boende och verksamheterna 

längs med vägen.  

 

Godsterminal och bangård. 
 

Vid Lillsjögatan finns en postterminal och en combiterminal. En utveckling av 

combiterminalen har naturlig begränsning i det ganska lilla området. Eftersom 



Växjöregionens möjligheter till godstrafik är helt hänvisade till combiterminalen i Alvesta 

behöver man ta höjd för en mycket högre kapacitet än vad som är möjlig på nuvarande 

område.  

Det har diskuterats under ganska lång tid om en utflyttning av godsbangården i samband med 

att man bygger triangelspåret mot Göteborg. Dagens godsbangård är trång och trängs med en 

alltmer utbyggd persontrafik. Antalet tåglägen är i dag begränsade på stationsområdet i 

Alvesta och behöver utökas vilket inte är möjligt utan att godsbangården flyttas. 

 

Ett 6 km långt triangelspår söder om Alvesta. 
 

Fördelen med att lägga triangelspåret söder om Alvesta är att man öppnar upp för en 

utveckling i flera steg.  

 

I ett första skede kan spåret förutom uppgiften som triangelspår också användas som väntspår. 

Det innebär också att godstågen söder ifrån inte behöver passera plankorsningen vid 

Blädingevägen och därmed minskas antalet bomfällningar. 

 

I senare läge kan man uppnå följande: 

 

1. Utflyttad bangård  

2. Ett logistikcentra i anslutning till bangården 

3. En utflyttad väg 126 i ett västligt läge mellan den nya trafikplatsen vid Forsa och 

Hjälmaryd. 

4. En utflyttning av Göteborgsjärnvägen från centrala Alvesta till det längre 

triangelspåret och på så vi lösa upp barriärer i Alvesta. 

 

Allt detta i linje med dåvarande Banverkets idéstudie från 2003 och teknikstudie från 

samma tidpunkt. 

 

Se bifogad skiss 

 

Hjortsberga den 18 januari 2022 

 

Lars-Olof Franzén 

 

Alvesta Alternativet 
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§ 10 Dnr 2022-00032 210 

 

Yttrande på remiss om nationell plan för transportinfrastruktur 
2022-2033 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan beredning. 

Sammanfattning 

Alvesta kommun konstaterar att förslaget innehåller få nya objekt. Vi noterar däri 
att satsningen på dubbelspårsutbyggnad på Kust till kust-banan mellan Växjö och 
Alvesta helt utelämnats i förslaget till ny nationell plan. Detta trots att sam- och 
medfinansiering av projekt är en avgörande faktor för att objekt som dessa ska 
lyftas in i planen. Trots samfinansiering och medfinansiering som tecknats genom 
avsiktsförklaringar mellan Region Kronoberg och flertalet av länets kommuner 
uteblir en sådan satsning. Alvesta kommun anser därutöver att en satsning på nya 
stambanor bör hanteras utanför nationell plan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-14 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, 2022-01-13 
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Yttrande på remiss om nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022-2033 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att besluta att anta 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över remiss på förslag till 
nationell plan för 2022 – 2033 som sitt eget. 

Sammanfattning 

Alvesta kommun konstaterar att förslaget innehåller få nya objekt. Vi noterar däri 
att satsningen på dubbelspårsutbyggnad på Kust till kust-banan mellan Växjö och 
Alvesta helt utelämnats i förslaget till ny nationell plan. Detta trots att sam- och 
medfinansiering av projekt är en avgörande faktor för att objekt som dessa ska 
lyftas in i planen. Trots samfinansiering och medfinansiering som tecknats genom 
avsiktsförklaringar mellan Region Kronoberg och flertalet av länets kommuner 
uteblir en sådan satsning. Alvesta kommun anser därutöver att en satsning på nya 
stambanor bör hanteras utanför nationell plan.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Svar på remiss om nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022-2033, 2022-01-13 

 
 

Magnus Wigren 
Samhällsbyggnadschef 

Mario Jonjic 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till 

i.remissvar@regeringskansliet.se   

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se    

mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
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Svar på remiss om nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022-2033 

Bakgrund 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för 
investeringar i transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. Trafikverket har nu 
slutfört sitt uppdrag och inlämnat sitt förslag till nationell plan för 
transportsystemet till regeringen. I samband med detta överlämnande har planen 
sänts på remiss. Alvesta kommun har möjlighet att lämna remissvar. 

Sammanfattning 

Alvesta kommun konstaterar att förslaget innehåller få nya objekt. Vi noterar däri 
att satsningen på dubbelspårsutbyggnad på Kust till kust-banan mellan Växjö och 
Alvesta helt utelämnats i förslaget till ny nationell plan. Detta trots att sam- och 
medfinansiering av projekt är en avgörande faktor för att objekt som dessa ska 
lyftas in i planen. Trots samfinansiering och medfinansiering som tecknats genom 
avsiktsförklaringar mellan Region Kronoberg och flertalet av länets kommuner 
uteblir en sådan satsning. Alvesta kommun anser därutöver att en satsning på nya 
stambanor bör hanteras utanför nationell plan. 

 

Redogörelse 

 

Ny infrastrukturplan och mer pengar men det som levereras är i mindre omfattning 
än tidigare.  Alvesta kommun konstaterar att det endast är sju nya objekt som den 
nya infrastrukturplanen presenterar, där samtliga är medfinansierade. Alvesta 
kommun drar slutsatsen att det kan vara avgörande för kommuner och regioner hur 
mycket infrastrukturprojekt medfinansieras för att de ska lyftas in i 
infrastrukturplanen. Sydöstra Sverige är i vanlig ordning missgynnade av detta 
eftersom flera av geografins avgörande infrastruktursatsningar finns på 
Trafikverkets lista med möjliga satsningar vid en utökad ram (på 10%), regionen blir 
med detta satt på undantag. OECD lyfter dessutom i sin rapport, OECD Territorial 
Reviews SMÅLAND–BLEKINGE, att brister i infrastrukturen inom regionen 
Småland/Blekinge men också till övriga regioner samt Europa är en stor brist för 
utvecklingen av sydöstra Sverige.  

 

Dubbelspår Växjö - Alvesta 

Järnvägssträckan mellan Växjö och Alvesta är vidare en av Sveriges mest 
vältrafikerade enkelspåriga järnvägar med 108 tåg per vardag. Sträckan är enligt 
Trafikverkets klassificering RÖD med stora kapacitetsbegränsningar. Förutom gods 
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så trafikeras sträckan av fem olika tåglinjer med många inomregionala 
arbetspendlare, inte minst till IKEA i Älmhult samt mellan Alvesta och Växjö. Om en 
tidigareläggning av ett dubbelspår inte prioriteras finns en risk för ökade 
förseningar och färre resande på sträckan till följd av detta. Detta kan följaktligen 
påverka en stor del av näringslivets kompetensförsörjning, attraktiviteten av 
sydostregionen som både boendeplats och arbetsmarknad samt punktligheten för 
godstrafik. Kust till kustbanan och nämnda järnvägssträcka utgör, utöver allt annat, 
dessutom en viktig del och länk i det internationella godsstråket Baltic Link, 
godstransportkorridoren mellan Göteborg och Adriatiska havet. 

 

Mötesspår Grönsängen 

Mötesspår Grönsägnen öster om Alvesta tätort är ett objekt som bedöms vara en 
investering som ligger under 100 miljoner, således inte ett namngivet objekt som 
behöver presenteras i ny nationell plan. Emellertid är Grönsängen viktigt ur ett 
kommunalt och regionalt perspektiv. Alvesta kommun förordar, bland annat genom 
Alvesta och Växjö kommuners gemensamma utvecklingsstrategi, ett stationsläge för 
att ombesörja utbyggnaden av östra Alvesta med tillgängliga och hållbara 
transporter. Därför anser Alvesta kommun att plattformar för en station bör 
förberedas och en att ny planskildhet byggs i samband med denna åtgärd, 
följaktligen en kostnad som innebär att objektet måste uppgraderas till namngivet i 
nationell plan. Ett nytt mötesspår i Grönsängen att bankapaciteten ökar och 
möjliggör fler möten men ger samtidigt långsammare resor. Fortsatta 
kapacitetsåtgärder bör därför vara dubbelspårsutbyggnader, således bör 
prioritering ligga på att påbörja dubbelspårsutbyggnaden, sträckan Växjö-Räppe och 
möjliggöra en station och planskildhet i den, av ÅVS:en, föreslagna tredje etappen 
av dubbelspårsutbyggnaden (Et. 3: Gemla-Alvesta). 

 

Triangelspår 

Alvesta kommun konstaterar att den nya nationella planen föreslår en 
senareläggning av utbyggnaden av ett triangelspår i Alvesta. Ett triangelspår är en 
viktig länk för godset som ska vidare från och till Södra stambanan eller Kust till 
kust-banan. Triangelspåret är dessutom en viktig länk i vidareutvecklingen av Baltic 
Link samt utbyggnaden av Sydostlänken till Karlshamns hamn. Alvesta kommun 
hemställer att triangelspåret prioriteras för att kunna möjliggöra miljövänliga och 
konkurrenskraftiga godstrafikförbindelser 

 

Nya stambanor 

En utbyggnad av nya stambanor ger en ökad möjlighet till kompetensförsörjning, 
arbetspendling och utvidgning av arbetsmarknaden. Alvesta kommun anser att en 
snabb utbyggnad bör vara målbilden för Trafikverket och Sverige samt att detta 
finansieras utanför given ram. Ett av syften med att inte finansiera inom given ram 
är att det skapas undanträngningseffekter, vilket i detta fall innebär att sydöstra 
Sverige och region Kronoberg nedprioriteras avseende infrastruktursatsningar så 
som dubbelspår mellan Växjö och Alvesta, vidareutveckling på hela Kust till kust-
banan och utvecklingen av Baltic Link. Nya stambanor bör således finansieras 
utanför given ram för att dels uppnå hållbara, snabba och goda person- och 
godstransporter, dels för att kunna uppnå effekt av systemet inom rimlig tid 
samtidigt som befintliga stambanor måste avlastas med det snaraste för att 
näringslivets godstransporter på järnväg skall kunna fortsätta utvecklas. Alvesta 
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kommun anser därmed också att en östlig dragning av de nya stambanorna genom 
södra Sverige, men oaktat kräver vi ett stationsstopp i Kronobergs län.  

 

 

  

Magnus Wigren 
Samhällsbyggnadschef 

Mario Jonjic 
Planarkitekt 

  
 



Svar på remiss om nationell plan för transportinfrastruktur 2022-
2033 

Bakgrund 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i 
transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. Trafikverket har nu slutfört sitt uppdrag och inlämnat 
sitt förslag till nationell plan för transportsystemet till regeringen. I samband med detta överlämnande 
har planen sänts på remiss. Alvesta kommun har möjlighet att lämna remissvar. 

 

Sammanfattning  

 

Vi konstatera att regionen och Alvesta kommun har en förmåga att rycka loss 

infrastruktursatsningar utan att dessa kopplas till faktiska förhållanden. I Alvesta har vi stora 

problem med de många bomfällningarna på östra sidan vid Lekarydsvägen och 

Länsmansbacken. Samtidigt är antalet tåglägen en bristvara på persontrafikstationen i Alvesta. 

Att öka kapaciteten mellan Alvesta och Växjö innebär ytterligare tryck på ovan nämnda 

problem.  

 

För att avhjälpa situationen är en utflyttning av godsbangården nödvändig för att möjliggöra 

en effektiv trafikföring på Alvesta station och möjligheter till ökade godstransporter på 

järnväg i hela regionen. Detta vore möjligt med en annan lösning av triangelspårets dragning 

än den som Trafikverket i dagarna har ute på remiss.  

 

En lösning krävs på plankorsningarna vid Länsmansbacken och Lekarydsvägen innan tal på 

ytterligare kapacitetshöjning på sträckan Alvesta – Växjö diskuteras. En möjlig lösning är att 

gräva ned järnvägen vid båda dessa korsningar och på så vis skapa planskildhet. En sådan 

lösning skulle innebära stora positiva effekter med minskade utsläpp av väntande fordon och 

minskat buller från järnvägstrafiken.  

 

En ökning av kapaciteten på södra stambanan anser vi att man enklast och billigast uppnår 

med ett tredje spår längs södra stambanan. På så vis behövs inte nya barriärer upprättas medan 

man ändå uppnå en väsentlig kapacitetshöjning utan enorma kostnader som en ny stambana 

skulle medföra.  

 

Vi vill också att man i samband med ombyggnaden av väg 25-27 mellan Sjöatorp och Forsa 

och den planskilda avfarten vid Forsa planerar för en utflyttning av väg 126 till detta läge 

väster om Alvesta. Den tunga trafiken som går igenom Alvesta centrum riskerar att 

permanentas genom den lösning Trafikverket planerar med en viadukt över järnvägen vid 

Blädingevägen. De höga trafiktalen på denna sträcka genom centrala Alvesta med 

matmarknad, vårdcentral, skolor och kulturarena är ingen framtida lösning för centralorten. 

En utflyttning av väg 126 har varit diskuterad i minst 20 år och måste få en permanent lösning 

omgående. Här faller den pågående ombyggnaden av väg 25 väl in i en framtida lösning. 

 

Hjortsberga 18 januari 2022 

 

Lars-Olof Franzén 

Alvesta Alternativet 

 

     

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Dnr 2022-00022 041 

 

Beslut om extra ramtillskott till omsorgsnämnden  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna extra ramtillskott till omsorgsnämnden 2022 på 5 miljoner kronor som 
finansieras från centrala medel. 

Sammanfattning 

Förutsättningarna har prövats med ett nytt resursfördelningssystem och det finns 
nu behov av satsningar inom omsorgsnämnden. SKR:s prognoser för skatter och 
bidrag ser bättre ut än när budgeten beslutades samt att kostnaden för pensioner 
prognostiseras något lägre än budget, vilket medger en viss justering av 
kostnaderna centralt. För att underlätta satsningar i omsorgsnämnden och ge 
förutsättningar att hålla budget föreslås ett extra ramtillskott till omsorgsnämnden 
som tas från centrala medel.  

Yrkanden 

Frida Christensen (S) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-11     
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Beslut om extra ramtillskott till omsorgsnämnden  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna extra ramtillskott till omsorgsnämnden 2022 på 5 miljoner kronor som 
finansieras från centrala medel.  

Sammanfattning 

Förutsättningarna har prövats med ett nytt resursfördelningssystem och det finns 
nu behov av satsningar inom omsorgsnämnden. SKR:s prognoser för skatter och 
bidrag ser bättre ut än när budgeten beslutades samt att kostnaden för pensioner 
prognostiseras något lägre än budget, vilket medger en viss justering av 
kostnaderna centralt. För att underlätta satsningar i omsorgsnämnden och ge 
förutsättningar att hålla budget föreslås ett extra ramtillskott till omsorgsnämnden 
som tas från centrala medel.  

 

  

 
 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Anna Bring 
Budgetansvarig 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Tkr Ramjust. 

O N

Ny budget 

2022

Kommunstyrelsen 91 730

Kultur och fritidsnämnden 63 730

Utbildningsnämnden 477 980

Nämnden för arbete och lärande 238 570

Omsorgsnämnden 5 000 391 110

Samhällsbyggnadsnämnden 55 020

Nämnden för myndighetsutövning 200

Summa nämnder 5  000 1 318 340

Gemensam finansiering 5 000 1 345 700

Årets resultat 0 27 360
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§ 9 Dnr 2021-00327 000 

 

Buss- och tågkort till studenter 

Beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att, i nära samarbete med 
kommunens näringsliv, ta initiativ till att erbjuda studenter vid Linnéuniversitetet 
finansierade resor i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och 
examensarbeten vid företag och organisationer inom kommunen. Resor inom 
Kronobergs län ersätts.  

2. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att genomföra pilotprojektet 
under fyra terminer med start 2022 och att utvärdering ska ske löpande och senast 
efter tre terminer som underlag för beslut om eventuell fortsättning.   

3. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att pilotprojektet avsätter 20 
000 kr för 2022. Beslut om medel för 2023 hanteras i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan med internbudget för 2023.  

4. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i 
uppdrag att ta fram rutiner och regler för hanteringen av buss- och tågkort till 
studenter samt att utforma samarbetsformer med Linnéuniversitetet och näringsliv. 

Sammanfattning 

Utbildning och kompetensförsörjning är en avgörande faktor för alla företag och 
organisationer i en allt hårade global konkurrens. Alvesta kommun har ett rikt och 
mångfacetterat näringsliv som har behov av att kontinuerligt utveckla befintlig 
kompetens, men också nyrekrytera. Kompetensbristen inom vissa branscher lyfts 
ofta fram som hot mot en fortsatt utveckling. Alvesta kommuns närmaste 
universitet är Linnéuniversitet med campus både i Växjö och Kalmar. Denna källa till 
kompetens behöver Alvesta kommun och kommunens näringsliv bli bättre på att 
utnyttja och universitetet behöver se länets samlade näringsliv som mottagare av 
studenter som ska genomföra praktik och uppsatser. I Alvesta kommun finns dels 
en rad spetsföretag, dels kommunen i sig, som skulle vara bra mottagare för 
studenter.  

Uppskattningsvis gör ca 20 studenter/termin sin praktik i Alvesta kommun, primärt 
inom vård och skola. Flertalet studenter vid Linnéuniversitetet (campus Växjö) gör 
sin praktik i Växjö, vilket kan bero på en geografisk närhet och därmed små 
kostnader för studenten att ta sig till sin praktikplats.  

Kommuner får enligt 2 kap 8§ kommunallagen genomföra åtgärder för att allmänt 
främja näringslivet i kommunen eller regionen. För att stimulera att fler studenter 
ska göra praktik och examensarbeten i Alvesta kommun föreslås att kommunen 
genomför ett pilotprojekt där kommunen ersätter resor vid praktik, fallstudier och 
examensarbeten för studenter inskrivna vid Linnéuniversitetet som görs vid företag 
eller organisationer i Alvesta kommun. Förslaget utgör en generell insats för att 
främja näringslivet i syfte att stärka den samlade kompetensförsörjningen inom 
Alvesta kommun och bedöms även vara allmänt intresse för kommunens invånare.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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2022-01-18 
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Pilotprojektet föreslås ske i nära samverkan med näringslivet och avdelningen för 
Externa relationer vid Linnéuniversitetet. Erbjudandet marknadsförs i samverkan 
mellan kommun, näringsliv och akademi vid exempelvis jobbmässor. Pilotprojektet 
föreslås att omfatta studenter från Linnéuniversitetet och innebär att kommunen 
ersätter resor inom Kronobergs län. Det bedöms vara rimligt att endast erbjuda 
inskrivna studenter vid Linnéuniversitetet möjligheten, men upplägget är dock 
applicerbart på andra universitet och högskolor förutsatt att det geografiska 
avståndet och tillhörande kostnadsbild är relevant. Ifall studenter från andra 
lärosäten visar intresse bör därför dessa intresseanmälningar kunna prövas. 

Kostnaden är beroende på hur många studenter som kan lockas till att göra sin 
praktik, fallstudier och examensarbeten i Alvesta kommun. En beräkning för ca 20 
studenter/termin och ett genomsnittligt pris för 30-dagars buss- och tågkort ger en 
kostnad på ca 16 000 kr. Ambitionen är att öka antalet studenter, så förslagsvis 
avsätts 20 000 kr för år 2022.     

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-06     

Beslutet skickas till 

utvecklingsavdelningen 
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Buss- och tågkort till studenter 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att, i nära samarbete med kommunens 
näringsliv, ta initiativ till att erbjuda studenter vid Linnéuniversitetet 
finansierade resor i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier 
och examensarbeten vid företag och organisationer inom kommunen. 
Resor inom Kronobergs län ersätts.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra pilotprojektet under fyra 
terminer med start 2022 och att utvärdering ska ske löpande och senast 
efter tre terminer som underlag för beslut om eventuell fortsättning.   

3. Kommunstyrelsen beslutar att pilotprojektet avsätter 20 000 kr för 2022. 
Beslut om medel för 2023 hanteras i kommunstyrelsens verksamhetsplan 
med internbudget för 2023.  

4. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram rutiner och 
regler för hanteringen av buss- och tågkort till studenter samt att utforma 
samarbetsformer med Linnéuniversitetet och näringsliv.  

Sammanfattning 

Utbildning och kompetensförsörjning är en avgörande faktor för alla företag och 
organisationer i en allt hårade global konkurrens. Alvesta kommun har ett rikt och 
mångfacetterat näringsliv som har behov av att kontinuerligt utveckla befintlig 
kompetens, men också nyrekrytera. Kompetensbristen inom vissa branscher lyfts 
ofta fram som hot mot en fortsatt utveckling. Alvesta kommuns närmaste 
universitet är Linnéuniversitet med campus både i Växjö och Kalmar. Denna källa till 
kompetens behöver Alvesta kommun och kommunens näringsliv bli bättre på att 
utnyttja och universitetet behöver se länets samlade näringsliv som mottagare av 
studenter som ska genomföra praktik och uppsatser. I Alvesta kommun finns dels 
en rad spetsföretag, dels kommunen i sig, som skulle vara bra mottagare för 
studenter.  

Uppskattningsvis gör ca 20 studenter/termin sin praktik i Alvesta kommun, primärt 
inom vård och skola. Flertalet studenter vid Linnéuniversitetet (campus Växjö) gör 
sin praktik i Växjö, vilket kan bero på en geografisk närhet och därmed små 
kostnader för studenten att ta sig till sin praktikplats.  

Kommuner får enligt 2 kap 8§ kommunallagen genomföra åtgärder för att allmänt 
främja näringslivet i kommunen eller regionen. För att stimulera att fler studenter 
ska göra praktik och examensarbeten i Alvesta kommun föreslås att kommunen 
genomför ett pilotprojekt där kommunen ersätter resor vid praktik, fallstudier och 
examensarbeten för studenter inskrivna vid Linnéuniversitetet som görs vid företag 
eller organisationer i Alvesta kommun. Förslaget utgör en generell insats för att 
främja näringslivet i syfte att stärka den samlade kompetensförsörjningen inom 
Alvesta kommun och bedöms även vara allmänt intresse för kommunens invånare.  
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Pilotprojektet föreslås ske i nära samverkan med näringslivet och avdelningen för 
Externa relationer vid Linnéuniversitetet. Erbjudandet marknadsförs i samverkan 
mellan kommun, näringsliv och akademi vid exempelvis jobbmässor. Pilotprojektet 
föreslås att omfatta studenter från Linnéuniversitetet och innebär att kommunen 
ersätter resor inom Kronobergs län. Det bedöms vara rimligt att endast erbjuda 
inskrivna studenter vid Linnéuniversitetet möjligheten, men upplägget är dock 
applicerbart på andra universitet och högskolor förutsatt att det geografiska 
avståndet och tillhörande kostnadsbild är relevant. Ifall studenter från andra 
lärosäten visar intresse bör därför dessa intresseanmälningar kunna prövas. 

Kostnaden är beroende på hur många studenter som kan lockas till att göra sin 
praktik, fallstudier och examensarbeten i Alvesta kommun. En beräkning för ca 20 
studenter/termin och ett genomsnittligt pris för 30-dagars buss- och tågkort ger en 
kostnad på ca 16 000 kr. Ambitionen är att öka antalet studenter, så förslagsvis 
avsätts 20 000 kr för år 2022.     
 

Konsekvensanalys 

Förslaget bedöms inte ha några negativa konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv 
och bedöms inte heller få några negativa ekonomiska, juridiska eller 
socioekonomiska konsekvenser. En bred kompetensförsörjning till kommunens 
näringsliv har istället en positiv påverkan ur flera perspektiv. Kompetensförsörjning 
kräver en mängd olika komponenter såsom utbildning attraktivitet, oväntade 
möjligheter för ett rikt fritidsliv samt att förutsättningar skapas för företag och 
organisationer utanför själva studentorterna att kunna möta erbjuda studenter 
framtida arbets- och boendealternativ. Att lösa den logistiska utmaningen för 
studenter att nå ut till Alvesta kommun bedöms vara viktig i det sammanhanget. 
Detta är viktigt för att företagen och Alvesta kommun som helhet inte ska gå miste 
om framtida kompetens och tillväxt.  

 

 
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Sofie Thor 
Kanslichef 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschef 

Controller kommunledningsförvaltningen  

.  
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§ 7 Dnr 2022-00016 000 

 

Direktiv för planering och uppföljning  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta direktiv för planering 
och uppföljning. Direktivet för planering och uppföljning gäller tills vidare.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för budget och redovisning, KF § 98, 
2018-09-25, som reglerar de delar av ekonomihanteringen där kommunfullmäktige 
vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidgningar i förhållande till gällande 
regelverk. Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen fastställa direktiv för 
budgetprocessen och för ekonomisk rapportering.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på ett sammanhållet direktiv 
för planering och uppföljning för Alvesta kommunkoncern som motsvarar direktiv 
för budgetprocessen och direktiv för ekonomisk rapportering. Direktivet för 
planering och uppföljning beskriver både kommunens planeringsprocess och 
kommunstyrelsens krav på rapportering och uppföljning från nämnderna. Det 
omfattar bland annat grundläggande förutsättningar och innehåll för planering och 
uppföljning, principer för prognoser och övergripande anvisningar för 
månadsrapport, delårsrapport och årsrapport samt rutiner för inlämning av 
rapportering från nämnderna.  

Direktivet innehåller ingen tidplan för planering och uppföljning, utan denna 
beslutas årligen av kommunstyrelsen. Detaljerade anvisningar för planerings- och 
uppföljningsprocess ges av kommunledningsförvaltningen. Vid behov kan 
kommunstyrelsen även utge ytterligare anvisningar. Nämnderna kan även besluta 
om egna anvisningar för rapportering av ekonomi och verksamhet inom den egna 
organisationen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04 

Direktiv för planering och uppföljning, 2022-01-04   
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Direktiv för planering och uppföljning  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar direktiv för planering och uppföljning. Direktivet för 
planering och uppföljning gäller tills vidare.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för budget och redovisning, KF § 98, 
2018-09-25, som reglerar de delar av ekonomihanteringen där kommunfullmäktige 
vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidgningar i förhållande till gällande 
regelverk. Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen fastställa direktiv för 
budgetprocessen och för ekonomisk rapportering.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på ett sammanhållet direktiv 
för planering och uppföljning för Alvesta kommunkoncern som motsvarar direktiv 
för budgetprocessen och direktiv för ekonomisk rapportering. Direktivet för 
planering och uppföljning beskriver både kommunens planeringsprocess och 
kommunstyrelsens krav på rapportering och uppföljning från nämnderna. Det 
omfattar bland annat grundläggande förutsättningar och innehåll för planering och 
uppföljning, principer för prognoser och övergripande anvisningar för 
månadsrapport, delårsrapport och årsrapport samt rutiner för inlämning av 
rapportering från nämnderna.  
 
Direktivet innehåller ingen tidplan för planering och uppföljning, utan denna 
beslutas årligen av kommunstyrelsen. Detaljerade anvisningar för planerings- och 
uppföljningsprocess ges av kommunledningsförvaltningen. Vid behov kan 
kommunstyrelsen även utge ytterligare anvisningar. Nämnderna kan även besluta 
om egna anvisningar för rapportering av ekonomi och verksamhet inom den egna 
organisationen.   

Konsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte ha några särskilda barnrättsliga, ekonomiska, 
socioekonomiska, miljömässiga eller andra konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Direktiv för planering och uppföljning, 2022-01-04   
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Camilla Holmqvist 
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Direktiv för planering och uppföljning 

Inledning 
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för budget och redovisning1, som reglerar de delar av 

ekonomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidgningar i 

förhållande till gällande regelverk. Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen fastställa direktiv för 

budgetprocessen och för ekonomisk rapportering, vilket detta dokument utgör, dock kallat direktiv för 

planering och uppföljning. Detta beskriver dels kommunens planeringsprocess och kommunstyrelsens 

krav på rapportering och uppföljning från nämnderna. Vid behov kan kommunstyrelsen utge 

ytterligare anvisningar. Kommunstyrelsen beslutar vidare årligen om en övergripande tidplan för 

planerings- och uppföljningsarbetet. Detaljerade anvisningar för planerings- och uppföljningsprocess 

ges av kommunledningsförvaltningen.  

Nämnderna kan även besluta om egna anvisningar för rapportering av ekonomi och verksamhet inom 

den egna organisationen. 

Grundläggande förutsättningar för planering 
 

 

 

Mål och budget beslutas av kommunfullmäktige och innehåller inriktningar, utvecklingsmål och 

särskilda uppdrag. Vidare finns finansiella mål, ekonomiska förutsättningar samt ekonomiska ramar för 

drift och investeringar. Fullmäktige beslutar om Mål och budget senast i juni året innan aktuellt 

budgetår. Vid behov fastställs slutlig skattesats och slutliga borgensramar senast i november året 

innan aktuellt budgetår. De år det är allmänna val ska Mål och budget fastställas av nyvalda 

kommunfullmäktige.  

                                                           
1 Kommunfullmäktige, KF § 98, 2018-09-25 

Kommunfullmäktige
(KF)

Kommunstyrelse
(KS)

Nämnd/ 
Kommunstyrelse

Verksamhetsplan med internbudget

P
L
A
N
E
R
I
N
G

Bolag
Verksamhets-
/affärsplan

Alvesta
kommunföretag AB
(AKAB)

Specifikt ägardirektiv bolag

Mål och budget
Generellt ägardirektiv AKAB 
(vid behov)

Förslag Mål och budget 
Specifikt ägardirektiv AKAB
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Som utgångspunkt i planeringsprocessen genomförs planeringsdagar med kommunstyrelsen, presidier 

i nämnder/bolag, representanter för partier som ej är representerade i kommunstyrelsen samt 

koncernledningen. Planeringsdagarna omfattar omvärldsanalys, nulägesanalyser för respektive 

förvaltning/bolag samt ekonomiska och demografiska planeringsförutsättningar. Underlag i 

budgetarbetet består även av nämndernas förslag till inriktning, utvecklingsmål, målindikatorer och 

eventuella särskilda uppdrag. Vidare tas kvalitetsfaktorer och prioriteringsunderlag inklusive 

investeringar fram under beredningsarbetet. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att ta fram 

anvisningar för planeringsprocessen och de underlag som ska tas fram.  

Efter planeringsdagarna sker budgetberedning i politiska grupperingar.  

Fastställande av planeringsförutsättningar i form av befolkningsprognos, skatteunderlagsprognos, 

prislappar, internränta och löneutrymme görs vid kommunalrådsberedning i april. 

Planeringsförutsättningar går därefter som informationsärende till kommunstyrelsen. 

Inom ramen för planeringsprocessen ska kommunstyrelsen enligt styrmodellen fastställa specifikt 

ägardirektiv för Alvesta kommunföretag AB som i sin tur fastställer specifikt ägardirektiv för 

dotterbolagen. Ägardirektiv behöver fastställas vid bolagstämma och vid behov kallas därför till en 

extrastämma efter att kommunstyrelsen/AKAB har fattat beslut. Utöver specifika ägardirektiv för varje 

bolag finns även ett generellt ägardirektiv som uppdateras vid behov och beslutas av 

kommunfullmäktige.  

Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget ska nämnderna besluta om 

verksamhetsplan med internbudget. Detta görs senast i november och i december vid valår. 

Anvisningar och mallar tas fram av kommunledningsförvaltningen. Verksamhetsplan med 

internbudget expedieras till kommunstyrelsen och tas upp i kommunstyrelsen respektive 

kommunfullmäktige som informationsärende. Bolagen fastställer sina verksamhets-/affärsplaner enligt 

anvisningar av AKAB. Även dessa ska expedieras till kommunstyrelsen och tas upp som 

informationsärende i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Grundläggande förutsättningar för uppföljning 
 

 

Kommunfullmäktige
(KF)

Kommunstyrelse
(KS)

Nämnd/ 
Kommunstyrelse

Årsredovisning
Delårsredovisning augusti

Årsredovisning
Delårsredovisning augusti
Månadsrapporter kommunövergripande

Årsrapport
Delårsrapport augusti
Månadsrapporter 

U
P
P
F
Ö
L
J
N
I
N
G Bolag Årsrapport

Delårsrapport augusti
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Månadsrapporterna och delårsrapporten per augusti omfattar en helårsprognos av innevarande år 

och analys av utfall för den relevanta perioden. 

Vad innebär en prognos? 

En prognos är en ögonblicksbild av förväntat resultat vid årets slut, där alla scenarier som i nuläget är 

kända angående vad som ska hända under året vägs in. Om de ekonomiska förutsättningarna på något 

sätt förändras så kommer prognosen också att förändras. Det betyder inte att föregående prognos var 

felaktig utan att något har hänt som inte kunnat förutsetts tidigare. 

Prognostiseringens principer  

Prognos görs på alla nivåer i organisationen och eskaleras till nästa nivå. Förvaltningen sammanställer 

och lämnar in en samlad bedömning. Respektive chef är ansvarig för att hålla en ekonomi i balans på 

sin nivå och att lyfta eventuella svårigheter att klara uppdraget till nästa nivå i organisationen. Med 

budgetansvaret följer en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgärder om negativa avvikelser 

mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. Nämnd som har en negativ avvikelse i sin prognos 

ska fatta beslut om åtgärder för att komma i balans och rapportera dessa vidare i sin 

månadsrapport/delårsrapport. 

Tidplaner och mallar för uppföljning 

Delårsrapport och Årsrapport 

Uppföljning av Verksamhetsplaner med internbudget genomförs efter augusti månad i en 

kommunövergripande delårsrapport samt per sista december i en årsredovisning. Dessa ska behandlas 

av fullmäktige och innehålla en sammanställd redovisning (koncernredovisning), en ekonomisk 

uppföljning samt en redovisning om hur väl nämnderna lever upp till god ekonomisk hushållning. 

Ansvarig nämnd att följa upp respektive kvalitetsfaktor framgår i budgetdokumentet och följs upp i 

delår- respektive årsrapport. Från och med verksamhetsår 2022 inkluderas uppföljning av intern 

kontroll i årsrapporten. Mallar för månadsrapport, delårsrapport och årsrapport tillhandahålls av 

kommunledningsförvaltningen. Detaljerade anvisningar för nämndernas uppföljning per sista augusti 

och sista december hanteras i separata anvisningar. 

Månadsrapportering 

Övrig ekonomisk rapportering från nämnder (utöver delår och årsrapport) som kommunstyrelsen 

behöver för att uppfylla sin uppsiktsplikt, är följande månadsrapportering: 

1. Mars 
2. April 
3. Oktober 

Datum för inlämning av nämndernas rapporter framgår i tidplan för planerings- och 

uppföljningsarbetet som beslutas varje år. Vid behov kan nämndsordförande och förvaltningschef 

kallas till kommunstyrelsens sammanträde för att komplettera med fördjupat material och muntlig 

föredragning.  
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Nämnderna ska fastställa egna rutiner för ekonomisk uppföljning inom den egna förvalt-

ningsorganisationen. 

Rutin inlämning av rapportering från nämnderna  

Inlämnad månadsrapport, delårsrapport och årsrapport ska vara politiskt beslutad av minst 

arbetsutskott. Om tidplanen inte tillåter ordinarie justeringsförfarande ska omedelbar justering 

användas. 

Tjänsteskrivelse, rapport och protokollsutdrag expedieras av nämndsekreterare till budgetansvarig vid 

ekonomiavdelningen. Om det endast är arbetsutskottet som har behandlat rapporten vid inlämning 

ska protokollsutdrag från nämnden också expedieras till ekonomiavdelningen när beslut är fattat. 

Ekonomiavdelningen bifogar handlingarna till den kommunövergripande rapporten.  

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 8 Dnr 2022-00017 000 

 

Övergripande tidplan för planering och uppföljning 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta övergripande tidplan för 
planering och uppföljning avseende 2022. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ge anvisningar och direktiv rörande kommunens 
planerings- och uppföljningsprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av 
förslag till Mål och budget, årsredovisning och delårsrapport samt har en 
uppsiktsplikt över nämnde och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen fastställer för kommunens 
arbete med planering och uppföljning. Ett förslag till övergripande tidplan för 
kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess för 2022 har tagits fram 
av kommunledningsförvaltningen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04 

Övergripande tidplan för planering och uppföljning 2022 
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Övergripande tidplan för planering och uppföljning 
2022 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar övergripande tidplan för planering och uppföljning 
avseende 2022.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ge anvisningar och direktiv rörande kommunens 
planerings- och uppföljningsprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av 
förslag till Mål och budget, årsredovisning och delårsrapport samt har en 
uppsiktsplikt över nämnde och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen fastställer för kommunens 
arbete med planering och uppföljning. Ett förslag till övergripande tidplan för 
kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess för 2022 har tagits fram 
av kommunledningsförvaltningen.     

Konsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte ha några särskilda barnrättsliga, ekonomiska, 
socioekonomiska, miljömässiga eller andra konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Övergripande tidplan för planering och uppföljning 2022  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Sofie Thor 
Kanslichef 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kanslichef 

Ekonomichef 

Budgetansvarig 

Nämnder/bolag 

 



År Månad Datum Nivå Process Aktivitet

2022 Januari 18-jan KSAU Planering KSAU - Förslag tidplan för planering och uppföljning 2022

2022 Januari 18-jan KSAU Uppföljning KSAU - Förslag ombud till årsstämma AKAB, Huseby Bruk AB och Smaland Airport AB

2022 Februari 01-feb KS Planering KS - Informationsärende nämndernas VP med IB 2022 inkl IK-plan

2022 Februari 01-feb KS Planering KS - Beslut tidplan för planering och uppföljning 2022

2022 Februari 01-feb KS Uppföljning KS - Beslut om ombud till årsstämma med AKAB, Huseby Bruk AB och Smaland airport AB

2022 Februari 01-feb Bolag Uppföljning AKAB - Beslut om ombud till årsstämma dotterbolag

2022 Februari 11-feb Tjm Uppföljning Inlämning preliminär årsrapport för nämnd till ekonomiavdelning

2022 Februari 15-feb KF Planering KF - Informationsärende nämndernas VP med IB 2022 inkl IK-plan

2022 Februari 17-feb Tjm Planering Skatteunderlagsprognos med prislappar SKR

2022 Februari 22-feb KSAU Uppföljning KSAU - Förslag återrapportering och utvärdering av nämndernas IK 2021

2022 Februari 28-feb Nämnd Uppföljning Sista dag för politisk behandlig av årsrapport nämndsnivå (minst AU)

2022 Mars 08-mar KS Uppföljning KS - Beslut återrapportering och utvärdering av nämndernas IK 2021

2022 Mars 14-mar Tjm Revision Uppstartsmöte revision årsredovisning

2022 Mars 15-mar Pol Planering Planeringsdag 1 digitalt em

2022 Mars 17-mar Pol Planering Planeringsdag 2 digitalt em

2022 Mars 28-mar Bolag Uppföljning AKAB - Beslut om stämmodirektiv för dotterbolag

2022 Mars 29-mar KSAU Uppföljning KSAU - Förslag till beslut Årsredovisning 2021 "på bordet"

2022 Mars 29-mar KSAU Uppföljning KSAU - Förslag stämmodirektiv AKAB, Huseby Bruk, Smaland Airport AB

2022 Mars 29-mar KSAU Uppföljning KSAU - Förslag till beslut intyg att kommunala bolagens ändamålsenlighet och inom befogenheter

2022 Mars-April Nämnd/Bolag Planering Informationsärende i nämnd och bolag nulägesanalys

2022 April 01-apr Nämnd Planering Sista dag för beslut om förslag inriktningar, utvecklingsmål, minst AU

2022 April 08-apr Nämnd Uppföljning Sista dag för politisk behandling och inlämning av månadsuppföljning/prognos per mars

2022 April 6-7 apr Pol Planering Genomgång budgetunderlag KLF - Politiska grupperingar

2022 April - maj Pol Planering Budgetberedning politiska grupperingar

2022 April 11-apr Pol Planering Kommunalrådsberedning om planeringsförutsättningar 2023

2022 April 12-apr KS Planering KS - Informationsärende planeringsförutsättningar 2023

2022 April 12-apr KS Uppföljning KS - Beslut om stämmodirektiv AKAB, Huseby Bruk AB, Samaland Airport AB

2022 April 12-apr KS Uppföljning KS - Beslut Ekonomisk månadsuppföljning/prognos per mars "på bordet"

2022 April 12-apr KS Uppföljning KS - Förslag till beslut Årsredovisning 2021

2022 April 12-apr KS Uppföljning KS - Beslut om intyg att kommunala bolagens ändamålsenlighet och inom befogenheter

2022 April 15-apr Tjm Revision Senaste dag för överlämning av Årsredovisning 2021 till revisorer

2022 April 20-apr Bolag Uppföljning Bolagsstämmor

2022 April 28-apr Tjm Planering Skatteunderlagsprognos med prislappar SKR

ÖVERGRIPANDE TIDPLAN PLANERING OCH UPPFÖLJNING 2022



År Månad Datum Nivå Process Aktivitet

ÖVERGRIPANDE TIDPLAN PLANERING OCH UPPFÖLJNING 2022

2022 Maj 03-maj KF Uppföljning KF - Beslut Årsredovisning 2021

2022 Maj 13-maj Nämnd Uppföljning Sista dag för politisk behandling och inlämning av månadsuppföljning/prognos per april

2022 Maj 17-maj KSAU Planering KSAU - Förslag Mål och budget 2023 med plan 2024-2026, "på bordet"

2022 Maj 17-maj KSAU Uppföljning KSAU -Förslag till beslut ekonomisk månadsuppföljning/prognos per april "på bordet"

2022 Maj 17-maj KSAU Planering KSAU - Förslag om specifikt ägardirektiv AKAB

2022 Juni 07-jun KS Planering KS - Förslag till beslut Mål och budget 2023 med plan 2024-2026

2022 Juni 07-jun KS Planering KS - Beslut specifikat ägardirektiv AKAB (därefter extrastämma)

2022 Juni 07-jun KS Uppföljning KS - Beslut om ekonomisk månadsuppföljning/prognos per april

2022 Juni 21-jun KF Planering KF - Beslut Mål och budget 2023 med plan 2024-2026

2022 Juni Bolag Planering AKAB - Beslut Specifika ägardirektiv för bolagen (därefter extrastämma)

2022 Augusti 25-aug Tjm Planering Skatteunderlagsprognos SKR

2022 Augusti 30-aug KSAU Planering KSAU - Förslag till beslut Kommunövergripande internkontrollplan 2023

2022 September 11-sep Tjm Uppföljning Inlämning delårsrapport nämnder till ekonomiavdelning

2022 September 13-sep KS Planering KS - Beslut Kommunövergripande internkontrollplan 2023

2022 September/Oktober Tjm Planering Skatteunderlagsprognos SKR

2022 Oktober 01-okt Nämnd Uppföljning Sista dag för politisk behandling av delårsrapport (minst AU)

2022 Oktober 04-okt KS Uppföljning KS - Förslag till beslut delårsredovisning "på bordet"

2022 Oktober 18-okt KF Uppföljning KF - Beslut delårsredovisning

2022 Oktober 25-okt KSAU Planering KSAU - Förslag till beslut fastställande Mål och budget (valår)/ev. ändringsbudget/skattesats 2023 

2022 November 08-nov KS Planering KS - Förslag till beslut fastställande Mål och budget (valår)/ev. ändringsbudget/skattesats 2023 

2022 November 11-nov Nämnd Uppföljning Sista dag för politisk behandling och inlämning av månadsuppföljning/prognos per oktober

2022 November 15-nov KSAU Uppföljning KSAU - Förslag till beslut Ekonomisk månadsuppföljning/prognos per oktober "på bordet"

2022 November 22-nov KF Planering KF - Beslut fastställande av Mål och budget (valår)/ev. ändringsbudget och ändring av skattesats 2023 

2022 November 29-nov KS Uppföljning KS - Beslut om ekonomisk månadsuppföljning/prognos per oktober

2022 November 29-nov KS Planering KS - Beslut tidplan för planering och uppföljning 2023

2022 December Tjm Planering Skatteunderlagsprognos SKR

2022 December 31-dec Nämnd Planering Sista dag för politisk behandling av VP med IB 2023 inkl IK-plan (minst AU)

2022 December 31-dec Bolag Planering Sista dag för styrelsebeslut bolagens affärsplan 2023

2022 December 31-dec Tjm Planering VP med internbudget och internkontrollplan 2023 eller affärsplan expedieras till KS



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 Dnr 2021-00218 000 

 

Svar på motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning. Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sitt 
sammanträde den 15 december 2021. 

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämnden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-10 
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Nämnden för arbete och lärandes beslut, 2021-12-22 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer 
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Svar på motion (M) rörande grundutbildning och 
handlingsplan för våld i nära relationer 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 

Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning. Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sitt 
sammanträde den 15 december 2021. 

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämnden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.   
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Beslutsunderlag 

Nämnden för arbete och lärandes beslut 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
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Nämnden för arbete och lärande 
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§ 113 Dnr 2021-00146 791 

 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld 
i nära relationer 

Beslut 

Nämnden föra arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning 

Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning.  

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.    
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Beslutsunderlag 

NAL AU § 79, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2021. 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer, 
daterad den 1 juli 2021. 
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§ 113 Dnr 2021-00146 791 

 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld 
i nära relationer 

Beslut 

Nämnden föra arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning 

Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning.  

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.    
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Beslutsunderlag 

NAL AU § 79, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2021. 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer, 
daterad den 1 juli 2021. 
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Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer 

Förslag till beslut 

Nämnden föra arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning 

Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning.  

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.    



 
Datum 

2021-11-15 
Referens 

NAL 2021-00146 791  
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer, 
daterad den 1 juli 2021.   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



Motion till kommunfullmäktige i Alvesta kommun

rörande grundutbildning och handlingsplan för våld

i nära relationer

Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i

Alvesta kommun:

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. År 2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott och
8 690 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Det motsvarar ungefär en våldtäkt i timmen, dygnet
runt, året om. 

Mäns våld mot kvinnor är ingen privat angelägenhet utan handlar om grova brott; våldtäkter,
grov misshandel, försök till mord, mord och förföljelse. En kriminalitet som pågår dygnet runt
om, året om. 

Dessa brott sker oftast bakom stängda dörrar i det dolda men brottet blir inte mindre grovt
för att det sker hemma och inte ute på gatan.

10% av alla kvinnor under 50år har utsatts för våld eller känt sig rädda för att utsättas för våld
i en nära relation under det senaste året. 

Enligt brottsförebyggande rådet är det endast 4% av de som utsätts för brott i en nära
relation som polisanmält händelsen eller händelserna. Mörkertalet är alltså stort.

5 kvinnor mördades på 3 veckor i Sverige, en av dem mördades på öppen gata mitt på
dagen i centrala Alvesta. 

Vi kan inte göra allt men vi kan alla göra något. Alvesta kommun är vår största arbetsgivare
och i våra organisationer skall vi agera förebyggande och inneha kunskap i hur man
upptäcker och agerar vid misstanke om förekomst av våld i nära relationer. Vi ska arbeta med
att stärka goda normer och värderingar hos våra medarbetare, omsorgstagare, klienter och
elever.

 

 

Att samtliga medarbetare med personalansvar som är anställda av Alvesta
kommun skall genomgå en grundutbildnng i att förebygga och 
upptäcka våld i nära relationer.

Claudia Crowley Sörensson  (M)

Att samtliga förvaltningar tar fram handlingsplan för förebyggande och upptäck av våld i
nära relationer, samt riktlinjer för agerande vid misstanke att en medarbetare,
omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en våldsutsatt situation. 

Att ge förvaltningen för arbete och lärande i uppdrag att utveckla samverkan eller förstärka
befintlig samverkan med t.ex vårdcentral, skola, förskola, Svenska kyrkan och
föreningar för att stärka arbetet med förebyggande insatser, tidig upptäckt och stöd till
de våldsutsatta. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 5 Dnr 2022-00019 041 

 

Information om nämndernas verksamhetsplaner med 
internbudget för år 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige notera 
informationen.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 Mål och budget för 2022 med plan 
2023-2025. Budgeten innehåller vision, politiska riktningar, fokusområden, 
resultatmål, nyckeltal och särskilda uppdrag för verksamheten samt 
nettobudgetramar för nämnder och styrelse.  

Nämnderna ska inom ramen för tilldelad budgetram upprätta en Verksamhetsplan 
med internbudget för 2022, vilken utgör planeringsverktyg för det kommande 
verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnderna och kommunstyrelsen 
bland annat egna nämndsmål och resultatindikatorer som bygger på 
kommunfullmäktiges resultatmål.   

Beslutsunderlag 

Beslut och verksamhetsplan med internbudget för år 2022 för: 

kommunstyrelsen 

nämnden för arbete och lärande 

omsorgsnämnden 

samhällsbyggnadsnämnden 

nämnden för myndighetsutövning 

kultur- och fritidsnämnden 

utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

 



 

 

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 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-01-11 
Referens 

KS 2022-00019 041  

 

 

 

 
  

Information om nämndernas verksamhetsplaner med 
internbudget för år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 Mål och budget för 2022 med 
plan 2023-2025. Budgeten innehåller vision, politiska riktningar, 
fokusområden, resultatmål, nyckeltal och särskilda uppdrag för 
verksamheten samt nettobudgetramar för nämnder och styrelse.  
 
Nämnderna ska inom ramen för tilldelad budgetram upprätta en 
Verksamhetsplan med internbudget för 2022, vilken utgör planeringsverktyg 
för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer 
nämnderna och kommunstyrelsen bland annat egna nämndsmål och 
resultatindikatorer som bygger på kommunfullmäktiges resultatmål.   

Beslutsunderlag 

Beslut och verksamhetsplan med internbudget för år 2022 för: 
kommunstyrelsen 
nämnden för arbete och lärande 
omsorgsnämnden 
samhällsbyggnadsnämnden 
nämnden för myndighetsutövning 
kultur- och fritidsnämnden 
utbildningsnämnden  
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

Nämnderna 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 104 Dnr 2021-00211 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget och intern kontroll 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna verksamhetsplan med 
internbudget och internkontrollplan 2022. 

Sammanfattning 

I nämndens verksamhetsplan redovisas nämndens grunduppdrag med framtagna 
kvalitetsfaktorer och tillhörande kvalitetsindikatorer. Vidare ges en samlad analys 
över förvaltningens nuläge, bland annat vilka framtida utmaningar förvaltningen 
står inför, trender och dess konsekvenser, behoven hos de vi är till för, 
förvaltningens styrkor med mera.  

Verksamhetsplanen inkluderar nämndens inriktning och tre utvecklingsmål även 
beslutade av kommunfullmäktige. Nämndens tre utvecklingsmål är att: 

1. Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska 
minska 

2. Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka 

3. Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska 

För vidare arbete med nämndens utvecklingsmål redovisas även i nämndens 
verksamhetsplan vilka prioriterade område och strategier det ska arbetas med för 
att uppnå nämndens inriktning och utvecklingsmål. En beskrivning ges även 
gällande hur de tillskjutna medlen från Kommunfullmäktige för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer ska användas.  

I verksamhetsplanens andra del ges en beskrivning av nämndens internbudget och 
hur 2022 års rambudget på cirka 239 miljoner kronor har fördelats på 
förvaltningens tre avdelningar; Allbo Lärcenter, Avdelning Barn och Vuxen samt 
Avdelningen Ekonomiskt bistånd. 

Verksamhetsplanens sista del inkluderar nämnden för arbete och lärandes 
internkontrollplan för 2022 som efter genomgång av befintliga 
internkontrollmoments och genomförda sannolikhets- och konsekvensanalyser lett 
till sju internkontrollmoment för 2022: 

1. Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 
receptionen.  

2. Granskning av genomförande av kartläggningar/uppföljningar av 
gymaniselever på externa skolor. Progression, rätt utbildning, närvaro. 

3. Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och 
återrapportering av statsbidrag 

4. Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att 
samverkansavtal och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med 
mera följs. 
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5. Kontroll av kvalitet och resultat av placeringar. Återfall, självförsörjning 
efter behandling, eget boende efter behandling. Kontroll av att rutin för 
uppföljning av placeringar följs. 

6. Granskning av att barnkonsekvensanalyser finns med i olika beslut.  

7. Kontroll av att rutiner för hot och våld samt kommunikation är aktuell och 
följs inom samtliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 72, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2021. 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2022, daterad den 18 
november 2021 

PowerPoint, Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan daterad 
den 24 november 2021 

 



 
   
 

    

 

Verksamhetsplan med internbudget och 
internkontrollplan 2022 

 
 

 
Nämnden för arbete och lärande 

 
 
 
 
 
 

 

Till nämnden för arbete och lärande 2021-12-17



 
   
 

    

Innehållsförteckning 

1.1 GRUNDUPPDRAG....................................................................................................................................... 2 
1.2 KVALITETSFAKTORER .................................................................................................................................. 3 

2 NULÄGESANALYS ........................................................................................................................................ 5 

2.1 NULÄGE .................................................................................................................................................. 5 
2.2 TRENDER SOM PÅVERKAR ............................................................................................................................ 5 
2.3 UTMANINGAR........................................................................................................................................... 6 

3 NÄMNDENS INRIKTNING, UTVECKLINGSMÅL OCH SÄRSKILDA UPPDRAG ................................................... 7 

3.1 INRIKTNING .............................................................................................................................................. 7 
3.2 UTVECKLINGSMÅL MED MÅLINDIKATORER ...................................................................................................... 7 

4 PRIORITERADE OMRÅDEN OCH STRATEGIER .............................................................................................. 9 

4.1 SKAPA EN TRYGG MILJÖ FÖR PERSONER SOM LEVER MED VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH 

FÖRTRYCK 9 
4.2 MÖJLIGGÖRA ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE MED FOKUS PÅ KOMPETENSUTVECKLING EFTER INDIVIDENS BEHOV OCH 

FÖRUTSÄTTNING ......................................................................................................................................................... 9 
4.3 FOKUS PÅ TIDIGA OCH FÖREBYGGANDE INSATSER I OLIKA FORMER UTIFRÅN MÅLGRUPP OCH BEHOV FÖR BARN, UNGA 

OCH VUXNA 10 
4.4 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE GENOM KVALITATIV VERKSAMHET OCH GOD ARBETSMILJÖ ........................................... 10 

5 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2022 ............................................................................................................ 12 

5.1 DRIFTBUDGET ......................................................................................................................................... 12 
5.2 INVESTERINGSBUDGET .............................................................................................................................. 13 

6 INTERNKONTROLLPLAN .............................................................................................................................. 1 

 
 
 
 
 



 
Nämnden för arbete och lärande   Verksamhetsplan med internbudget 2022 
            

2 
 

Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

1.1 Grunduppdrag  

 

Nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde tillgodose 
den enskildes behov av rätten till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Nämnden 
för arbete och lärande ansvarar för tjänster och myndighetsutövning inom individ och 
familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och omsorg om vissa personer med psykisk 
funktionsnedsättning. I ansvaret ingår även att arbeta med tidiga och förebyggande insatser.  

Nämnden för arbete och lärande fullgör kommunens uppgifter inom skolområdet avseende 
gymnasieskola, vuxenutbildning samt för kommunens uppdragsutbildning. Även 
arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder såväl som arbetsmarknadsåtgärder ingår i 
nämndens ansvarsområde. Vid beslut eller andra åtgärder som rör barn skall alltid vad som är 
bäst för barnet vara avgörande. Nämnden ska dessutom samverka med andra nämnder som 
berörs av verksamhetsområdet utifrån individens bästa. 

Nämnden för arbete och lärande ansvar för;  

1. samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och tillhörande förordningar, med 
undantag för omsorg om äldre, omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning och 
omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning relaterad till normalt åldrande,  

2. uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

3.   , uppgifter enligt lagen (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, 

4. kommunal hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utifrån nämndens 
ansvarsområde och enligt avtal med Region Kronoberg,  

5. utbildning inom gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
samt därtill hörande uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen (2010:800) och andra 
skolförordningar,  

6. för vad som i skollag (2010:800) och skolförordningar ligger på kommun, hemkommun, 
styrelsen, offentlig huvudman eller liknande inom nämndens ansvarsområde, 

7. kommunens uppgifter enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare och tillhörande förordning, 

8. kommunens uppgifter enligt lagen (2017:584) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare, 

9. uppgifter enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera, 

10. budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453)  

11. arbetsmarknadsinsatser och uppdragsutbildning. 

12. handläggning av kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), 

13. kommunens övergripande integrationsarbete,  

14. samt de uppgifter i övrigt som enligt lagar och förordningar ankommer på socialnämnd och 
som inte särskilt anförtrotts åt annan nämnd. 
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1.2 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

Insatser och stöd till socialt utsatta ska 

vara av god kvalitet och utgå från 

individens behov och förutsättningar. 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 

personer, (U30400) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel 

(%), (U30452)  

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - få kontakt, andel 

(%), (U30447) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - tydlig information, 

andel (%), (U30448) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - visar förståelse, 

andel (%), (U30449) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - påverka hjälp, andel 

(%), (U30451) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - förbättrad situation, 

andel (%), (U30453) 

Barn i befolkningen som ingår i familjer 

med ekonomiskt bistånd, andel (%), 

(U31803) 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, 

(U33001) 

Kompetensutveckling efter individens 

behov och förutsättning med 

utbildning som leder till 

självförsörjning  

Ej återaktualiserade vuxna personer med 

försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%), (U31462) 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 

som A. Börjat arbeta, andel (%), (U40406) 

Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, 

andel (%) av befolkningen, (N03920) 

Elever i SFI-utbildning, antal, (N18801) 

Elever i vuxenutbildning i kombination med 

SFI, egen undersökning.  
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Gymnasieelever klarar målen och 

fullföljer sin utbildning inom 

undervisningstiden för det aktuella 

programmet 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

hemkommun, andel (%), (N17445) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

yrkesprogram, hemkommun, andel (%), 

(N17447) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

högskoleförberedande program, 

hemkommun, andel (%), (N17446) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%), (N17461) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

yrkesprogram, hemkommun, andel (%), 

(N17463) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

högskoleförberedande program, 

hemkommun, andel (%), (N17462) 

 

Finnas tillgängliga och uppmärksamma 

ett tidigt behov av insatser och stöd 

för personer som lever med våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Följa beslutande mål enligt 

handlingsplanen för våld i nära relationer.   
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2 Nulägesanalys 

2.1 Nuläge  

Förvaltningen för arbete och lärande har senaste åren genomgått omorganisationer som haft olika 
effekter på verksamheterna. Förvaltningen har nu en stabil organisation med en bred kombination 
av verksamheter som samverkar och arbetar gemensamt för att skapa möjligheter för de personer 
som är i behov av insatser i olika former. Genom att arbetsmarknadsenheten finns inom avdelning 
Allbo Lärcenter och genom nära samarbete med avdelningen ekonomiskt bistånd har det medfört 
ökade möjligheter att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande med fokus på 
kompetensutveckling efter individernas behov och förutsättningar. Samtidigt läggs särskilt fokus på 
arbete för att vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjlig. Genom att 
myndighetsutövningen för både barn och vuxna samt att utförarverksamheten/verkställighet ligger 
inom samma avdelning, Avdelning Barn och Vuxen, har även det skapat ökade möjligheter och 
forum för utökad arbete och samarbete kring tidig upptäckt och arbete med förebyggande och 
tidiga insatser för målgruppen.  
 
 

2.2 Trender som påverkar  

 Integration och inkludering 

o Utvecklingen på arbetsmarknaden och möjligheterna till kompetensutveckling 

efter individens behov och förutsättningar.  

o Det sociala utanförskapet beroende på psykisk hälsa, boende, utbildning och 

delaktighet. 

 

 Digitalisering 

o Digitala utvecklingen i samhället innebär utmaningar men också 

utvecklingsmöjligheter.  Det finns redan ett behov för utveckling av digitala 

verktyg/plattformar för olika målgrupper gällande information, kontakt, beslut, 

undervisning, stöd och behandling med mera.  

o Utökad tillgänglighet och möjlighet till kontakt (kontaktcenter).  

 

 Ökat behov av stöd 

o Behov av stöd och vägledning för elever (unga och vuxna).  

o Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  

o Tidiga och förebyggande insatser till olika målgrupper, former och omfattning.  

o Stöd till personer med samsjuklighet (personer med kombinerad psykisk ohälsa 

och neuropsykiatrisk).  
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2.3 Utmaningar 

En framstående utmaning för nämnden är 
att öka andelen gymnasielever som klarar 
gymnasiestudierna och erhåller en 
gymnasieexamen inom tre år.  I jämförelse 
med sju andra jämförbara kommuner ligger 
Alvesta Kommun bland de tre kommuner 
som har de högsta kostnaderna för 
gymnasieskola, hemkommun, kr/elev. 
Utmaningen är att öka andelen elever med 
examen inom angiven tid och samtidigt 
fokusera på att kostnaderna för köp av 
utbildning ska minska. Förutsättningar behöver skapas för ett lärande genom hela livet. Fokus 
kommer bland annat vara att utöka utbudet och säkerställa en bredare valmöjlighet för elever på 
lokal nivå. Följande arbete möjliggör ett aktivt uppföljningsarbete med eleverna och förhoppningen 
är att utöka andelen elever som kommer att erhålla en gymnasieexamen inom tre år. Särskilt fokus 
kommer att läggas på det förebyggande arbetet och tidiga insatser i form av stöd och vägledning 
under studietiden. Det fortsatta arbetet kommer att innebära att förvaltningen i större utsträckning 
kommer kunna påverka de kostnader som idag finns för köp av utbildning. 
 
En utmaning för förvaltningen är det fortsatta arbetet med att vägen till självförsörjning ska vara 
så kort som möjlig. Ett fokusområde framöver är att fortsatt utveckla arbetet med tidiga och 
förebyggande insatser för olika målgrupper som är olika långt från att komma ut i 
arbetsmarknaden. En utmaning är att kunna möta behoven på arbetsmarknaden och samtidigt 
utveckla utbildningar och arbeta med insatser utifrån individernas egna behov och möjligheter att 
lyckas.  
 
Utmaningar finns även i arbetet med tidiga och förebyggande insatser i andra former och för andra 
målgrupper.  En utmaning är att tidigt upptäcka behov av hjälp och stöd för familjer, barn, unga 
och vuxna. Personer med missbruksproblematik och behov av insatser inom socialpsykiatri, i det 
arbetet är en särskild utmaning att möta behoven för personer med samsjuklighet, personer med 
kombinerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik. Att utveckla stöd- och 
behandlingsinsatser på hemmaplan i samverkan med andra huvudmän är ett fortsatt pågående 
arbete och en utmaning för förvaltningen.  
 

Behovet av insatser för personer som lever med våld 
i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck har ökat de senaste åren. Det har skett en 
fördubbling av antalet aktuella ärenden sedan 2018. 
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck är ett fortsatt mycket aktuellt ämne i 
samhället. Utmaningen är att fortsättningsvis skapa 
en trygg miljö och uppmärksamma ett tidigt behov 
av insatser och stöd för personer som lever med våld 

i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  
 

50

60

70

Gymnasielever med examen inom 3 år, 
hemkommun, andel (%)

2017 2018 2019 2020
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3 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

 

 
 

3.1 Inriktning 

Vi ska arbeta för att våra invånare ska få möjlighet till kompetensutveckling efter behov och 
förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap och lärande och utbildning som leder till 
självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt. Ett fokusområde är att 
socialt utsatta unga ska genom stöd till dem och deras familjer ges bättre förutsättningar att 
utvecklas och lyckas i skolan och utanför. Det ska arbetas förebyggande och att tidigt upptäcka 
samt samordna insatser för barn och familjer, personer med missbruksproblematik, våld i nära 
relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Vi ska utveckla och arbeta med digitalisering och 
för invånarnas möjlighet till utökad delaktighet. I en alltmer utvecklande arbetsmarknad ska vi 
arbeta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla god stabilitet och kontinuitet i 
personal med hög kompetens.  
 

3.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 

Utvecklingsmål  
 
 

Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska. 
 
 

Motivering 
Det har uppmärksammats en uppåtgående trend av individer som ansöker om försörjningsstöd 
med anledning av arbetslöshet. En av orsakerna till detta är de effekterna som Covid-19, som har 
inneburit minskat arbetsutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens reformering och lokala 
resurser har påverkat möjligheter till samverkan kring de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. 
Individer som lämnas utan tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen ökar, konsekvensen blir att 
tiden för dessa individer inom ekonomiskt bistånd blir längre. Behovet av ekonomiskt bistånd 
påverkas av strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsen är 
arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret, därför ska det ytterligare fokuseras på att andelen 
som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska. 
 

Målindikatorer 
o Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/ saknar etableringsersättning, (Socialstyrelsen). 

o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen).  
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Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka. 
 

 
Motivering  
Andelen gymnasielever med en gymnasieexamen inom tre år har under de senaste åren haft en 
nedåtgående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleverna, 
vägen och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning blir längre och alltmer 
svårare att nå. För förvaltningen innebär det ökade kostnader och minskad möjlighet till att hålla 
en budget i balans. För att trenden ska vända ska särskilt fokus läggas på att arbeta för att andelen 
elever som klarar gymnasiet ska öka.  
 

Målindikatorer 
o Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17445) 

o Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17461) 

 

 

 

 

Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 
 

 
Motivering  
Vi behöver tidigarelägga och förbättra arbetet för personer med samsjuklighet (personer med 
kombinerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik). Det krävs ett 
proaktivt arbete med fokus på hemmaplanslösningar för målgruppen i samverkan med interna och 
externa aktörer. Det ska arbetas för att personer med samsjuklighet ska få hjälp som ökar deras 
möjlighet att uppnå ett liv utan missbruk och det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa 
sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.  
 

Målindikatorer 
o Antal placeringsdygn, barn  

o Antal placeringsdygn, vuxna 
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4 Prioriterade områden och strategier 

Nedan beskrivs de områden och strategier som kommer att prioriteras för att uppnå nämnden 
för arbete och lärandes inriktning och utvecklingsmål. Nämndens prioriterade områden bidrar till 
de fyra kommunövergripande inriktningarna samt för att kommunen ska vara en hållbar och 
attraktiv arbetsgivare.  

4.1 Skapa en trygg miljö för personer som lever med våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld och förtryck  

Nämnden för arbete och lärande har av Kommunfullmäktige till budgetramen 2022 fått riktade 
medel med 0,5 miljoner kronor och ytterligare 0,5 miljoner kronor från 2023 för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer. Insatser kan handla om utbildningsinsatser av 
personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella resurser och 
säkra akutboenden. Arbetet med att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck finns även med i nämndens inriktning och inkluderas likaså i en av nämndens kritiska 
kvalitetsfaktorer.  
 
Inom förvaltningen för arbete och lärande pågår det redan ett aktivt arbete med att uppmärksamma 
ett tidigt behov av insatser och stöd för personer som lever med våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vid förvaltningen finns det ett upparbetat arbetssätt och en 
bredare kunskap om detta samhällsproblem. I samband med de riktade ekonomiska medlen kan 
förvalnigen utöka arbetet genom personella resurser med fokus på kunskapsspridning inom den 
egna förvaltningen men också inom alla delar kommunkoncernen genom olika utbildningsinsatser.  
 
 

4.2 Möjliggöra ett livslångt lärande med fokus på kompetensutveckling 
efter individens behov och förutsättning 

För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer. Strävan efter att 
invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar ska stärkas. Samarbete mellan 
kommunens olika förvaltningar, företag och civilsamhället är väsentligt och fler metoder och arbetssätt 
ska utvecklas. För invånarnas möjligheter till kompetensutveckling är det av vikt för nämnden att 
prioritera att skapa förutsättningar för ett lärande för alla genom hela livet. Det kan handla om att skapa 
ett brett och varierat utbud av gymnasiala, eftergymnasiala och kombinationsutbildningar men också om 
att erbjuda stöd och vägledning under studietiden så att fler unga och vuxna slutför sin utbildning. 
Förvaltningen arbetar för att utbildning ska ses som en väg till självförsörjning, vägen till självförsörjning 
ska vara så kort som möjlig. Individernas kompetensutveckling ska främjas genom att möjliggöra och 
erbjuda likvärdig utbildning utifrån individernas behov och samtidigt arbeta för att vidmakthålla 
utbildningen på hemmaplan. 
 
Ett fokusområde är även att arbeta proaktivt med unga i gymnasieskolan och säkerställa att fler klarar 
gymansiet inom angiven tid. Eleverna ska få möjlighet till insatser i god tid och i den omfattning som krävs 
för deras behov. Samverkan mellan socialtjänst, kommunalt aktivitetsansvar och ungdomskontor är av 
särskild vikt för att elever ska få stöd och vägledning.  
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4.3 Fokus på tidiga och förebyggande insatser i olika former utifrån 
målgrupp och behov för barn, unga och vuxna 

SKR och staten har under 2020 gjort överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Målet 
för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik 
hälsa. Det innebär ett närmare samarbete mellan regionens och kommunens verksamhet. Inom 
förvaltningen för arbete och lärande är ett fokusområde i arbetet med god och nära vård att arbeta 
för att stärka teambaserat arbetssätt med individen i fokus. Arbeta för att upptäcka ett tidigt behov 
hos barn och vuxna i syfte att minimera högintensiva insatser i framtiden samt främja språkutveckling 
hos både unga och vuxna. En annan viktig del inom förvaltningen i arbetet med god och nära vård är 
den fortsatta utvecklingen av familjeorienterat boendestöd (FOBS), fokus är att minimera antalet 
vårdkontakter för hela familjen. 
 
Ett prioriterat område kring förebyggande och tidiga insatser är att fortsatt utveckla ett processtyrt 
arbete kring elever med problematisk skolfrånvaro både för elever i grundskolan och för de i 
gymnasiet. Närvaroteamet ska fortsatt arbeta för att upptäcka ett behov och se till att insatser ges i 
förebyggande syfte. Förvaltningen för arbete och lärande är en viktig aktör i det fortsatta arbetet 
med Barnens bästa gäller! och Kronobarnsmodellen, som är ett prioriterat område. Att utveckla 
arbetsformer och samarbete inom förvaltningen men även med andra aktörer för barnets bästa är 
särskilt viktigt i arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga.  
  
Ett fortsatt arbete med att utveckla möjlighet till ökad tillgänglighet och att tidigt upptäcka behov av 
hjälp för personer med samsjuklighet (personer med kombinerad psykisk ohälsa och 
neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik) är viktigt. Genom samlad organisering av både 
myndighetsutövning och utförarverksamhet/verkställighet kring personer med kombinerad psykisk 
ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik bidrar det till att underlätta samverkan och 
att ett aktivt arbete ska föreligga för utveckling av insatser på hemmaplan.  
 
 

4.4 Attraktiv arbetsgivare genom kvalitativ verksamhet och god 
arbetsmiljö 

En viktig förutsättning för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare är att kunna leverera en 
kvalitativ verksamhet med god arbetsmiljö. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och det är av 
särskild vikt att bibehålla god stabilitet och kontinuitet gällande personal med hög kompetens men 
också fortsättningsvis attrahera personal.  
 
För att möta de olika behoven av kompetensutveckling ska en kompetensutvecklingsplan för 
förvaltningen tas fram som ska beskriva utvecklings- och karriärmöjligheter inom förvaltningen. Det 
ska även arbetas med att utveckla rutiner, riktlinjer och andra typer av stöd i arbetet och på så sätt 
skapa en tydlighet, struktur och trygghet för personalen. Fokus ska även läggas på att arbeta för att 
hitta rätt form för bland annat hemarbete utifrån förvaltningens behov, förutsättningar och 
möjligheter till distansarbete som är en tydlig och långsiktig effekt av Covid- 19.  
 
Förvaltningen för arbete och lärande har genomgått ett antal omorganisationer, viktigt att lyfta är 
de fördelar med en bred förvaltning som denna. Genom att ha socialtjänst, gymnasieutbildningen, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenhet, öppenvård med mera inom samma förvaltning innebär 
att förvaltningen erhåller olika former av kompetens. Detta bidrar till att även möjligheter till 
kompetensutveckling inom andra områden utökas. En viktig förutsättning är tillskapande av 
möjligheter genom samverkan men öven ökad kännedom om förvaltningens olika verksamheter. 
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Genom ökad kännedom och förståelse om förvaltningen i sin helhet ökar möjligheterna till en mer 
kvalitativ verksamhet för de som är i behov av hjälp och stöd hos oss.  
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5 Budgetförutsättningar 2022  

 
I budgetarbetet så har förvaltningen för arbete och lärande haft genomgångar med respektive 
enhetschef och avdelningschef för att skapa en bild av de förutsättningar som finns. Antaganden 
om tex genomsnittlig utbetalning av försörjningsstöd har använts, även antaganden vad gäller de 
placeringar som finns inom avdelning barn och vuxen där utgångsläget analyserats för att kunna få 
en lagom stor nivå på budget för placeringar. Budgetposten ekonomiskt bistånd och externa 
placeringar sätts i förhållande till insatser på hemmaplan. Även en genomgång av intäkter har gjorts 
där försiktighet har använts. När det gäller de verksamheter som har resursfördelningssystem inom 
avdelning Allbo lärcenter så har budgettilldelningen varit elevtalsbaserad utifrån den modell som 
finns. Medel har budgeterats för volymökning och lönepåslag, då detta inte tillkommer efter 
lönerevision. 
 

5.1 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för Nämnden för arbete och lärande. Större 
förändringar av budget mellan verksamhetsår 2021 och 2022 redovisas för respektive område i 
tabell 3. 
 

 
 
Kolumnerna i tabell 1 är inte jämförbara då det i dagsläget inte är klart med fördelning av Allbo 
lärcenters statsbidragsfinansierade utbildningar. Det gör att beloppen för 2022 kommer att ändras, 
men nettot på summaraden kommer att vara detsamma. 
 
Tabell 2. Driftbudget per 
verksamhet    
Mnkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Nämnden för arbete och 
lärande 

1,4 1,4 1,5 

Gemensam och övergripande 
verksamhet 

120,7 110,6 122,3 

Avdelning barn & vuxen 62,1 60,1 61,7 

Avdelning ekonomiskt bistånd 30,6 27,4 28,1 

Avdelning Allbo lärcenter 28,4 24,7 25,0 

        

Summa 243,2 224,2 238,6 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021 preliminär fördelning för 
budget 2022 

Tabell 1. Driftbudget

Mnkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Intäkter -55,1 -52,2 -35,0

Personalkostnader 127,9 127,6 115,6

Övriga kostnader 170,3 148,8 158,0

Summa 243,2 224,2 238,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

preliminär fördelning för budget 2022
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Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget (jämfört med 2021 års 
budget) 

Mnkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 2022 

    

        

Volymökning och förstärkning gymnasieskolan 12,2 
    

Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 0,5 
    

Uppräkning löneökning och struktur 2,8     
        
        
        

Summa 15,5     

 

5.2 Investeringsbudget 

 
Under 2022 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 0,6 mnkr för Nämnden för arbete och 
lärande. 
 

 
 
 

Tabell 4. Investeringsbudget

Mnkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Utgifter 0,3 0,6 0,6

Summa 0,3 0,6 0,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021



 
   
 

    

6 Internkontrollplan 2022 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 6)   Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Säker reception 
(sekretess, 
säkerhet) 

 

Kontroll att receptionen är 
säker och att det sker en 
ombyggnation av 
receptionen.  

Förvaltningschef Kontroll av att 
receptionen upplevs 
som en säker 
arbetsmiljö samt att 
ombyggnation påbörjas.  

Förvaltnings-
chef 
 
Avdelnings 
chef 

 

Regelbunden 
kontakt med 
AllboHus. 

 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 4 
Stor  
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
 
4*4=16 poäng 

Uppföljning/kart-
läggning av 
gymnasielever 
 

 

Beslut finns gällande 
struktur och uppföljning av 
elever på externa 
gymnasielever. Granskning 
av genomförande 
kartläggningar/uppföljningar 
av gymaniselever på externa 
skolor. Progression, rätt 
utbildning, närvaro. 

Förvaltningschef Kontroll av att 
dokumentation 
uppföljning/kartläggning 
med mera finns 

KAA 
Administratör 
(GY) 

Kontroll 
genomförs 
varje månad 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Rutin för 
statsbidrag  

 

Granskning av att det finns 
en säker rutin för 
avstämning och 
återrapportering av 
statsbidrag 

Förvaltningschef Kontroll av att det finns 
en säker rutin.   

Avdelnings 
chef – Allbo 
Lärcenter  

Granskning 
görs vid två 
tillfällen 
Februari 
Augusti  

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Samverkansavtal 
med externa 
aktörer 

Granskning av att 
samverkansavtal finns samt 
kontrollera att 
samverkansavtal och rutiner 
med andra förvaltningar, 
myndigheter med mera 
följs. 

Förvaltningschef Kontroll av att 
avtal/rutiner (ÖJ) finns 
och att de följs 

Kvalitets 
samordnare 

Kontroll 
genomförs 
under våren 
2021 
Januari – mars 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig  
Konsekvens: 3 
Kännbar  
3*3=9 poäng 
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Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 6)   Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Kvalitet och 
resultat på 
placeringar 

 

Kontroll av kvalitet och 
resultat av placeringar. 
Återfall, självförsörjning 
efter behandling, eget 
boende efter behandling. 
Kontroll av att rutin för 
uppföljning av placeringar 
följs. 

Förvaltningschef Kontroll av att rutin för 
uppföljning av 
placeringar följs. 

Resp. chef Kontroll 
genomförs  
maj och 
oktober 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Barnkonsekvens-
analyser 

Nämnden har beslutat om 
genomförande av 
barnkonsekvensanalyser. 
Granskning bör därför 
genomföras att 
Barnkonsekvensanalyser 
finns med i olika beslut.  

Förvaltningschef Kontroll att 
barnkonsekvensanalyser 
finns med i beslut 

Avdelnings-chef 
Enhetschef  

Granskning 
genomförs  
oktober 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Rutiner för hot 
och våld samt 
kommunikation  

 

Kontroll av att rutiner för 
hot och våld samt 
kommunikation är aktuell 
och följs inom samtliga 
verksamheter.  

Förvaltningschef Kontroll av att rutiner 
för hot och våld är 
aktuella och följs 

Avdelnings-chef  Vår/höst  Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
3*4=16 poäng 

 
 
1   Beskriv kontrollmomentet  
2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet ska avrapporteras till nämnd 
3   Beskrivning av hur kontrollmomentet ska genomföras 
4   Den som utför kontrollmomentet 
5   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
6   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
7   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.  
 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
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Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 
2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan för 
2022 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om införande av vinterskor-
/stövlar till de personalkategorier som får vinterjackor samt införande av 
badkläder till personal inom verksamhetsområde Funktionsstöd som badar 
tillsammans med omsorgstagaren. Förslaget ska innehålla kostnader samt 
praktisk hantering av vinterskor/-stövlar och badkläder.     

Sammanfattning 

I omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2022 beskrivs övergripande nämndens 
grunduppdrag och kvalitetsindikatorer för verksamheten samt dess inriktning, 
utvecklingsmål och prioriterade områden. Verksamhetsplanen utgår från 
kommunfullmäktiges styrmodell som in sin tur baseras på FN:s hållbarhetsmål i 
Agenda 2030. I verksamhetsplanen ges en nulägesanalys som även beskriver 
nämndens utmaningar framöver.  

För 2022 har omsorgsnämnden en budgetram om 386,1 miljoner kronor. Budgeten 
bedöms innebära ett behov av en kostnadsminskning för omsorgsnämnden på 5-6 
miljoner kronor under 2022.  

Internkontrollplan för 2022 består av följande fyra kontrollmoment: 

- Dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet Lifecare 
- Kontroll av följsamhet till hygien- och klädrutiner 
- Kontroll av följsamhet till rutiner gällande hantering av kontanta medel  
- Kontroll av följsamhet till rutin gällande datalicenser     

Yrkanden 

Otto Berglund (S) och Monica Pihl (C) yrkar bifall till beslutsförslaget.    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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1 Nämndens ordförande har ordet 

Jag vill inleda med att framhålla den fantastiska personal vi har som alla dagar på året och dygnen runt 

håller vår verksamhet i gång på ett föredömligt sätt. Med en sådan personal är det en förmån att vara 

ordförande i omsorgsnämnden. 

 

Vi lämnar 2021 bakom oss som ännu ett av de år vi kommer att minnas lång tid framöver. Även detta år 

har präglats till stor del av pandemin. Hur 2022 kommer att se ut vet ingen mer än att vi kommer få 

hantera Covid 19 även detta år. I skrivande stund vet jag inte i vilken omfattning vi kommer att erhålla 

riktade medel från statens sida. Med anledning av att Regeringens budget inte gick igenom så är 

osäkerheten just nu stor. 

 

Den budget som vi i majoriteten lägger är en budget som riktar in sig på kärnverksamheten och de 

utmaningar som vi står inför. Vi fokuserar på de grundläggande uppdrag vi har att ge våra omsorgstagare 

inom äldreomsorgen och funktionsstöd ett värdigt liv och välbefinnande. 

 

Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta gå framåt och är ett bra komplement för vår personal. 

Vi har här som arbetsgivare ett ansvar att se till att personalen får den utbildning de behöver för att 

kunna tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen. Detsamma gäller även omsorgstagarna och tekniken. 

Tekniken kommer i allt större utsträckning att vara en del av våra liv även när vi kommer upp i åren. Här 

har vi och hela samhället en utmaning att göra den nya tekniken tillgänglig och hanterbar för alla. Detta 

är ett ständigt pågående arbete. 

 

Med start 2022 kommer all LSS-verksamhet att vara under omsorgsnämndens ansvar. Det är med 

entusiasm och glädje vi hälsar denna verksamhet välkommen till oss. Det är också glädjande att 

Kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut för 2022 riktat 200 000 kr till just vår LSS-verksamhet. Det gör 

att fritidsverksamheten kan utvecklas och ytterligare berika våra omsorgstagare. 

 

I den budget som lades inför verksamhetsåret 2021 avsatte vi medel till ytterkläder för bland annat 

hemtjänstpersonalen. Vi kommer i detta förslag på internbudget att föreslå att samma 

personalkategorier ska erhålla vinterskor/-stövlar. Vi ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

kostnad och praktisk hantering av skodon. Vi kommer även ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 

på badkläder till LSS-personal som i sitt arbete badar tillsammans med omsorgstagarna. 

 

Som ordförande i omsorgsnämnden i Alvesta ser jag fram emot 2022. 

 

Lars-Olof Petersson (S) 

Ordförande, omsorgsnämnden 
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2 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

2.1 Grunduppdrag  

 
 
Omsorgsnämndens grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde verka för att enskilda kan 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Nämndens arbete sker i enlighet med de mål och 
riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige och som framgår av de lagar och förordningar som 
styr verksamheten. Omsorgsnämnden ansvarar för tjänster och myndighetsutövning inom 
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. I ansvaret ingår även att arbeta 
förebyggande med stöd och fokus på att stärka medborgarnas självständighet och delaktighet. 
Nämnden ska dessutom samverka med andra nämnder som berörs av verksamhetsområdet utifrån 
individens bästa. 
 
Omsorgsnämnden ska besluta om och tillhandahålla insatser i form av: 

• Omsorg och stöd i form av hemtjänst till enskilda samt särskilda boendeformer för äldre 

enligt Socialtjänstlagen (SoL) och vad som i övrigt sägs i lag om socialnämnd inom detta 

område.  

• Stöd och service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

• Kommunal hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt avtal med 

Region Kronoberg. 

 
 

2.2 Kvalitetsfaktorer 

Kommunfullmäktige 
Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet 

och utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter 

och förutsättningar 

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende, %  

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin 

hemtjänst, % 

Personalkontinuitet. Antal personal som en 

hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde  

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-

insats (alla nya insatser), medelvärde  

Anm. LSS; helhetssyn (finns inte ännu i den nationella mätningen). 
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Omsorgsnämnden 
Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet 

och utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter 

och förutsättningar 

Målgruppen ska få möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra 

• Nationell brukarundersökning äldreomsorg 

• Nationell brukarundersökning LSS 

• Förebyggande arbete för en god vårdhygien 

(PPM-BHK)  

• Helhetssyn kring maten, måltiden och 

nutritionsarbetet (Nattfasta och undernäring 

särskilt boende och LSS) 

• Digitaliseringsplan. Följa upprättad plan. 

Säkra en tillräcklig bemanning med rätt 

kompetens 

Adekvat/relevant kunskap och kompetens (yrkesgrupper) 

Kompetensutvecklingsplan. Följa upprättad plan. 

Ett långsiktigt hållbart arbetsliv med trygga 

anställningar och en god arbetsmiljö 

Frisknärvaro, % 

Andel tillsvidareanställda, % 

Personalomsättning, % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

Antalet delade turer, rygg till rygg-pass 

Sjukfrånvaro, % 

En verksamhet som bedrivs långsiktigt, 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

Budget i balans (prognos, bokslut) 

Volymnyckeltal 

• Beslutade och utförda timmar per dag för 

hemtjänst i ordinärt boende 

• Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende  

• Kösituation till särskilt boende/bostad med 

särskild service 

• Antal särskilda boendelägenheter som är i drift 

och som är plomberade 

• Antal köpta platser 

Demografiutveckling 80+ 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, % (Kolada, N20900) 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ (Kolada N20048) 

Kostnad ordinärt boende, kr/inv 80+ (Kolada N21022) 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ (Kolada 

N23006) 

En hållbar konsumtion och produktion av varor 

och tjänster  

Matsvinn, kg  

 

En minskad användning av fossila bränslen inom 

transporter 

Antal körda km (i förhållande till hemtjänstvolymer) 

Antal bilar, andel fossilfria bilar, antal elcyklar 
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3 Nulägesanalys 

3.1 Nuläge 

Efter flera år med underskott kommer i år omsorgsnämnden att leverera ett överskott. Det är ett hårt 
arbete som pågått i förvaltningen för att kunna nå dit med flera politiska beslut som grund. Där en viktig 
del är plomberingen av särskilda boende platser och ett fortsatt arbete med omställning enligt 
kvarboende principen. Vi har inga ökade köer till särskilt boende utan kan tillgodose behoven till de som 
får ett bistånd. Förvaltningen arbetar likaså med att hitta andra effektiva lösningar som t ex att jobba 
digifysiskt och ha en god planering av arbetet. Förvaltningen har fått ersättning för covid-kostnader och 
det plusresultat som redovisas för 2021 beror till viss del på dessa kompensationer då ersättningen för 
sjuklönekostnader och andra statsbidrag mer än väl har täckt våra kostnader. Vi är fortfarande 
påverkade av pandemin men i skrivande stund påverkas arbetet mindre. Pandemiersättningarna upphör 
men vissa kostnadsökningar kommer att kvarstå bl a för skyddsutrustning och en ökad sjuklönekostnad. 
Vaccinationerna gällande covid-19 har fungerat mycket bra och samverkan har funnits med 
skolsjuksköterskorna. Sjukfrånvaron är fortfarande på en högre nivå än normalt men liksom hos övriga 
kommuner så visar den nu på en sjunkande trend.  
 

 
Vi ser ett ökat tryck på den kommunala 
hemsjukvården och i hemtjänsten. Ökningen är 
främst i Alvesta tätort. Ett fortsatt arbete sker med 
att ge ett rätt stöd och bistånd utifrån bedömt 
behov och lagrum samt att följa vår vägledning i 
verkställigheten. Arbetet med att stärka teamen 
och samverkan med övriga professioner pågår. 
Fortsatt arbete med kompetensutbildning för 
enhetschefer och baspersonal inom 
arbetsmetoden individens behov i centrum (IBIC). 

Utbildningen genomförs av extern utbildare. Därefter ska metoden processas i respektive arbetslag. 
Digitala mötesformer används på ett helt nytt sätt i dag. Detta gynnar omsorgstagaren och övriga 
medarbetare men leder också till minskade resor som är tidsbesparande. När det behövs fysiska besök 
tar sig personalen ut till våra omsorgstagare/patienter. Utvecklingsfrågor eller andra nödvändiga 
förändringar börjar igen att få mer utrymme efter att ha varit satt på paus p.g.a. pandemin.  
 
Det som främst påverkar verksamhetens nuläge och kommande år är att: 
 

• pandemin pågår fortfortfarande och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser 

• allt fler äldre är i behov av omsorg och vård 

• omställningen till god och nära vård och omsorg 

• allt fler äldre bor hemma allt längre 

• allt fler är multisjuka 

• allt fler får avancerad omsorg och vård i hemmet 

• kontinuerliga volymökningar inom funktionsstöd (LSS) 

• antal personer med en demenssjukdom ökar 

• den psykiska ohälsan ökar 
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3.2 Utmaningar  

 
En av de största utmaningar nämnden står inför är den 
demografiska utvecklingen där de äldre utgör en större 
andel av befolkningen samtidigt som personer i arbetsför 
ålder inte ökar i samma takt. Alvesta kommuns äldre 
befolkning ökar såväl i antal som andel. Det som kan 
konstateras är att andelen 65-79 år kommer att minska 
över tid och andelen 80 år och äldre kommer att öka. 
Denna förändring är viktigt att beakta eftersom det är de 

allra äldsta som tar välfärdens resurser i användning betydligt mer än andra grupper och redan nu syns 
en ökad volym av hemtjänsttimmar. I takt med att allt fler äldre uppnår en högre ålder kommer antalet 
personer med en demenssjukdom och antalet multisjuka att öka kraftigt.  
 
Personer med funktionsnedsättning som har stora behov av bistånd enligt LSS/HSL och ibland i 
kombination med SoL beslut. Ärenden finns som är svåra att verkställa i vår kommun då vi inte är 
tillräckligt stor för viss enskild verkställighet och då krävs det kostnadsdrivande köp av plats.   
 
Behovet av arbetskraft fortlöper. Utmaningen är att hitta personal med rätt utbildning, kompetenser 
och förmågor. Såväl omställningen till en mer nära vård och omsorg som den demografiska utvecklingen 
med en växande andel äldre pekar mot att det även fortsatt kan bli svårt att rekrytera tillräckligt med 
personal. Kompetensen behöver stärkas med personal såväl mot verksamhetsinriktning som spets-
kompetens. Tillika medför den ökade och breddad användning av digitala verktyg ett behov av 
investeringar och utbildning.  
 
Avslutningsvis finns en oro inför att klara ekonomin. De behov och utmaningar som beskrivs tidigare i 
avsnittet medför att omsorgsnämnden går in i en ny tuff ekonomisk period vilket kommer att kräva en 
del beslut framöver. Det gäller att besluten är smarta och bidrar till framtid och utveckling.  
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Antal kommuninvånare 80 och äldre jämfört med år 2021
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4 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

4.1 Inriktning 

 
 
I Alvesta kommun ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela 
livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. 
Omsorgsnämnden ska erbjuda digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg 
och vård när behov finns. De förebyggande insatserna ska öka och med ett särskilt fokus på 
mötesplatser. 
 
Det är svårt att förutsäga den framtida utvecklingen av covid-19 och dess effekter för den enskilde 
och verksamheten. Behovet av åtgärder kan komma att stanna kvar länge i någon form, beroende 
på hur den nuvarande pandemin utvecklar sig och hur risken för nya utbrott längre fram kommer att 
se ut. Detta behöver kommunen planera för att kunna hantera.  
 

4.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 

❖ Den enskildes nöjdhet och inflytande över sin vardag utifrån de beviljade insatserna ska öka 

 
Motivering 
Omsorgsnämndens inriktning är att personer med behov av omsorg och vård ska ges möjlighet till 
livskvalitet hela livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov och beviljade insatser. 
Förvaltningen har en tid uppmärksammat att brukarnöjdheten för delaktighet och inflytande är ett 
område som behöver utvecklas för att stärka möjligheten till den enskildes livskvalitet. En 
grundläggande betydelse i detta sammanhang är att den enskilde och dess närstående så långt det är 
möjligt ges inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs och hur och när de ska utföras. Den enskilde 
ska efter sin förmåga kunna påverka och vara delaktig i sitt vardagsliv. Ytterst handlar det om att stödet 
till den enskilde ska vara av rätt omfattning och av god kvalitet. 
 
Målindikatorer 

• Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS 

• Hänsyn till åsikter och önskemål, SoL 

• Möjlighet att påverka tider, SoL 

• Bestämma om saker som är viktiga hemma, LSS 

• Trivs alltid på sin dagliga verksamhet, LSS 

4.3 Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Finansiering  Ansvar 

Inga särskilda uppdrag är tilldelade från kommunfullmäktige -- -- 
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5 Prioriterade områden och strategier 

För att kunna nå omsorgsnämndens inriktning och utvecklingsmål samt bidra till de kommun-
övergripande inriktningarna prioriteras följande områden och strategier: 
 

5.1 Fokus på trygg välfärd – en god livskvalitet för nämndens målgrupp 

Alvesta kommun ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en 
trygg välfärd så att människors upplevda trygghet ökar.1 Det är i själva mötet mellan personal och 
omsorgstagaren som värde och kvalitet uppstår. All personal ska ha ett tydligt fokus på omsorgstagarens 
unika behov, förmågor och förutsättningar och detta fokus ska speglas i mötet med den enskilde.  
 
Omsorgstagarens och närståendes egna resurser och möjligheter ska i högre grad tillvaratas genom att 
göra dem till aktiva medskapare. Den verksamhet som bedrivs ska på alla plan kännetecknas av 
delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde och dess närstående. Omsorgsnämndens värdegrund 
är att människan bär med sig en önskan om att vara delaktig, kunna påverka sin vardag och bli sedd och 
bekräftad som den unika person hon eller han är. Den enskilde ska ges möjlighet till ”Livskvalitet hela 
livet”. Arbetet med den enskildes genomförandeplan ska prioriteras och teamets samverkan ska 
fortsätta att stärkas.  
 
De insatser som ges ska vara av rätt omfattning utifrån den enskildes behov och beviljade insatser. 
Inriktningen är att tillgodose behovet av hjälp och stöd genom hemtjänst/-hemsjukvård innan ett 
biståndsbeslut kan beviljas till särskilt boende. För att hushålla med resurserna ska förvaltningen 
anpassa tillgången på särskilda boendelägenheter i takt med att det samlade behovet av lägenheter 
ändras. Enligt socialtjänstlagen är det skäligt att den som beviljats ett särskilt boende får en bostad inom 
tre månader vilket numera klaras med en god marginal.  
 
Ett fortsatt arbete med fler förebyggande åtgärder är en prioriterad del med mötesplatser för 
gemenskap och en förbättrad tillgång på lämpliga boendeformer anpassade för olika behov. 
Förvaltningen ska vara en aktör som genom samverkan bidrar till att skapa förutsättningar för ett större 
utbud av tillgängliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. I detta nu pågår en byggnation av 
ett trygghetsboende vid Högåsen i Alvesta. Det förebyggande arbetet med mötesplatser har successivt 
kunnat återupptas efter de restriktioner pandemin medförde. En aktiv samverkan och en fortsatt 
utveckling ska ske tillsammans med andra aktörer.  
 
Vid årsskiftet 21/22 samlas kommunens LSS-verksamhet under omsorgsnämnden. Syftet är att få en 
organisation som är resurseffektiv och ser till individens behov av LSS under hela livet. Både ur en 
kontinuitet såväl som kompetensperspektiv. Organisationen ska rustas för att kunna parera framtida 
nationella lagändringar samt hålla jämna steg med den digitala utvecklingen i samhället och de växande 
krav på ett bredare utbud av insatser. LSS-verksamheten ska utvecklas utifrån organisation och 
arbetssätt. Den dagliga verksamheten växer och i takt med det finns ett stigande behov av att utveckla 
sysselsättningen både vad gäller variation och utifrån nya lokaler. Vad gäller behovet av boende är det i 
balans men ett behov av fler lägenheter väntas inom något år.  
 
Digital service och välfärdsteknik ska användas där så är möjligt och relevant. Syftet är att den enskilde 
ska kunna bibehålla eller kunna uppleva en ökad trygghet, delaktighet och självständighet. Det digitala 

 
1 Vision 2027 för Alvesta kommun 
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stödet ska ses som en naturlig del i verksamheten för att möjliggöra effektiva arbetssätt och processer. 
Arbetet ska utgå ifrån förvaltningens digitaliseringsplan. 
 
Inom rehab-enheten ska arbetet med att få till ett bättre flöde för hjälpmedel enligt gällande 
smittskyddsregler och andra krav fortlöpa. Vissa förbättrade åtgärder är gjorda men det pågår också en 
planering för en större ombyggnation. 
 
SKR2 och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla och skapa en god, nära och 
samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Detta medför att alla typer av hälso- och 
sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering i hög grad kommer att utföras i den kommunala hälso- och 
sjukvården. Verksamheten ska fortsätta med pågående planering och implementering. Omställningen 
innebär ett närmare samarbete mellan regionen och förvaltningen där digital och fysisk vård ska 
komplettera varandra. 
 

5.2 Fokus på ekonomisk hållbarhet - en budget i balans 

Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. Därför är det av vikt att 
verksamheten har en god kostnadskontroll med en ständig strävan efter förbättringar och bästa 
resursutnyttjande såväl utifrån övergripande planering som utifrån enskilda omsorgstagares behov och 
beviljade insatser. På så sätt kan effektivitet, kvalitet och utveckling av verksamheten främjas.  
 
En ny styrmodell med ett nytt sätt för kommunfullmäktige att ta fram budgetramen innebär att 
äldreomsorgen ska verka för att nå en kostnadsnivå som är i nivå med referenskostnaden i Sverige, men 
med hänsyn tagen till Alvesta kommuns specifika förutsättningar. Kommunens LSS-verksamhet samlas 
under omsorgsnämnden vid årsskiftet och en justering av budgetramen kommer att ske i ett separat 
beslut.  
 

5.3 Fokus på våra medarbetare – en hållbar och attraktiv arbetsgivare  

Det är genom vår personal som förutsättningar skapas för värde och kvalitet i mötet med den enskilde. 
Kompetensförsörjningsarbetet ska ta sikte på att attrahera och rekrytera ny personal och att ta tillvara 
de som redan är anställda. Trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö är avgörande för att 
kunna lyckas. Arbetet med att skapa hållbara scheman ska intensifieras vilket bl a omfattar att öka 
andelen tillsvidareanställda och minska antalet delade turer.  
 
Arbetet är ofta komplext och fordrar att personalen har lämplig utbildning och efterfrågad kompetens. 
Detta ska säkras genom en tydlig och konkret kompetensutvecklingsplan utifrån de olika 
verksamheternas behov och för att kunna möta det ökade behovet av digital kompetens. Likaså ska nya 
metoder och arbetssätt utvecklas och implementeras för att nå, attrahera den kompetensen som krävs. 
Detta är en viktig faktor för att göra arbetet inom branschen mer attraktiv.  
 
Ett nära och tydligt ledarskap är grundläggande för en hållbar kompetensförsörjning. Ledarskapet 
handlar både om övergripande styrning och utveckling samt att stödja den enskilde medarbetaren. Det 
är angeläget att skapa en organisation där chefer och medarbetare stimuleras till engagemang och där 
goda idéer tas tillvara.  
 

 
2 Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
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5.4 Fokus på vår miljö – en hållbar konsumtion och produktion 

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att göra mer och bättre med mindre resurser. Det 
handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan, öka resurseffektiviteten och främja 
hållbar livsstil. För att nå framgång ska hållbarhetsaspekter integreras i redan pågående arbete i 
verksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Förvaltningens nyligen gjorda insatsinventering visar att flertal 
insatser redan pågår som direkt kan kopplas till Agenda 2030. Under 2022 kommer särskilt fokus att 
läggas på en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster samt att arbeta för en minskad 
användning av fossila bränslen inom transporter. 
 

5.5 Riktad ekonomisk tilldelning 

För omsorgsnämnden görs ett tillskott till budgetramen med 0,2 mnkr år 2022 och ytterligare 0,2 mnkr 
under 2023 för att utveckla och stärka daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter inom funktionsstöd. En 
av de viktigaste delar i den centrala verksamheten bygger på en meningsfull fritid. I samband med de 
riktade ekonomiska medlen kan vi säkerställa fritidsamordnarens roll och den tid som representanter 
för varje boende lägger i samband med centralt anordnade aktiveter. En del av medlen kommer 
finansiera aktiviteter av mer kostsam karaktär som inte kan självfinansieras. 
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6 Budgetförutsättningar 2022  

 
Ramen för omsorgsnämnden är oförändrad i nominella tal samtidigt som löneökningar finansieras i 
denna ram. Det innebär att verksamheterna i övrigt behöver minska sina kostnader med 
uppskattningsvis 5-6 Mkr. Resultatprognosen för 2021 är + 6 Mkr vilket till stor del uppkommit genom 
statsbidrag för sjuklöner 2021 och viss eftersläpning av Covid-kompensation från 2020. I övrigt har 
nämnden kommit i balans mot budget. Risken är överhängande att höga sjukkostnader består även 
2022 och att inköpspriser på skyddsmaterial, mat, bränsle, el mm också ökar. I så fall behöver nämnden 
minska sina kostnader med ytterligare minst 5 Mkr. Därtill finns risk för att nämnden i samband med 
nytt trygghetsboende vid Högåsen får betala tomhyror. I budget 2021 fanns det mer medel för 
oförutsedda kostnader än vad som finns i budget 2022. För att fortsätta ha en budget i balans erfordras 
sannolikt fler strukturella förändringar än vad som hittills är beslutat.  
 

6.1 Driftbudget 

 

 
Tabell 2. Driftbudget per verksamhet, 
preliminär.    
Mkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Omsorgsnämnd 1,1 1,1 1,1 

Förvaltningskontor 18,7 22,1 21,9 

Generellt statsbidrag, ÄO-lyftet 0,0  0,0 -8,5 

Myndighetskontor 6,6 6,8 6,7 

HSL-verksamhet 40,7 41,4 40,6 

Säbo inkl integr hemtj. 150,4 151,8 147,1 

Hemtjänst övrig 65,6 66,1 68,8 

Funktionsstöd OF 2021 76,5 75,3 78,5 

Funktionsstöd överfört från UF och FAL 0,0 0,0 29,9 

Summa 359,6 364,6 386,1 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021   

 
Tabell 1. Driftbudget     
Mkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022  

Intäkter -70,9 -62,8 -70,2  
Personalkostnader 336,9 334,8 342,8  
Övriga kostnader 93,6 92,6 113,4  

Summa 359,6 364,6 386,1  

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021   
Budget 2022 är ökad med 29,9 Mkr för överförd 
LSS.   

Generellt stb för ÄO-lyftet, 8,5 Mkr ingår i intäkter i stället för i ram 
fr o m 2022. 
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En omorganisation pågår av hemtjänsten, vilken kommer att renodlas under ett ansvarsområde från 
och med 2022. Förvaltningen bedömer att det ger bättre möjligheter till säkrare statistik framöver 
samt att planering och utförande av hemtjänst blir mer lika i hela kommunen. Det innebär att 
budgetmedel kommer att flyttas från ”Säbo inkl integrerad hemtjänst” till ”Hemtjänst i ordinärt 
boende” för personal, bilar mm när detta är klart. Tabellen ovan är därför preliminär. 
 
 
 

Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget (jämfört med 2021 års budget) 

Mkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 2022 

    
       
Minskat antal lgh i särskilda boenden -3,7     
Ökat antal timmar i hemtjänst 1,7     

Förstärkning av Funktionstöds budget inkl fritid 0,2  1,6 
    

Anpassning av HSL-budget -0,8     
Minskade medel för oförutsett -3,0     
Diverse minskningar -0,8     
        
Summa -5,0     

 
 

 

6.2 Investeringsbudget 

 

Tabell 4. Investeringsbudget   
Mkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 2,1 2,1 3,0 

Summa 2,1 2,1 3,0 

 
 
Under 2022 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 3,0 mnkr för omsorgsnämnden. Behovet av 
nya sängar inom särskilda boenden är stort och c:a 400 tkr kommer att avsättas för utbyte. Hjälpmedel 
inom Rehabverksamheten kommer att få en budget på c:a 800 tkr. Fler lyftanordningar sätts in på 
särskilda boenden när behov konstateras .I det nya trygghetsboendet vid Högåsen kommer det att köpas 
möbler till gemensamhetsutrymme, anordning av utemiljö mm för uppskattningsvis 200 tkr. Behov finns 
av att byta ut möbler på särskilda boenden. Fler laddstolpar kan också behövas till hemtjänstens bilar. 
Ökad digitalisering kan kräva en del investeringar. Intern fördelning görs i en första omgång i början på 
2022 och sedan i en andra omgång före sommaren. 
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7 Intern kontrollplan 

 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment  Kontrollansvar  Kontrollmetod  Granskning 
utförs av  

Granskning 
frekvens 

Rapport till  Sannolikhet/ 
Konsekvens  

Dokumentation och 
genomförandeplaner i 
verksamhetssystemet 
Lifecare 

Kontroll av att den 
sociala 
dokumentationen 
är aktuell och 
uppdaterad. 

Socialt ansvarig 
samordnare, SAS 

Avgränsning till 
inflytande över sin 
vardag utifrån de 
beviljade insatserna. 
Stickprov: tio 
procent dock som 
lägst två 
omsorgstagare per 
boende. 

Socialt ansvarig 
samordnare, 
SAS 

Vid ett tillfälle under 
våren. För de 
enheter där det finns 
ett utvecklingsbehov 
görs även en 
uppföljning på 
hösten. 

Omsorgsnämnden Möjlig/Allvarlig 
3*4=12 poäng 

Hygien- och 
klädrutiner  

Kontroll av 
följsamhet till 
rutiner med 
särskilt fokus på 
basala 
hygienrutiner och 
klädregler 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska, 
MAS 

En mätning av PPM-
BHK.  
Stickprov: tio 
observationer per 
delenhet. 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska, 
MAS 

Vid två tillfällen 
under året. En gång 
på våren och en 
gång på hösten. 

Omsorgsnämnden Möjlig/Allvarlig 
3*4=12 poäng 

Kontanta medel Kontroll av 
följsamhet till 
riktlinjerna 
gällande kontanta 
medel 
 
 
 
 
 

Verksamhetschef 
funktionsstöd 

Avgränsning 
verksamhetsområde 
funktionsstöd.  
Stickprov: två 
omsorgstagare per 
LSS-boende. 

SAS och MAS 

 

Vid ett tillfälle under 
året. 

Omsorgsnämnden Möjlig/Kännbar 
3*3=9 poäng 
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Kommentar: 
Respektive granskning ska vara klar till den 14 oktober 2022 
 

 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment  Kontrollansvar Kontrollmetod Granskning 
utförs av 

Granskning 
frekvens 

Rapport till Sannolikhet/ 
Konsekvens  

Datalicenser Följsamhet i 
anställningar och 
datalicenser 

Systemansvarig Kontroll av att 
intermittent 
anställd personal får 
licensnivå enligt den 
lägsta licensnivån 
(lokal mail).  
Kontroll av att 
tilldelad licens 
avslutas när en 
anställning upphör.  
Totalundersökning. 

Systemansvarig Vid ett tillfälle under 
året.  

Omsorgsnämnden  Möjlig/Kännbar 
3*3=9 poäng 
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1 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

 

 
 
Nämnden för myndighetsutövning svarar för 

1. att utföra kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet och ha tillsyn 
över byggnadsverksamhet enligt plan- och bygglagen. 

2. att utföra kommunens uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet enligt 
miljöbalken. 

3. att utföra kommunens uppgifter inom livsmedelsområdet enligt 
livsmedelslagen. 

4. att utföra kommunens uppgifter inom området för 
bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.  

5. att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.  

Utöver den direkt lagstadgade myndighetsutövningen omfattar nämndens ansvar 
följande lagar och dess förordningar och föreskrifter: 

• ärenden enligt plan- och bygglagen,  

• ärenden enligt miljöbalken, 

• ärenden enligt livsmedelslagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras 
av livsmedelslagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna, 

• ärenden enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall, 

• ärenden enligt alkohollagen, 

• uppgifter enligt lotteriförordningen, 

• ärenden enligt tobakslagen, 

• ärenden enligt strålskyddslagen,  

• ärenden enligt lag om energideklarationer, 

• ärenden enligt lag om elektroniska e-cigaretter och påfyllningsbehållare, 

• ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag, 

• ärenden enligt smittskyddslagen, 

• ärenden enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 

• ärenden enligt jaktlag (skyddsjakt). 

• Ärenden enligt lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
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1.1 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

Möjligheter att bygga bostäder och 

förutsättningar för verksamheter att etableras 

och utvecklas 

Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan till 

bygglovsbeslut är inte mer än 5 veckor. Genomsnittlig 

handläggningstid  

Tillsynstid gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn. Uppnådd 

procent av det i behovsutredningen fastställda behovet.  

Tillsynstid gällande livsmedel planerad kontroll. Uppnådd 

procent av det i behovsutredningen fastställda behovet 

 
 

  



 
Nämnden för myndighetsutövning   Verksamhetsplan med internbudget 2022 
            

3 
 

2 Nulägesanalys 

Samlad analys av verksamhetens nuläge 
År 2021 har fortsatt inneburit stora förändringar vad gäller tillsyn för nämndens ansvarsområden. 

Extra tillsyn lades till nämndens ansvarområden i samband med införande av en ny lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder (2020). Lagen förlängdes att gälla även 2021. Verksamheterna har visat god vilja 

och fokuserat på lösningar för att efterfölja lagen. Den rådande pandemi har påverkat både 

möjligheten till tillsyn ute på verksamheter och personella resurser.  

Nämndens arbete med effektivisering har utvecklats genom bra dialog med kommunens invånare och 

verksamhetsutövare.   

Under 2021 har etableringen av det nya verksamhetssystemet fortsatt, vilket innebär en förbättrad 

möjlighet att i en nära framtid kunna införa E-tjänster för att öka transparens i handläggning av 

ärenden.  

Pandemin har fortsatt inneburit en ökad ärendeinströmning på både bygg-, livsmedel- och miljösidan. 

Det är troligt att ökningen kommer fortsätta även en bit in på år 2022.  

På grund av den ökade byggverksamheten och ett stort intresse för att bygga bostäder i Alvesta 

kommun kommer omfattningen av nämndens arbete öka. Industrin i Alvesta kommun fortsätter också 

att utvecklas vilket även det tar nämndens resurser i anspråk på ett positivt sätt.  

Ekonomin för nämnden för myndighetsutövning innefattar enbart arvoden o dyl. till nämndens 

ledamöter. Nämnden har således verksamhetsansvar men ekonomin ansvarar 

Samhällsbyggnadsnämnden för. Redan 2016 påtalades olämpligheten med en sådan fördelning när 

revisionen av nämndens arbete med livsmedelskontroll gjordes. Under 2021 planerades revision av 

både miljöbalkens tillsyn och livsmedelslagstiftningens tillsyn. Revisionerna skulle utförts i 

länsstyrelsens regi. Ingen av revisionerna genomfördes. 

Alvesta kommun fortsätter att växa och nämnden ser med tillförsikt framåt på möjligheten som det 

innebär att vara en del av den tillväxten. 

 
Behov hos de vi är till för 
Bra service samt löpande dialog med verksamhetsutövare/ sökande och handläggare. Viktigt att 
tillsynens utformning anpassas utifrån respektive verksamhet med målsättning att nå hållbara mål 
genom att göra energi och klimatsmarta val. 
 
Verksamhetens resultat 
 

- Pandemins fortsättning eller inte kommer vara en stor del i om måluppfyllelse eller inte 

uppnås. Verksamheten på alla plan, miljö, hälsoskydd, livsmedel, fortsätter sitt arbete för 

måluppfyllelse med 95–100 % gällande tillsyn.  

- När det gäller bygglov mäts måluppfyllelse på varje inkommen ansökan på två sätt. Från att 

en inkommen ansökan inkommer till bygglovsbeslut tar det max 5 veckor och från att samma 

ansökan är bedömd komplett till bygglovsbeslut tar det max 4 veckor. Plan- och Bygglagen 

anger 10 veckor som en maximal handläggningstid för bygglov. 
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Identifierade områden som behöver förbättras: 
- Verksamheternas arbetsprocesser kommer att effektiviseras som en följd av utveckling av E-

tjänster,  

- Dialogprocesser behöver utvecklas för att fortsatt förbättra mål- och nöjdhetsindex.  

Styrkorna inom verksamhetsområdet: 
- Väl avvägd nämnd, 

- Flexibel organisation – bredd på avdelningarna 

- Hög kompetens inom nämndens ansvarsområden. 

 
Utmaningar 

- Bibehålla och utveckla kompetenser inom nämndens ansvarsområden  

- Hantera myndighetsutövning på ett opartiskt sätt  

- Fatta korrekta beslut enligt de lagar och förordningar som ingår i nämndens ansvarsområden 

Trender och dess konsekvenser för verksamheten 
 
- I och med Covid – 19 pandemin kan nämnden fortsatt se en ökad investeringsvilja i samhället 

i form av fler påbörjade ärenden både på bygg-, livsmedels- och miljösidan.  
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3 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

 

 
 

3.1 Inriktning 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedel och 
smittskydd. Nämndens målgrupper är framförallt näringsliv och företag samt kommunens medborgare 
där vi ska utföra en god service och utföra myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll, 
utifrån lagar som exempelvis plan- och bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken och smittskyddslagen. 
Nämnden arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. 
 

3.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 

 
Hållbar, effektiv och rättssäker handläggning av tillsyn, kontroll och ärenden inom nämndens 
ansvarsområden 
 
Motivering 
Alvesta kommun ska ge boende och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan 
uppnås i hela kommunen. 
 
Målindikatorer  
Kommunens verksamhetsutövare och medborgares totala upplevelse av handläggning inom nämndens 
ansvarsområden utifrån miljöbalken, livsmedelslagen och Plan- och bygglagen mätt i NKI 
 

3.3 Särskilda uppdrag 

 
Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Finansiering  Ansvar 

Utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra mål- och 
nöjdhetsindex. 

Inom ram NMY 

Effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom 
tillsynsverksamheten 

Inom ram NMY 
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4 Prioriterade områden och strategier 

Hållbarhet 
Även för 2022 kommer covid-19 innebära en påverkan på nämndens arbete. Hur stor, det kan vi inte 
veta idag. Däremot vet vi hur vi kan hantera situationen om den uppstår igen. Del av nämndens tillsyn 
kommer fortsatt bedrivas i både fysisk form och digitalt, beroende på de förutsättningar som gäller.  
Fortsatt kommer nämnden fortsätta effektivisera i möjligaste mån för att kunna tillgodose Alvesta 
kommuns invånare och verksamhetsutövare, utan att för den skull göra avsteg från de lagar och 
förordningar som gäller. 
Ett fortsatt självklart förhållningssätt för nämnden är ett aktivt arbeta för att skapa dialog med 
kommunens invånare och verksamhetsutövare för att nå bästa resultat både mål- och 
nöjdhetsmässigt. 
Alvesta Kommun fortsätter att växa och nämnden ser med tillförsikt framåt på den möjlighet som det 
innebära att vara en del av tillväxten i form av bra dialog och goda kontakter med näringsliv och 
kommuninvånare. 
Trendspaningen för året 2022 är att det kommer att hålla i sig med fortsatt ökad ärendeingång både 
vad det gäller bygglov, miljö-, livsmedels- och bostadsanpassningsärenden. 
 
Digitalisering 
Det nya verksamhetssystemet är implementerat och i och med det kommer nya förutsättningar 
framöver att skapas för fler e-tjänster där man så småningom som sökande kommer att ha goda 
förutsättningar för att mer transparent ha möjlighet att följa sina egna ärenden. Vi är inte där ännu 
men det är ett arbete som kommer att prioriteras från nämndens sida 
 
Hållbar arbetsgivare 
Nämnden tar sitt fulla ansvar när det gäller de anställdas förutsättningar till en bra och väl fungerande 
arbetsmiljö. Med beaktande av förutsättningar för att fler medarbetare jobbar hemifrån och med dess 
möjliga konsekvenser i psykosocial ohälsa och med en fortsatt förhoppning om stabilisering vad det 
gäller personalomsättning. 
Det är viktigt att skapa en arbetsplats utifrån delaktighet, engagemang och tillit. En arbetsplats med 
möjlighet till kompetensutveckling och där goda idéer tillvaratas. 
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5 Budgetförutsättningar 2022  

 
Inför ny mandatperiod 2019 infördes en reglementsändring i nämnden för myndighetsutövning som 
gav även ersättare rätt att delta i sammanträden. I praktiken innebar det att arvodeskostnaden ökade 
men budgeten låg oförändrad mot hur det var innan reglementsändringen.  
 
Budget för Nämnden för myndighetsutövning avser endast nämndens egna kostnader för tio 
ledamöter (fem ordinarie och fem ersättare) och de planerade sammanträdena per år. Kostnaden 
innefattar arvoden, reseersättningar, kompetensutveckling och övriga administrativa kostnader som 
uppkommer. För att säkerställa en väl avvägd nämndverksamhet förutsätts åtta planerade 
nämndsmöten under året. Förutsättning för att kunna hålla ovanstående budget är att antalet 
nämndsmöten blir färre än åtta (då budgeten ej ökade i takt med antalet arvodesberättigade 
ledamöter), men då riskerar rättssäkerheten att inte kunna efterlevas. 
 

5.1 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för Nämnden för myndighetsutövning. Större förändringar 
av budget mellan verksamhetsår 2021 och 2022 redovisas för respektive område i tabell 3. 
 

 
 

 
 

 
 

  

Tabell 1. Driftbudget

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Intäkter 0,0 0,0 0,0

Personalkostnader 0,2 0,2 0,2

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0

Summa TOTALT 0,2 0,2 0,2

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Nämnden för myndighetsutövning 0,2 0,2 0,2

Summa 0,2 0,2 0,2

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget (jämfört med 2021 års budget)

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

2022

Nämnden för myndighetsutövning +/-0,0

Summa +0,0
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6 Intern kontrollplan 

 
 

  

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 
6)   

Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Kommentar 

Gallring- och 
bevaranderutiner 

Avdelningen ska göra 
regelbunden gallring 
och uppdatering av 
dokumenthanteringspl
anen. 

Hållbarhetsstrateg 
(ev. framtida 
verksamhetsutveckl
are) 

Internkontrollen 
skulle undersöka 
om avdelningen 
bygg- och miljö 
arbetar enligt 
rutiner för gallring 
och bevarande 

Hållbarhets-
strateg (ev. 
framtida 
verksamhetsut
vecklare) 

Under 
september 
2022 

NMY 3x3=9 Sannolikhet/konsekvens 
bedömdes efter denna 
oönskade händelse: 
Konsekvensen vid 
avsaknad kan innebära att 
handlingar inte blir 
gallrade och att  
personuppgifter kvarstår 
längre än utlovat. Det kan 
dessutom innebära en 
ökad  
belastning på servrar med 
ökad olägenhet som följd 
eller kostnad vid en 
uppgradering i  
förtid på grund av ökat 
diskutnyttjande. 
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1   Beskriv kontrollmomentet  
2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet ska avrapporteras till nämnd 
3   Beskrivning av hur kontrollmomentet ska genomföras 
4   Den som utför kontrollmomentet 
5   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
6   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
7   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.  
 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 
6)   

Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Kommentar 

Oaktsamma 
användare 

Detta kan inträffa då t 
ex datorskärm inte 
låses eller om en mobil 
enhet saknar  
intrångsskydd i form av 
säkerhetskod eller då 
det är för lång tid innan 
aktivering sker 
automatiskt av 
låsfunktioner för 
skärm.  
 

Hållbarhetsstrateg 
(ev. framtida 
verksamhetsutveckl
are) 

En intern kontroll 
skulle göra 
stickprovskontroll 2 
gånger genom 
rundvandring på 
kontoret och 
resultat av stickprov 
redovisas. 
 

Hållbarhets-
strateg (ev. 
framtida 
verksamhetsut
vecklare) 

Två gånger 
under året 

NMY 3x3=9 Sannolikhet/konsekvens 
bedömdes efter denna 
oönskade händelse: 
Risk för obehörig åtkomst. 
Konsekvensen kan vara 
intrång eller röjande av 
sekretess. 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-06 
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1 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

1.1 Grunduppdrag  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom utbildningsområdet som avser förskola, 
grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, grundsärskola och gymnasiesärskola. Nämnden 
ansvarar också för elevhälsan med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser.  
 
Utbildningsnämnden ska tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och 
utvecklande för barn och elever mellan 1 – 5 år i förskolan och samt 6 – 16 år i grundskolan samt 
motsvarande för åldersgruppen 7 – 20 år i grundsär- och gymnasiesärskola. Verksamheterna ska se till 
att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden i enlighet med de läroplaner som 
styr förskola och skola.  
 
Verksamheterna styrs bland annat av skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, förordningar, läroplaner, 
kursplaner samt mål och visioner beslutade i kommunfullmäktige respektive utbildningsnämndens 
verksamhetsplan och budget. 
 
Nämnden ska samverka med andra nämnder som berörs av verksamhetsområdet utifrån individens 
bästa.  
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1.2 Kvalitetsfaktorer 
 

 

 

Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 
Utbildningsnämndens verksamheter har en 
god personaltäthet och personalen har en 
god utbildningsnivå 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102) 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%) (N11810) 

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem (N13014) 

Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högskole-
examen fritidshem, kommunal regi, procent (Skolverket) 

Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–
9, antal (N15034) 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9, 
kommunala skolor, andel (%) (N15814) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, 
lägeskommun, andel (%) (N18710) 

I utbildningsnämndens verksamheter 
uppmärksammas tidigt de barn och elever 
som riskerar att inte nå kunskapskraven i 
svenska, svenska som andraspråk eller 
matematik och sätter in åtgärder för att 
dessa elever ska ges förutsättningar att nå 
målen 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, 
andel (%) (N15454) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) (N15485) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala 
skolor, andel (% (N15514) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andra-språk, 
kommunala skolor, andel (%) (N15516) 

Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 

Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet 

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet 

Pojkar och flickor ges samma förutsättningar 
att nå goda resultat i utbildningen 

Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 

Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet 

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet 
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2 Nulägesanalys 

2.1 Samlad analys av verksamhetens nuläge 
Ett av Agenda 2030´s globala mål är att säkerställa en inkluderande och likvärdig1 utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla. I Alvesta kommun ska barn och elever ges förutsättningar 
att utvecklas och nå målen för utbildningen – kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse 
och gynnsam för personlig utveckling.  
 
Det kompensatoriska uppdraget är en utmaning för utbildningsnämnden vilket bland annat beror på 
  

• boendesegregation 
• ett ökande antal barn och elever som är i behov av särskilt stöd i både förskola och skola  
• ett ökat antal elever som skrivs in på grundsärskola alternativt är integrerade 

grundsärskoleelever 
• generellt stora skillnader i resultat mellan pojkar och flickor.  

Med anledning av ovanstående faktorer behöver verksamheterna fokusera både på ett aktivt 
jämställdhetsarbete (samma möjligheter att nå goda resultat och ha möjlighet till fortsatta studier 
oavsett om du är flicka eller pojke) som ett aktivt jämlikhetsarbetet (diskrimineringsgrunderna). 
 
En framgångsfaktor som Skolverket anger i sin lägesrapport (rapport 2020:1) är att huvudmän och 
rektorer i högre grad behöver fördela resurser och vidta kompensatoriska åtgärder utifrån 
elevgruppers, förskolors och skolors olika behov. Man behöver rikta insatser mot det som leder till 
förändringar och förbättringar i klassrummet, bland annat genom att se över den socioekonomiska 
fördelningen regelbundet och systematiskt. 
 
I en samlad analys och verksamhetens nuläge behöver pandemin beröras. Hittills kan vi inte se att 
pandemin har gett effekter på elevernas resultat men det går i nuläget inte säga eller utesluta att 
kunskapsutvecklingen har påverkats, det vill säga att vi riskerar en utbildningsskuld.  
 
En god och väl utvecklad elevhälsa är en förutsättning för att ge alla barn och elever möjligheter att nå 
kunskapsmålen och för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Barnens bästa gäller! – i Alvesta 
är en viktig process i det arbetet liksom en kommande implementering av Kronobarnsmodellen. 
 
Utbildningsnämndens verksamheter är i hög grad beroende av ett antal statsbidrag till både förskola 
och skola. Det finns en viss osäkerhet hur aviserade förändringar inom en rad statsbidrag kommer att 
påverka framöver.  
Sammanfattningsvis går Alvesta kommuns förskolor och skolor resultatmässigt i rätt riktning men med 
utmaningar inom områden som lokalbehov med god arbetsmiljö för såväl barn, elever som personal, 
kompetensförsörjning, personaltäthet och att nå en likvärdig skola. Insatser bör vara väl förankrade i 
ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete, ett effektivt barn- och elevhälsoarbete liksom att 
implementera ett hållbarhetsarbete – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
 

 
1 Likvärdighet delas i enlighet med skollagen upp i grundläggande aspekter; lika tillgång till utbildning, lika kvalitet 
på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande. 
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2.2 Behov hos dem vi är till för 
Arbetsmiljön för barn, elever, unga och personal brister på en generell nivå – avseende såväl 
trångboddhet i hemmen som goda lärmiljöer. Behovet av verksamhetsanpassade lokaler finns i såväl 
förskola, skola som inom kostverksamheten. Att fortsätta den påbörjade processen med 
lokalutredningsbehov är av stor betydelse liksom att genomföra de uppdrag som beslutats.  
 
Att vara rektor innebär ett stort ansvar och rektorerna måste ges förutsättningar att prioritera det 
pedagogiska ledarskapet och vara ett stöd för personalen. Tillit med ett förtroendefullt klimat och 
samarbete liksom förtydligande av krav och förväntningar är en framgångsfaktor. Rektorer behöver 
stöd och förutsättningar att utveckla sina inre organisationer (Skolverket rapport 2020:1).  
 
Kompetensförsörjning är ett viktigt område att bevaka inom samtliga verksamheter inom 
utbildningsförvaltningen. Huvudman och kommun behöver vara behjälpliga och stödja enheterna i 
detta och gemensamt med rektorer ta ett större ansvar för att utveckla organisationer och arbetssätt 
för att möta bristen på obehöriga lärare (Skolverket rapport 2020:1). Lärare och förskollärare är 
bristyrken och kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera 
personal.  
 

2.3 Verksamhetens resultat 
Förskolan visar på en ökad kvalitet i undervisningen och i den pedagogiska dokumentationen vilket i 
förlängningen förhoppningsvis ska visa sig i en ökad måluppfyllelse även i grundskolan.  
 
Kommunens skolor har en positiv trend avseende elevernas behörighet till gymnasiet de senaste tre 
åren, men det finns skillnader mellan skolor och mellan pojkar och flickor. Resultaten behöver öka 
ytterligare för att alla ska ha möjlighet och förutsättningar för vidare studier och yrkesliv. Inkluderande 
utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje 
samhälle.  
  
Det finns en god variation och positiv utveckling av menyarbetet i förskola och skola och man lagar 
mat med ingredienser av hög kvalitet och med hög effektivitet. En ökad andel animaliska livsmedel 
med ursprung Sverige – inklusive viltkött – samt en god tillgång på ekologiska livsmedel bidrar till en 
mer hållbar konsumtion för att minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 
Att servera näringsriktig mat är viktigt i förskola och skola.  
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3 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

3.1 Inriktning 

      
 
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en 
gynnsam personlig utveckling och ekonomisk samhällsutveckling. I Alvesta kommun ska alla barn och 
elever ges förutsättningar att utvecklas och nå målen för utbildningen. Utbildning och omsorg för barn 
och unga ska vara jämställd, likvärdig och kompensatorisk vilket innebär att oavsett individuella 
förutsättningar och behov ska barn och elever ges möjligheter att främjas i sitt lärande och i sin 
utveckling. Barnen och eleverna ska mötas av kompetent och behörig personal. 
Barn och elever ska känna sig trygga och det ska finnas en nolltolerans mot kränkningar, trakasserier 
och diskriminering. Inom utbildningsförvaltningen är måltiderna ett pedagogiskt verktyg för att lära 
barn och elever om hälsa, kulturer och ekologisk hållbarhet. Barn och elever i Alvesta kommun 
utbildas för att vara med och utveckla en hållbar framtid.  
 
Alvesta kommun arbetar utifrån Barnens bästa – i Kronoberg och i Alvesta. Genom samverkan mellan 
olika parter både inom kommunen, regionen och Polisen ska tidiga insatser prioriteras för att utveckla 
arbetet med barn och ungdomar. 
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3.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 
3.2.1 Utvecklingsmål 1 
 
Utvecklingsmål Målindikator Motivering 

Andelen grundskoleelever som 
uppnår behörighet till 
gymnasieskolan ska öka 

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, 
procent (N15436) 

Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor, andel (%) 
(N15419) 

Alla elever i grundskolan ska ha 
möjlighet att nå målen och gå vidare 
till fortsatta studier på nationellt 
program på gymnasieskolan. En alltför 
stor elevgrupp står idag utanför denna 
möjlighet. En stor del av dessa elever 
saknar endast ett eller två ämnen för 
att nå behörighet till gymnasieskolan. 
Särskilt fokus ska därför läggas på 
åtgärder för dessa elever. 

 
3.2.2 Utvecklingsmål 2 
 
Utvecklingsmål Målindikator Motivering 
I Alvesta utbildas barn och 
elever av kompetenta och 
engagerade medarbetare i 
barn- och elevgrupper som i 
storlek närmar sig snittet för 
riket 

Heltidstjänster i förskolan med 
förskollärarlegitimation, kommunal 
regi, andel (%) (N11810) 

Personaltäthet, inskrivna 
barn/årsarbetare, kommunal regi, 
antal (N11010) 

Elever/lärare (årsarbetare) i 
kommunal grundskola åk 1–9 
(N15034) 

Inskrivna barn/årsarbetare i 
fritidshem, antal (N3014) 

För att möta de behov som finns hos 
barn och elever och kunna erbjuda en 
god utbildning och omsorg är 
kompetensförsörjningen viktig. Lärare 
och förskollärare är bristyrken vilket 
gör att huvudman och kommun 
behöver vara behjälpliga och 
stöttande i enheternas arbete med att 
vara en attraktiv arbetsgivare – både 
för att behålla och för att rekrytera 
personal. Alvesta kommun behöver 
säkerställa att personaltätheten är i 
nivå med övriga riket på några års sikt. 
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4 Prioriterade områden och strategier 

4.1 Öka det förebyggande arbetet för barn och elever 
Kommunfullmäktige har i sin budget till riktat medel till elevhälsan för att öka det förebyggande 
arbetet för barn och elevers välmående och trygghet. För att alla barn och elever i kommunen ska ha 
en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång arbetar utbildningsnämnden förebyggande för 
att motverka utanförskap och förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Förebyggande insatser är 
effektiva och ska prioriteras. Goda förskole- och skolmiljöer ska finnas för alla områden så att 
invånares upplevda trygghet i vardagen ökar.  
 
För att nå en god livskvalitet för alla invånare och för att våra barn och ungdomars trygghet ska öka 
prioriteras, följande i verksamhetsplanen 2022:  
 

• elever ska vid behov kunna få hjälp med hygienartiklar via elevhälsan för att klara vardagen i 
skolan.  

• samverkan sker med andra förvaltningar, polisen och vårdcentraler i kommunen inom ramen 
för Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun genom att ha en samordnare som verkar 
förvaltningsövergripande.  

• under 2022 kommer familjecentralen att utvecklas ytterligare, bland annat genom att anställa 
en pedagog till familjecentralen.  

• Tillsammans med aktuella aktörer utöka de olika nätverken kring ungdomar att förutom 
Moheda även gälla för Alvesta tätort och Vislanda.   

Synliga tecken på förbättringar inom området är  
• att familjecentralen genomför t.ex. föräldrautbildningar och språkutvecklande åtgärder för 

barn i samverkan med biblioteken.  
• att det genomförs regelbundna möten tillsammans med andra förvaltningar och polisen för 

att motverka utanförskap och förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa och att dessa möten 
resulterar i insatser där behov finns.  

• att Kronobarnsmodellen är väl implementerad i kommunen samt att förskolor och skolor har 
påbörjat arbete med barnets plan.  

• Att elever har en meningsfull fritid i anslutning till skoldagen.  

4.2 Förskola och fritidshem 
Barn och elever i Alvesta kommun ska utbildas av kompetenta och engagerade medarbetare.  För att 
öka kvaliteten i förskolan och på fritidshemmet ska andelen anställda på fritidshemmet öka, framför 
allt personal med utbildning för verksamheten. Likaså ska antalet inskrivna barn per årsarbetare i 
fritidshem och förskola minska.  
 
Förväntad effekt på åtgärderna är ökad personaltäthet i förskola och fritidshem.  
 

4.3 Barn och elever i behov av stöd 
Utbildningsnämndens verksamheter ska tidigt uppmärksamma de barn och elever som inte når 
kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt den så kallade läsa-skriva-
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räknagarantin. Åtgärder ska tidigt sättas in för att dessa barn och elever ska ges förutsättningar att nå 
målen.   
 
Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse. Därför 
är skolnärvaron prioriterad för kommunens skolor där ett aktivt arbete mot problematisk skolfrånvaro 
är viktigt för att alla elever ska fullgöra sin skolgång. Vid behov tas hjälp från närvaroteamet.  
 
Synliga effekter är högre måluppfyllelse samt att vi ser en minskad andel elever som har problematisk 
frånvaro.  
 

4.4 Attraktiv arbetsgivare 
Utbildningsnämndens mål kan bara nås med hjälp av våra medarbetare. Deras engagemang och 
kompetens är avgörande. Därför är det centralt att utbildningsförvaltningen har möjlighet att både 
attrahera ny personal och ta till vara dem som redan är anställda. En kompetensförsörjningsplan 
kommer att tas fram under 2022.  
 
Inom förskola och skola ser man att de satsningar som tidigare gjorts på möjlighet till planeringstid i 
förskola och förstelärarsatsningen generellt sett utvecklar verksamheten och fortsätter under 2022 
och detta gör oss också till en attraktiv arbetsgivare.  
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5 Budgetförutsättningar 2022  
Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige fått en utökad ram med cirka 19,4 mnkr 
för 2022. Den utökade budgetramen ska användas för att öka undervisningens kvalitet för barn och 
elever. Detta genom att skapa goda förutsättningar och tillräckliga resurser för förskola, tidiga insatser 
i förskolan och grundskola samt förstärka fritidshemmens kvalitet.  
Budgetramen är justerad för 2022 års uppräkning av löner vilket avser ca 8 mnkr. 
Inom förskola och fritidshem kommer totalt 4,2 mnkr att användas 2022 med målsättning att inom en 
3-års period komma upp till rikssnitt gällande antal barn per årsarbetare. Eftersom statsbidraget för 
mindre barngrupper inom förskolan upphör 2022 tillförs 3,8 mnkr till verksamheten för att 
kompensera detta. 1,7 mnkr har avsatts för tidiga insatser och språkutveckling inom förskola och 
grundskola. 1,2 mnkr har tillförts elevhälsan för att öka det förebyggande arbetet och barn och elevers 
välmående och trygghet. I enlighet med nämndens beslut att bedriva undervisning i förskoleklassen 5 
dagar i veckan så har 650 tkr tillförts verksamheten för utökade kostnader i samband med beslutet. 
Nämndens budget kommer genom ett separat beslut att minskas för en överflytt av LSS-verksamheten 
till omsorgsnämnden. 

5.1 Driftbudget 
I tabellerna nedan presenteras driftbudget för utbildningsnämnden. Större förändringar av budget 
mellan verksamhetsår 2021 och 2022 redovisas för respektive område i tabell 3. 
 
Tabell 1. Driftbudget    
Mkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022** 

Intäkter -88,2 -79,7 -28,2 
Personalkostnader 380,8 373,9   
Övriga kostnader 196,0 190,5 532,1 

Summa 488,5 484,7 503,9 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021  
** Budget 2022 enligt Steg 1. Kommer att utfördelas mellan  
personalkostnader och övriga kostnader i Steg 2.   

 
 
Tabell 2. Driftbudget per verksamhet    
Mkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Nämnd 1,2 1,2 1,2 
Gemensam verksamhet 25,5 25,2 27,6 
Förskola 128,9 129,1 135,5 
Fritidshem 24,8 23,7 25,8 
Grundskola 257,3 258,3 264,1 
Särskola/LSS 50,8 47,1 49,2 

Summa 488,5 484,7 503,4 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021   
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Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av 
budget 
(jämfört med 2021 års budget)   
Mkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022  
Förstärkning elevhälsa 1,2  
Personaltäthet förskola 3,0  
Personaltäthet fritidshem 1,2  
Tidiga insatser, språkutveckling 1,7  
Förskoleklass alla dagar 0,7  
Summa 7,7  

 
 

5.2 Investeringsbudget 
 
 
Under 2022 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 3,0 mnkr för utbildningsnämnden. 
  
Tabell 4. Investeringsbudget   
Mkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 
Utgifter 2,5 2,5 3,0 

Summa 2,5 2,5 3,0 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021  
 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. 
 
Tabell 5. Investeringsbudget per 
projekt     
Mkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Total 
utgift 

Inventarier förvaltningen 0,5 0,5     
Inventarier verksamhetssystem 0,5 0,5     
Inventarier förskola 0,7 0,7     
Inventarier grundskola 0,9 0,9     
Inventarier UF totalt    3,0 3,0 
Summa 2,5 2,5 3,0 3,0 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021    
 
 
5.2.1 Kommentarer till investeringsbudget 
 
Inventarier till de olika delverksamheterna, exempelvis möbler, IT-utrustning, anpassning för fysiska 
funktionshinder. 
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6 Intern kontrollplan 
 

 
 
1   Beskriv kontrollmomentet  
2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet ska avrapporteras till nämnd 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 
6)   

Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Kommentar 

Kost, matsvinn Minskning av 
tallrikssvinn för elever 

Förvaltningschef Kartläggning Kostchef En gång per 
år, i mars 

Utbildningsn
ämnden 

Sannolik/kännba
r -värde 8 (4*2) 

 

Delegation, 
anmälan och 
rapportering 

Säkerställa att beslut 
inte tas på felaktigt 
sätt och på fel nivå 

Förvaltningschef Stickprov Nämndsekrete
rare 

En gång per 
år, i mars 

Utbildningsn
ämnden 

Möjlig/kännbar - 
värde 9 (3*3) 

 

Upprättande av 
barnkonsekvens-
analys vid beslut 
som rör barn 

Säkerställa goda 
rutiner så att barn får 
sina rättigheter 
uppfyllda och att 
barnets bästa är 
utgångspunkt vid 
beslut 

Förvaltningschef Kartläggning Utvecklingsstr
ateg/nämndse
kreterare 

En gång per 
år, i april 

Utbildningsn
ämnden 

Sannolik/lindrig 
- värde 8 (2*4) 

 

Lokaler Säkerställa att 
skolplaceringar 
hanteras rättssäkert 
och att plats bereds 
för alla elever 

Förvaltningschef Kartläggning Utvecklingsstr
ateg 

En gång per 
år, i april 

Utbildningsn
ämnden 

Sannolik/allvarli
g - värde 16 
(4*4) 

 

Kontroll att 
verksamhetssyst
em för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbet
e används 

Kontrollera att 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
dokumenteras i 
verksamhetssystem 

Förvaltningschef Stickprov Verksamhetsc
hefer 

En gång per 
år, i april 

Utbildningsn
ämnden 

Möjlig/kännbar - 
värde 9 (3*3) 
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3   Beskrivning av hur kontrollmomentet ska genomföras 
4   Den som utför kontrollmomentet 
5   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
6   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
7   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.  
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§ 181 Dnr 2021-00359 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan med internbudget 2022 
för kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att göra en redaktionell ändring av landsting till regioner 
så det överensstämmer med kommunallagen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 en budget för 2022 med plan 2023-
2025. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kommunstyrelsen uppgår till 95,2 
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.  

Inför budget 2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 
14,5 mnkr i jämförelse med 2021. De ökade medlen avser uppräkning av 
löneökningar, överföring från strategiska kontot, hantering av sommarlovskort, 
digitaliseringssamordning och justering av underskott för LSS. Justering av 
underskott för LSS på 3,5 miljoner kronor kommer tilldelas omsorgsförvaltningen 
enligt beslut och är därför borträknad i nedan tabeller. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

ekonomichef 
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