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1 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

1.1 Grunduppdrag  

 
 
Kommunstyrelsens grunduppdrag beskrivs i kommunallagen, 6 kap. 

• 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter 

och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

• 2 § Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller regionens 

utveckling och ekonomiska ställning.  

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, inriktningar, mål och 

uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna kommunens arbete. Styrelsen styr, 

leder och utvecklar nämnder, bolag och förvaltningar koncernövergripande så att kommunen kan nå 

sin vision om södra Sveriges mittpunkt där attraktivt boende förenas med globala möjligheter. Arbetet 

innefattar uppsiktsplikt, samordning, stöd, uppföljning och utveckling av kommunens attraktivitet och 

kvalitet. Uppdraget har också sikte på övergripande långsiktighet, Agenda 2030; ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt. De demokratiska värderingarna och invånares inflytande ska särskilt beaktas liksom en 

korrekt myndighetsutövning utifrån uppdraget för kommunstyrelsen. 

1.2 Kvalitetsfaktorer 

 
Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

Kommunen arbetar för att stärka och uppmuntra 

arbets- och näringsliv för fler arbetstillfällen och 

hållbart företagande, innovationer och 

infrastruktur.  

 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

(N07900) 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) 

Förvärvsarbetande invånare, 20 - 64 år, andel (%) (N00914) 

Invånare 16 – 64 år som är arbetslösa eller i 

konjunkturberoende program, procent 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   

Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB) 

Kommunens invånare, företagare och besökare 

upplever en god tillgänglighet, gott bemötande 

och enkelhet i kontakten med kommunen. 

Kommunen har en god lösningsgrad och 

likvärdiga svar i första kontakten oavsett val av 

kanal och typ av ärende. 

 

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters svarstider 

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters bemötande 

Upplevd enkelhet i kontakten och nyttjandet av 

kontaktcenters service och tjänster 

Upplevd lösningsgrad i första kontakten. 

Upplevd ökad förståelse 

Upplevd hantering av kontakten/ärendet i sin helhet 
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Kommunens verksamheter ska bidra till en hållbar 

konsumtion och produktion samt ett minskat 

klimatavtryck. 

Ekologiska livsmedel i kommunens/regionens verksamhet, 

andel (%) (U07514) 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 

inklusive biologisk behandling, procent 

Insamlat återvinningsmaterial, förpackningar, tidningar och 

övrigt material, kg/invånare 

Andel animaliskt livsmedel i kommunens verksamheter med 

ursprungsland Sverige (%) - Kommunstyrelsens 

verksamhetsplan med internbudget 2022 

Alvesta kommun ska vara tryggt att leva, verka 

och vistas i. 

Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel 

(%) (U01413) 

Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel 

(%) (U01420) 

Polisen trygghetsmätning, index 

Tillgång till rätt kompetens är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att kommunen ska kunna 

leverera god service och nå goda resultat. 

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, 

exklusive pensionsavgångar och uppsägningar p g a 

arbetsbrist i procent 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd 

personal, procent 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent 
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2 Nulägesanalys 

Samlad analys av verksamhetens resultat och nuläge 
Implementering av den nya tillitsbaserade styrmodellen som inkluderar Agenda 2030, för ekonomisk, 

social och ekologisk hållbarhet, pågår i hela koncernen. Det inbegriper allt från översyn och 

anpassningar av styrande dokument, framtagande av årshjul för planerings- och 

uppföljningsprocessen, till att sprida kunskap och engagemang till chefer och medarbetare kring nya 

arbetssätt. Samtidigt fortsätter arbetet med att samordna koncerngemensamma stödprocesser för en 

mer modern och effektiv organisation. Implementering av ett koncerngemensamt kontaktcenter med 

fler digitala lösningar är en del i utvecklingen mot en mer serviceinriktad och professionell myndighet.  

HR, IT och delar av ekonomiprocesserna är nu samordnade i koncernen och arbete pågår med att även 

införliva upphandling och ekonomiadministration. Det pågår också ytterligare utredningar som kan 

komma att ligga till grund för ytterligare förändringar framöver beroende på utfall. Exempel på dessa 

är gemensam bilpool, gemensam kostorganisation och en ny renhållningsorganisation. Den utrednings 

som skett kring en ny LSS-organisation i kommunen har lett till en samordning i Omsorgsförvaltningen 

som kommer att verkställas från årsskiftet.  

Den koncerngemensamma värdegrunden befästs mer och mer genom kopplingar till alla styrande 

dokument samt till insatser inom arbetsgivarområdet. Medarbetarsamtal, lönesamtal, 

kompetensförsörjningsstrategier och insatser för en attraktiv arbetsgivare tar avstamp i värdegrunden. 

Ett samverkansavtal implementeras och stärker alla anställdas delaktighet i verksamhetsutvecklingen. 

Fler strategiska utbildningsinsatser genomförs för chefer i hälsofrämjande och tillitsbaserat ledarskap 

samt andra utbildningar för att kunna anpassa organisationen till omvärldens krav på nya arbetssätt 

och metoder. 

Då pandemin har präglat arbetet under året har organisationen tränat på en uthållig krisledning som 

nu finns som grund för det fortsatta arbetet att bygga en stabil beredskaps- och krisorganisation. 

Digitaliseringstakten har också påskyndats på grund av pandemin och höjt kunskapsnivån internt. 

Externt har ett flertal bredbandsprojekt på landsbygden blivit förverkligade tack vare samverkan 

mellan kommunkoncernen och bredbandsföreningar. Kommunstyrelsen leder också arbetet att 

förverkliga resultatet av den skolstrategi för skollokaler som fullmäktige beslutat om. Införandet av 

kategoristyrning inom upphandlingsområdet har gett stora insikter kring vikten av samordning för 

bättre kvalitet och prismedvetenhet i våra upphandlingar. 

Ett stort utvecklingsarbete pågår kring hållbar tillväxt där utökad samverkan med andra kommuner, 

myndigheter, näringsliv, exploatörer, civilsamhälle sker för att ytterligare stärka Alvesta kommun som 

attraktiv kommun och för att söka praktiska och kostnadseffektiva samverkansområden. Det förs 

diskussioner kring ett flertal strategiska områden i dessa forum såsom ökad tillväxt, 

kompetensförsörjning, Agenda 2030, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, bymässa osv. 

Framtagandet av ett platsvarumärke för att stärka Alvesta kommun som en attraktiv plats att leva, bo, 

besöka och verka i är inne i sitt slutskede och kommer att kunna verka från 2022.  

Behov hos de vi är till för 
Kommunstyrelsen och dess förvaltning är till för och ska arbeta för att ge service till flera olika 
intressenter.  

 Invånare, företag, besökare 

 Nämnder, förvaltningar, bolag, styrelser, myndigheter  

 Förtroendevalda, medarbetare 
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Alla intressenter ska förvänta sig en god tillgänglighet och service. Information ska vara tydlig och 
professionell och det ska finnas möjligheter att påverka genom inflytande och dialog i frågor som rör 
kommunens utveckling. I myndighetsutövning eftersträvas en objektiv, korrekt och rättssäker 
beslutsprocess. 

Trender och dess konsekvenser för verksamheten 
De trender i omvärlden som påverkar kommunstyrelsens uppdrag är flera. Att utveckla digitala 
tjänster och arbetssätt, från ”e till a; från elektroniska tjänster till automatiska” blir alltmer viktigt för 
att kunna ge våra invånare en modern och god service. 
 
Megatrendernas påverkan på kommunkoncernens arbete med hållbarhet ur perspektiven ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt, är enorma. En omställning i snabb takt krävs för att möta målen i Agenda 2030 
inom samtliga områden. I det arbetet behöver kommunkoncernen samverka ännu mera med 
omvärlden (ex näringsliv och civilsamhälle) för innovation och smart specialisering. Samordning och 
samverkan över förvaltnings-/bolagsgränser, med andra kommuner, myndigheter är också väsentliga 
för att arbeta ännu mera effektivt och samordnat. 
 
Kompetensförsörjning, kompetensväxling och kompetensutveckling är allt viktigare för att möta nya 
arbetssätt, innovationer och digital utveckling och att därmed uppnå en god kvalitet i verksamheten. 
Kraven (lagar, lokala politiska beslut, invånarkrav) på verksamheten ökar vilket ställer ökade krav på en 
professionell och transparent myndighetsutövning. Det ställs högre krav på samarbete och 
kompromisser mellan de politiska partierna på grund av minoritetsstyren i allt större del av Sveriges 
kommuner. 
 
Fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder skapar större behov av välfärdstjänster. Kommunens 
intäkter ökar inte i samma takt vilket ställer krav på mer effektiva samarbeten, arbetsmetoder, digitala 
verktyg och en effektiv och samordnad organisation. Ett flertal stora nationella utredningar pågår som 
kan påverka kommunerna väsentligt de kommande åren. Exempel på dessa utredningar är ”god och 
nära vård”, LSS, kommunutredning osv. 
 
Det finns flera utmaningar för kommunstyrelsen och dess förvaltning för att möta megatrenderna.  
Det komplexa uppdraget att arbeta tvärsektoriellt, både i den egna förvaltningen och strategiskt 
koncernövergripande, är fortfarande svårt och ovant då det tidigare inte ställts samma krav som nu på 
samordning. Det kvarstår en del tillitsproblem och stuprörstänk i organisationen. Att 
kommunkoncernen är en del i en fungerande omvärld som tillsammans ger förutsättningar för 
utveckling gör att omvärldsbevakning blir en viktig grund för beslutfattande och prioriteringar. 
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3 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

3.1 Inriktning 

 
 

Alvesta kommun ska vara en hållbar och trygg plats att leva, bo och verka i. Kommunen ska stå för 
tillgänglighet, gott bemötande och vara ledande i samhällsutvecklingen genom att involvera invånare 
och samhällets aktörer i kommunens utveckling. Alvesta ska ha det bästa näringslivsklimatet i regionen 
som skapar fler arbetstillfällen och näringslivsetableringar i den växande och attraktiva kommunen. 
För att ha en långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för framtida generationer, arbetar 
kommunkoncernen strategiskt genom att integrera redan pågående arbete i kärnverksamheten och 
utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för hållbarhet.   
. 

3.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 

Utvecklingsmål 1 
 

 Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen 

 
Motivering 
Alvesta ska ha en starkare tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga företag genererar fler 
jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och kommunens behov ska kommunen 
säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för att möjliggöra för företag som 
vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen. Större marktillgångar ger Alvesta bättre 
förutsättningar än storstadskommunerna att locka till sig större industrietableringar. Tillväxten 
behöver också ske i befintliga branscher som till exempel skog och trä, livsmedelsproduktion och 
besöksnäring.    
 
Alvesta har mycket goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter för 
gods och människor och en smidig bygglovsprocess.  Platsmarknadsföring och profilering som en 
cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss. 
 
Målindikatorer 
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   
Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB) 
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Utvecklingsmål 2 
 

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

procent. 

 
Motivering 
Alvesta kommun ska arbeta strategiskt med ungdomsarbetslöshet med fokus på de som varken 
arbetar eller studerar.  Arbetsförmedlingen beskriver   tre målgrupper med högre risk for arbetslöshet: 
utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning samt personer med funktionsnedsättning. Alvesta 
kommun har ett stort ansvar över utfallet och tillsammans skapar vi innovativa lösningar som 
säkerställer goda livsvillkor och hälsa för våra barn och unga.     
 
Målindikatorer  
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), (N02906) 
 

3.3 Särskilda uppdrag 

 
Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Finansiering  Ansvar 

Ta fram en strategi för den samlade laddinfrastrukturen i 
kommunen. 

Inom ram  KS i samverkan med 
SBN och Alvesta 
Energi AB 

Påbörja arbetet med hbtqi-certifiering eller motsvarande. Inom ram KS 

Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver fortsätta 
utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlingsmetoder samt 
säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera 
på lika villkor. Inköp och livsmedelshantering ses över inom ramen 
för utredning av kostorganisation. 

Inom ram KS 
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4 Prioriterade områden och strategier 

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet i kommunkoncernen ligger hos kommunchefen på 

kommunstyrelsens uppdrag. Kommunchefens ledningsgrupp blir ett viktigt forum för att säkerställa 

helhetssyn och delaktighet från kommunkoncernens alla verksamheter.  

En huvudstrategi för att uppnå kommunens vision, inriktningar och mål är att samverka mellan alla 

nämnder, förvaltningar och bolag. Ingen kan lyckas med helheten på egen hand utan det är det 

gemensamma strategiska arbetet som ger resultat. Det skapar målgemenskap och en kultur som ger 

mervärde för medarbetare och de vi är till för; invånare, företagare och besökare. Att ständigt sträva 

efter det smartaste sättet att nå våra mål med kommunkoncernens gemensamma resurser ger en 

större effektivitet och kvalitet på tjänsterna. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska utöver den strategiska samordningen säkerställa professionella 

stödprocesser för hela kommunkoncernen inom ekonomi, HR, IT/digitalisering, kommunikation, 

säkerhet och beredskap, service och bemötande och en rättssäker myndighetsutövning och 

demokratiprocess. Inom dessa områden sker en fortsatt utveckling av samordning och ett tydligt 

tjänsteutbud för bolag och förvaltningar.  

Externt ansvarar kommunstyrelsen för regelbundna kontakter och samarbete med näringsliv, 

myndigheter, akademi, civilsamhälle, regionen och andra kommuner vilket är viktiga arenor för att nå 

kommunens vision, grunduppdrag, inriktningar och mål. 

Prioriterade områden 
Ett uthålligt och strategiskt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare som står stark i den ökande 
konkurrensen av arbetskraft är av största vikt. Strategisk kompetensförsörjning, kompetensutbildning, 
kompetensväxling samt ett utvecklat arbetsmiljöarbete är prioriterade för att möta framtiden. 
Kommunkoncernens medarbetare är den viktigaste resursen för att utveckla verksamheten och nå 
målen för verksamheten. 
 
Digitalisering och automatisering är en förutsättning för att utveckla verksamheten och följa med den 
snabba tekniska utvecklingen. Det behöver också finnas en digital infrastruktur i kommunen för att öka 
tillgängligheten och öka den digitala kompetensen. Kommunstyrelsen har fått extra medel tilldelade av 
kommunfullmäktige för att stärka den digitala utvecklingen i kommunkoncernen samt stärka 
infrastrukturen genom stöd till ytterligare bredbandsutbyggnad på landsbygden. 
 
En likvärdig service och ett korrekt bemötande är viktigt för att lotsa invånare, företagare och 
besökare rätt inom kommunkoncernens breda tjänsteutbud. Kontaktcenters roll som “en väg in” 
bildar navet i utvecklingen av såväl personliga kontakter som via telefon eller digitala tjänster. 
Kontaktcenter kommer också att bidra till att upptäcka och förbättra kvaliteten på aktuell och 
tillgänglig information och kommunikation som är av vikt för invånare, företagare och besökare. 
 
För att möta de globala utmaningarna samt nå avsikten i de kommunövergripande inriktningarna 
prioriteras implementeringen av Agenda 2030. Det krävs ett uthålligt och samordnat arbete kring de 
tre områdena ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i hela kommunkoncernen. Kommunstyrelsen 
samordnar arbetet men de stora insatserna sker ute i kärnverksamheten och ansvaret måste delas i 
hela organisationen för bäst effekt. De områden som främst prioriteras inom ramen för Agenda 2030 
inom kommunstyrelsens uppdrag är: 
 



 
Kommunstyrelsen  Verksamhetsplan med internbudget 2022 

            

8 
 

 Upphandlingsprocessen/Kategoristyrning - med strävan mot en ekologisk, social och 

ekonomiskt hållbar inköps- och upphandlingsprocess. Resurser avsätts för att ytterligare 

stärka och utveckla arbetet, där nästa steg i utvecklingen är att göra miljöspendanalyser samt 

livscykelanalyser inför stora upphandlingar. En översyn av laddinfrastrukturen görs i samband 

med utredningen av hanteringen av kommunens bilpool. Utredningen av kostorganisationen 

kompletteras med en inköpsanalys.  

 Att öka tillväxten i kommunen hållbart - genom strategiskt arbete internt och externt och i 

samverkan med näringsliv, akademi, civilsamhälle och myndigheter. Det inbegriper satsningar 

på gröna näringar, grön el, livsmedelsstrategi, innovativa projekt och samarbeten. För att 

möta näringslivets och kommunens behov ska kommunen säkerställa att det över tid finns 

tillräckligt med exploaterbar mark för att möjliggöra för företag som vill utvecklas eller fortsatt 

etablera sig i kommunen.  Resurser avsätts för att medverka i projektet Bymässa 2030.   

 Social hållbarhet - samordningen från kommunledningsförvaltningen stärks av arbetet inom 

folkhälsa, integration, tidiga insatser för barn och unga samt omställningen till God och nära 

vård. Inom detta område ryms även insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet samt att 

ta fram ett förslag på genomförande av HBTQ-certifiering i kommunkoncernen. 
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5 Budgetförutsättningar 2022  

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.  
 
Med anledning av igångsättande av kontaktcenter under 2022 så flyttas budget för växel och café 
Nyfiket till kansliavdelningen från IT-avdelningen. Kontaktcenter kommer därmed att ingå i 
kansliavdelningen. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen som varit gemensam delas till 
ekonomiavdelningen och upphandlingsavdelningen.  
 
Kontaktcenter kommer generera ökade intäkter som fördelas på bolagen och förvaltningarna. Som en 
fortsättning på koncerngemensamma processer kommer bolagen debiteras för en halvtidstjänst för 
upphandlare, vilket genererar en ökad intäkt till upphandlingsavdelningen.  
 
Då personalkostnaderna för den fackliga verksamheten inte varit korrekt fördelade rättas detta upp i 
budget för 2022. Enligt beslut som togs under 2021 med anledning av barnrättskonventionen ska en 
ANDTS-samordnare tillsättas, samordnaren fördelas mellan fyra förvaltningar, kommunledningen, 
kultur- och fritid, utbildning och förvaltningen för arbete och lärande.  Löneökning har fördelats jämnt 
på respektive verksamhet enligt antal anställda och benämns i sin helhet i tabell 3. Förändringar i budget 
för de olika avdelningarna som inte hänvisas till i tabell 3 avser därmed löneökningar. 
 
Kapitalkostnaderna kommer öka på ekonomiavdelningen då införandet av nytt ekonomisystem under 
2021 avslutas. De ökade kostnaderna täcks till viss del av ökade intäkter från bolagen, men då 
kommunen står för den största delen enligt fördelningsmodell så innebär det nya systemet ändå en 
större kostnad. Med anledning av tilldelade medel för digitaliseringssamordning inom IT-avdelningen 
har övriga kostnader minskats.  
 

5.1 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för kommunstyrelsen. 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 -28,4 -27,8 -30,4

Personalkostnader 47,3 47,3 55,8

Övriga kostnader 58,8 61,3 66,3

Summa 77,7 80,8 91,7

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021
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Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Kommunledningsstab 4,1 4,1 6,2

Kansli 8,5 8,8 9,7

Utveckling 9,5 10,2 11,1

Ekonomi 8,9 9,1 10,8

Upphandling 4,3 4,8 4,6

IT 4,6 5,5 4,2

HR 12,0 12,5 15,4

Kommungemensamt 25,8 25,8 29,7

Summa 77,7 80,8 91,7

* 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

Kommunledningsstab

KF Strategiska kontot - fler unga i arbete 2,0

Kansli

KF Sommarlovskort 0,3

KF Digitaliseringssam 0,6

Flytt av växeln 1,1

Flytt av caféverksamhet 0,2

Ökad intäkt KC -1,5

Utveckling

KF Strategiska kontot - Agenda 2030 0,4

ANDTS-samordnare 0,2

Ekonomi

Ekonomisystem kapitalkostnader 0,6

Lönekostnader 0,6

Upphandling

Ökad intäkt fr bolagen upphandlare -0,3

IT

KF Digitaliseringssam 0,6

Övr kostnader -0,5

Flytt av växeln -1,1

Flytt av caféverksamhet -0,2

Intäkt bolagen -0,1

HR

KF Strategiska kontot - sommarjobb 2,3

Personalkostnader facklig vht 0,2

Kommungem

KF Valnämnd 0,4

KF Strategiska kontot 3,5

KF Just underskott LSS 3,5

KF Just underskott LSS - till ON -3,5

KF Löneökningar 1,6

Summa 10,9
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5.2 Investeringsbudget 

Under 2022 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 13,8 mnkr för kommunstyrelsen.  
 

 
 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. 
 

 
 
Projekt 0011 Diverse inventarier 
Avser anslag för inköp av möbler och andra inventarier till kommunledningsförvaltningen. 
  
Projekt 0027 IT-utrustning 
Avser IT-modellen med utbyte av befintliga datorer, Chromebooks, iPads och kopiatorer. 
Investeringen innefattar även utbyte av befintlig nätutrustning, switchar, brandvägg, WiFi-
accesspunkter och fiber. 
  
Projekt 0028 IT-digitalisering 
Avser digitalisering såsom Office 365, IT-centralisering, IT-säkerhet, telefoni, övervakningssystem och 
ärendesystem. 
  
Projekt 0040 Ärendehanteringssystem 
Ett steg i att öka samordning mellan kommunen och bolagen för att öka effektivitet och kvalité är att 
införa ett kontaktcenter. Kommunstyrelsen tilldelades ett särskilt uppdrag i den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021 för att påbörja implementering av kontaktcenter. 
För att genomföra detta krävs ett ärendehanteringssystem. 
  
Projekt 0041 Kommunikationsplattform 
Investeringen avser uppgradering av befintlig kommunikationsplattform för att kunna ge våra invånare 
bättre service/information.   
  

Tabell 4. Investeringsbudget

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Inkomster 0,0 0,0 0,0

Utgifter 13,4 14,5 13,8

Summa 13,4 14,5 13,8

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

Tabell 5. Investeringsbudget per projekt

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Total  

utgift

Diverse inventarier 0,1 0,3 0,3 0,3

IT-utrustning 6,5 6,9 8,0 8,0

IT-digitalisering 1,0 2,0 2,0 2,0

Ärendehanteringssystem 0,8 1,0 0,5 0,5

Kommunikationsplattform 0,0 0,0 1,0 1,0

Beslutsstödsystem 0,0 1,0 2,0 2,0

Summa 8,4 11,2 13,8 13,8

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021
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Projekt 0105 Beslutsstödsystem 
Beslutsstödsystem avser ett kommunövergripande beslutsstödsystem för planering och uppföljning. 
Alvesta kommun har inget sådant administrativt IT-verktyg idag men ser ett stort behov av det, för att 
skapa effektiva arbetssätt och rutiner. Det ska vara ett verktyg som ska tillämpas 
kommunövergripande och underlätta hanteringen av våra processer för chefer, ekonomer, 
kvalitetssamordnare och övriga medarbetare som är berörda. 
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6 Intern kontrollplan 

 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
frekvens 4) 

Rapport till 
5)   

Sannolikhet/ 
Konsekvens 6) 

Kommentar 
 

Efterlevnad av 
externa och 
interna regelverk 

Att beslut fattas i 
enlighet med 
delegationsordningen. 

Kanslichef Kontrollera 
efterlevnad av att 
beslut tas av rätt 
person samt att 
beslutet anmäls på 
korrekt sätt. Urval 
och områden och 
delegater.  

1 gång/år KS Möjlig/Kännbar 
3x3=9 

 

Risk för att delegationsordningen inte följs 
eller att delegationsbeslut inte anmäls. Ny 
delegationsordning under 2021. Konsekvens 
att fattade beslut inte vinner laga kraft eller 
ogiltigförklaras. Skadat förtroende både hos 
invånare och nämnd samt möjlig ekonomisk 
skada. 

Efterlevnad av 
externa och 
interna regelverk 

Behörighet hos 
personer som bytt 
befattning under 2020 
och 2021. 

IT-chef Avstämning med HR 
angående personer 
som bytt befattning 
i kommunen. 
Kontroll av 
behörighet till 
ekonomi och 
personalsystem och 
eller andra system. 

1 gång/år KS Möjlig/Kännbar 
3x3=9 

 

Risk för felaktiga behörigheter i system 
riskerar att leda till sekretessbrott och andra 
överträdelser av befogenheter. 

Finansiell 
rapportering 

 

Att rutinerna för 
kredit- och betalkort 
efterlevs så att inte 
missbruk av inköp sker. 
 

Ekonomichef Stickprov. Kontroll 
av alla 
transaktioner som 
har gjorts på 
kreditkortet samt 
att attesten ska 
vara överordnad 
chef 
 

1 gång/år 

 
KS Möjlig/Kännbar 

3x3=9 
Risk för felaktig användning av inköpskort 
och köp utanför inköpssystem. Kan leda till 
minskad avtalstrohet och oegentligheter 
(attest av egna inköp och avsaknad av 
kvittounderlag). Rutiner finns på vissa 
betalkort. 
 

Verksamhetskontr
oll 

Svårighet att hitta rätt 
kompetens till ledar- 

HR-chef Följa upp hur 
många 

1 gång/år KS Möjlig/Kännbar 
3*3=9 

Kompetensbrist inom olika områden i 
organisationen kan medföra risker på längre 
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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   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
5   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
6   S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka 
     hur bedömningen gjordes.  
 

och 
specialistfunktioner 

rekryteringar som 
slutat i ej tillsatt 
tjänst och/eller 
sänkta 
kompetenskrav. 
Utsökning från 
Visma recruit. 

 sikt. Kan vara en branschfråga om viss 
kompetens saknas även på nationell nivå. 

Efterlevnad av 
externa och 
interna regelverk 

Kontroll av kunskap 
hos kommunens 
politiker eller 
tjänstemän om regler 
för mutor, jäv och 
representation. 
 
 

Kanslichef/HR-chef Enkät om kunskap 
om mutor och jäv 
respektive 
representation 

1 gång/år KS Möjlig/Kännbar 
3*3=9 
 

Bristande kunskap om, eller respekt för 
regler om mutor, jäv och representation kan 
leda till risk för förekomst av mutbrott eller 
andra oegentligheter. Kan leda till allvarliga 
konsekvenser både avseende ekonomiska 
förluster och i anseende/förtroende för 
kommunen.  
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§ 97 Dnr 2021-00148  

 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 
2022 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa verksamhetsplan med internbudget 
och internkontrollplan för 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 en budget för 2022 med plan för 
2023 - 2024. Budgeten innehåller vision, fokusområden och nyckeltal kopplade till 
verksamheten. Vidare fastställer kommunfullmäktige en ram för driftbudget 
uttryckt i nettokostnad och en investeringsram för nämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta en 
verksamhetsplan med internbudget. I verksamhetsplanen kan nämnden fastställa 
egna nämndmål och nyckeltal som bygger på kommunfullmäktiges utvecklingsmål.  

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar, 
mål och riktlinjer och reglementet som fullmäktige har bestämt. Nämnden ska 
också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

I enlighet med reglementet ska nämnden i samband med fastställande av 
internbudget anta en plan för intern kontroll. Internkontrollplanen baseras på en 
modell av riskanalys som är beslutad av kommunstyrelsen (KS § 9/2017).  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 78, daterad 2021-11-29 

Tjänsteskrivelse avseende verksamhetsplan med internbudget och 
internkontrollplan, daterad 2021-11-22 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan för 2022 

Bilaga 1 Internkontrollplan arbetsgång 

Bilaga 2 Internkontrollplan Risk- och sårbarhetsanalys  

 

Beslutet skickas till 

Magnus Wigren, förvaltningschef 

Ebba Lejeby, hållbarhetsstrateg 
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1 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

 
 

1.1 Grunduppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sitt område svara för   

 Fysisk planering enligt plan- och bygglagen såsom detaljplaner, områdesbestämmelser, 

förhandsbesked o. dyl. förutom vad som stadgas om översiktsplan.1  

 Verksamheter enligt miljöbalken i den mån det inte ankommer på annan nämnd.  

 Bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra 

ärenden som är jämförliga med dessa.  

 Kart- GIS- statistik och mätnings-produktion.  

 Handlägga ärenden om gatukostnad mm. enligt byggnadslagstiftningen.  

 Handlägga och besluta i ärenden som avser orts-, gatu- och kvartersnamn inom 

detaljplanelagt område.  

 Belägenhetsadresser till bostäder och lägenhetsnummer enligt lagen om lägenhetsregister.  

 Drift, förvaltning och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och va-ledningsnät.  

 Underhåll av gator, vägar, parker, grönområden, lekplatser.  

 Gatubelysning.  

 Trafikfrågor och trafiksäkerhetsarbete.  

 Beslut mm. om trafikuppgifter om avses i 1 § lag (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor.  

 Prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens enligt lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  

 Administration av enskilda vägar.  

 Upplåtelse av torgplats, kolonilotter.  

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och 

bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt under förutsättning av att 

köpeskilling och dyl. inte överstiger normalt marknadspris. Köp, försäljning och dyl. kan vidare 

göras av fastighet om försäljning, förvärvet och dyl. står i överensstämmelse med behoven 

enligt översiktsplan, områdesplan, detaljplan, områdesbestämmelser eller annan plan.  

 Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.  

 Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter mm.  

 Följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de 

förslag som är påkallade.  

 Medverka i planeringen där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 

ansvarsområde berörs.  

 Samarbeta med näringsliv, myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör 

miljö- och hälsoskyddsområdet.  



 
Samhällsbyggnadsnämnden   Verksamhetsplan med internbudget 2022 
            

2 
 

 Kalkning av sjöar och vattendrag (planering, ansökan och fördelning av statsbidrag samt beslut 

om kommunala bidrag).  

 Ärenden rörande dispenser gällande strandskydd enligt 7 kap miljöbalken.  

 Beslut i ärenden gällande skyddsjakt. Handlägga övergripande energi-, klimat- och miljöfrågor. 

 

1.2 Kvalitetsfaktorer 

Faktorerna kvalitetssäkrar grunduppdraget 
 

Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter verkar 

för att stärka kommunens infrastruktur och 

strategiska utveckling 

 

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent mått 

Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl 

fungerande process, mått 

Förnyelsetakten av ytskikt på gator. Antal kvm/säsong 

Detaljplaner med ny bostadsmark Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha 

bostadsmarks försäljning 

Möjligheter för verksamheter att etablera sig och 

att utvecklas 

Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha 

Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

 

2 Nulägesanalys 

2.1 Samlad analys av verksamhetens nuläge 

Även om år 2020 förde med sig stora ekonomiska utmaningar i samband med demografiska 
förändringar och pandemiutbrott så har SBN vidtagit åtgärder för att säkra samhällskritiska funktioner. 
Resultaten för verksamhetsområdet har varit bra, bättre än budget, till största delen beroende på 
markförsäljningar. 
Verksamheten klarar fortfarande framtida utmaningar som ett ökat antal invånare och kommunens 
expansion för med sig. Planberedskapen och tillgången till byggbar mark bedöms vara tillräcklig. 
Strategiska planprocesser med ny mark är beslutade och fastställda planer finns för nya områden 
möjliga att tillgängliggöra till marknaden. Det kommer krävas kommunala investeringar i vatten, avlopp 
och gata för att delar av marken i beredskap ska kunna bli byggbar. Det medför behov av såväl 
framsynthet och som investeringsutrymme.  
Vi har en bredd i planberedskapen, bland annat tätortsnära mark för småhus och flerbostadshus, mark 
i tätortsnära landsbygd, mark och verksamhetsmark i olika prisklasser och storlekar. 
Det kommunala Bostadsförsörjningsprogrammet har kompletterats med en handlingsplan vars syfte är 
att klargöra hur programmet ska genomföras. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2022 och redovisar 
kommunens ambitioner med insatser kopplade till bostadsförsörjningen i kommunen.  
Arbetet med att ta fram nya skyddsföreskrifter för vattentäkterna för att förbättra skyddet av vårt 
dricksvatten är påbörjat och kommer att fortgå några år framåt. 
För att förbättra en service till våra kunder/abonnenterna, vid debitering av förbrukningsavgifter så har 
fjärravlästa vattenmätare i stället för självavläsning börjat installeras men det kommer att ta några år 
tills det blir fyllt utbyggt.  
Beslutat är fattat att i kommunen inskaffa ett kommunikationsverktyg så att man på ett snabbt 
och enkelt sätt kan komma i kontakt med ”alla” kunder i ett geografiskt område, med ett personligt 
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meddelande via SMS, i händelse av en nödsituation eller andra fel/störningar. En översyn av styrningen 
av enskilda vägar pågår. 
 

2.2 Behov hos de vi är till för 

Bra och trygga boende- och naturmiljöer, fungerande service såsom vattenförsörjning och 
avloppshantering och tillgänglig infrastruktur utgör en grund för en välfungerande vardag som i sin tur 
bidrar till individens välmående och hela samhällets utveckling.  Expansionsmöjlighet för befintliga 
företag och nya etableringar. God markreserv och planberedskap samt effektiva 
planläggningsprocesser. 
 

2.3 Verksamhetens resultat 

Samhällsbyggnadsförvaltningens strategiska processer har utvecklats och ständigt förbättrats genom 
att använda samlad erfarenhet och tvärsektoriellt samarbete.  
Under de senaste åren har byggtakten i kommunen ökat starkt och år 2021 ser ut att kunna nå mycket 
högt i antal färdigställda bostäder i nybyggda hus.  
Planberedskapen och tillgången till byggbar mark bedöms vara god. 
Ramen för driftsbudget 2021 är oförändrad och verksamhetsplan med internbudget är fortsatt inriktad 
på att säkra framtida expansion för kommunen.  
Planberedskapen och tillgången till byggbar mark bedöms vara god. Personalomsättningen är låg, vilket 
är ett bra betyg på de anställdas arbetsmiljö. 
Identifierade områden som behöver förbättras: 
Tjänstebeskrivningar och arbetsuppgifter behöver ses över för att vi ska bli en ännu mer attraktiv 
arbetsgivare 
Utvecklingen av GIS-tjänster behöver fortsätta. Detta kommer att bli en resurs som gynnar hela 
kommunkoncernen och medborgarna i form av tillgänglig information och möjlighet att utforma 
smidiga e-tjänster 
Vi behöver utveckla vår avtalssamverkan för att minska sårbarheten tex med andra kommuner 
Rutiner för enhetsövergripande samverkan behöver ses över 
Förvaltningsgemensamma resurser behöver anskaffas 
Styrkorna inom verksamhetsområdet: 
Flexibel organisation – bredd på avdelningarna 
Snabba beslutsvägar, 
Trygg och inarbetad organisation 
Engagerade och lojala medarbetare med hög kompetens  
 

2.4 Utmaningar 

 

-  Att uppfylla förväntningar från invånare och näringsliv. 

- Att uppfylla förväntningar på tillgänglighet, information och öppenhet, vilka stiger med 

digitaliseringen. 

- Att lokalanpassa globala mål. 

- Att anpassa verksamheten till omvärldsförändringar. 

- Att utveckla kommunsamverkan och samsyn i regionen. 

- Det finns många framtida utmaningar som vi måste planera vår verksamhet för såsom ökade 

kvalitets- och miljökrav, klimatförändringar, ökade kundkrav, ökad befolkning m.m. Ett exempel 
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är ökade krav på rening av dagvatten, läkemedelsrening i avloppsreningsverken och krav på 

renare avloppsslam. 

- Att modernisera våra äldre anläggningar så att de klarar dagens krav på prestanda och 

arbetsmiljö. Exempelvis så är Alvesta avloppsreningsverk i stort behov av 

utbyggnad/modernisering, alternativt ett helt nytt verk, vilket blir den enskilt största kostnaden 

för verksamheten i framtiden.   

- Att ta hand om ökande mängder regnvatten i VA - systemet. 

- Verksamheten har utmaningar vid återbesättning av teknik-, ingenjörs- och inspektorstjänster 

där det råder stor konkurrens om kompetent personal. 

 

2.5 Trender och dess konsekvenser för verksamheten som är viktiga att följa 
upp 

- Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha, 

- Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha, 

- Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl fungerande process, mått, 

- Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent mått, 

- Betyg/Kommentarer i företagsundersökningar (kommunal service), hög nivå/ökning, 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 invånare, 

- Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar, 

- Förnyelsetakten i omläggningen gällande V/A nätet, procent 

- Kommunens befolkningsutveckling, antal/år, 

- Nybyggnadstakten, antal bostäder/år, 

- Fördelning upplåtelseform nybyggnation och befintligt, bostadsbestånd, andel Nedbruten 

fördelning per delområde, andel, 

- Avstånd lekplats (uppfylla lekplatsprogrammet), andel som uppfyller målet, 

- Upplevd trygghet i offentlig miljö, trygghetsmätning,  

3 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

 

3.1 Inriktning 

Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur och hållbara strategiska 
utveckling för att locka fler invånare till Alvesta kommun. Tillhandahålla service i planeringsprocesser 
och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning. Nämnden verkar för bra och trygga boende- och 
naturmiljöer och service inom vattenförsörjning och avloppshantering. Nämndens målgrupper är 
framför allt näringsliv och företag, unga och vuxna medborgare. Alvesta kommun ska upplevas som 
trygg och trivsam för alla, dygnet runt. Alvesta kommun ska vara en kommun som både attraherar  
  



 
Samhällsbyggnadsnämnden   Verksamhetsplan med internbudget 2022 
            

5 
 

3.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 

 

3.2.1 Bibehålla kommunens planberedskap för verksamhetsmark och öka kommunens 
bostadsbyggande. Motivering  

Alvesta kommun ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur.  
Målindikatorer 

 Antal nya bostäder/år  

 Antal byggrätter bostäder (BTA/år) i förhållande till tidigare år  

 Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha  

 Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

  

3.2.2 Medborgare ska ha en stor variation av mötesplatser inom sin 
bostadsort/närmaste tätort och en ökad tillgänglighet/trygghet i det offentliga 
rummet. 

Motivering  
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alvesta kommun 
ska verka för att skapa varierande mötesplatser och skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. 
Målindikatorer 

 Avstånd till närmaste lekplats (m), andel av befolkningen i tätort som har <500 meter  

 Närhet från bostad till grönområde med rekreationsmöjligheter, andel inom 500 meter  

 Antal bortbyggda enkelt avhjälpta hinder  

 Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal per 100 000 inv. (U20462)  

 Trygghetsmättningar, ökning i upplevd trygghet  

 Invånare 16 – 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). (U01420) 

 

3.2.3 Medborgare ska kunna resa hållbart, barn och ungdomar ska ha trygga skolvägar 
Motivering  
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alla barn och unga 
ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång.  
Målindikatorer  

 Uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg,  

 Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar 

 Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter. 

3.3 Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag utvecklar verksamheten 
 

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Finansiering  Ansvar 

Påbörja allmän översyn av VA-planen och komplettera med 
saneringsplan för ledningsnät och VA-verk. 

Inom ram SBN 

Genomföra belysningsplanen 
(Ta fram en ny belysningsplan, SBN:s tolkning) 

Inom ram SBN 
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Särskilda uppdrag från nämnden Finansiering  Ansvar 

Ta fram förslag på differentierade markpriser som stimulerar till 
hållbart byggande 

Inom ram Plan 

Parkeringsöversyn Inom ram Teknik 

 

4 Prioriterade områden och strategier 

 

4.1 Hållbarhet 

Genom utveckling och innovation tar Samhällsbyggnadsnämnden sig an de utmaningar som finns i att 
arbeta med de tre hållbarhetsdimensionerna och de 17 målen i Agenda 2030. Den ekologiska, 
ekonomiska och inte minst den sociala hållbarheten. För att möta målen om ett socialt hållbart 
samhälle och att all samhällsutveckling ska ske utifrån ett barnperspektiv så behöver konsekvenserna 
belysas och det är viktigt att de sociala frågorna lyfts tidigt i processen. Hållbarheten är prioriterad i 
det uppdrag förvaltningen fått i att leda framtagandet en ny översiktsplan för Alvesta kommun. Utöver 
den lagstadgade miljökonsekvensbedömningen behöver den utökas att även innefatta en bred och 
djupgående konsekvensanalys av planens ekonomiska och sociala följder. 
 

4.2 Digitalisering 

Vi lever i en tid då e-samhället utvecklas och etableras. Internet och informationstekniken påverkar 
alla samhällsområden med stor kraft. E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk 
verksamhetsutveckling med stöd av IT, samtidigt som E-förvaltning är så mycket mer än en fråga om 
bara IT. Tekniken är en resurs som rätt utnyttjad förenklar för privatpersoner och företag, stödjer 
effektivitet, kvalitet och samverkan samt bidrar till att utveckla demokrati, vår organisation och våra 
arbetssätt. Med utgångspunkt i olika individers behov behöver Samhällsbyggnadsnämnden nyttja 
denna resurs på bästa sätt. 
 

4.3 Hållbar arbetsgivare 

För att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet krävs att kunna behålla och attrahera 
personal med efterfrågad kompetens. Det är angeläget att skapa en arbetsplats där medarbetare 
stimuleras till engagemang och goda idéer tillvaratas. 
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5 Budgetförutsättningar 2022  

 
Attraktiva och inbjudande tätorter är viktiga för Alvesta kommun och skötselprogram behöver tas fram 
och genomföras i våra tätorter. Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats ett extra tillskott på 0,5 mnkr 
för ökad skötsel av våra tätorter. Samhällsbyggnadsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. 
 

5.1 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för Samhällsbyggnadsnämnden. Större förändringar av 
budget mellan verksamhetsår 2021 och 2022 redovisas för respektive område i tabell 3. 
 

 
 

 
 

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

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur 1 920 1 810 2 150 2 140

Utökning av skötsel tätorter 500

Samhällsbyggnadsnämnden ram 52 600 55 020 56 830 58 980 61 120

Tabell 1. Driftbudget

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Intäkter -44,8 -46,2 -47,2

Personalkostnader 34,4 37,4 40,7

Övriga kostnader 65,4 63,8 63,9

Summa SBN Grund 55,0 55,0 57,4

Intäkter -9,5 -3,0 -3,6

Personalkostnader 0,0 0,0 0,2

Övriga kostnader 0,7 0,6 1,0

Summa  Expl., markförsäl jn. -8 ,8 -2 ,4 -2 ,4

Summa Skattekollektivet 46,2 52,6 55,0

Intäkter -42,2 -42,0 -44,2

Personalkostnader 8,4 8,8 9,1

Övriga kostnader 33,2 33,2 35,1

Summa VA Grund -0 ,6 0 ,0 0 ,0

Summa TO TALT 45,6 52,6 55,0

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021
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Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Nämnd 1,0 1,0 1,0

Förvaltningskontor 4,0 4,7 4,7

Färdtjänst 3,8 4,5 4,5

Bygg & Miljö 4,1 5,1 5,8

Bostadsförbättringar 2,8 1,8 1,8

Fysikplanering 8,4 7,9 9,1

Förvaltningsavtalet -2,6 -2,5 -2,6

Teknisk administration 3,1 3,3 3,3

Teknisk service 10,4 10,0 9,8

Gator och vägar 19,4 18,7 19,5

Skogsbruk 0,6 0,5 0,5

Exploatering, markförsäljning -8,8 -2,4 -2,4

Vattenförsörjning VA -0,6 0,0 0,0

Summa 45,6 52,6 55,0

* 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

Nämnd +/-0,0

Förvaltningskontor +/-0,0

Färdtjänst +/-0,0

Bygg & Miljö +0,7

Bostadsförbättringar +/-0,0

Fysikplanering +1,2

Förvaltningsavtalet -0,1

Teknisk administration +/-0,0

Teknisk service -0,2

Gator och vägar +0,8

Skogsbruk +/-0,0

Exploatering, markförsäljning +/-0,0

Vattenförsörjning VA +/-0,0

Summa +2,4
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5.2 Investeringsbudget 

 
Under 2022 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt X,X mnkr för Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. 
 

 
  

Tabell 4. Investeringsbudget

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Inkomster -2,5 0,0 0,0

Utgifter 68,2 80,4 64,4

Summa 65,7 80,4 64,4

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

Tabell 5. Investeringsbudget per projekt

Mkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Total  

utgift

VA grund

Ledningsnät 13,5 21,8 9,5 Se punkt 2

VA-Verk 9,9 14,1 18,8 Se punkt 1

VA Exploatering 8,6 9,3 11,6 Se punkt 3

SBF Grund 13,4 13,0 13,5 Se punkt 4

SBF Exploatering 18,2 19,2 11,0 Se punkt 5

SBF Strategiska 2,1 3,0 0,0 Se  KLF

Summa 65,7 80,4 64,4 ---

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021



 
Samhällsbyggnadsnämnden   Verksamhetsplan med internbudget 2022 
            

10 
 

5.2.1 Kommentarer till investeringsbudget 
 
Större investeringar år 2022 
 
1 VA Grund 28,3 mkr 
Driftövervakning  2,0 mkr 
Utbyte pumpar och maskiner  3,0 mkr 
Fackla Alvesta RV   1,0 mkr 
ARV Lönashult   3,0 mkr 
Ny rötningskammare Alvesta ARV 2,5 mkr 
Fastighetsunderhåll ARV 0,8 mkr 
Datorisering pumps. Järnvägsparken 1,5 mkr 
Driftövervakning Moheda VV 1,5 mkr 
Kväverening Alvesta RV 5,0 mkr 
Äldre VA   8,0 mkr 
 
2 VA Exploatering 11,6 mkr 
Spåningslanda etapp 3 småhus 1,0 mkr 
Spåningslanda etapp 3 verksamhet 1,0 mkr 
Nya bostäder Tingsbacken  0,3 mkr 
Aringsås bostäder   8,0 mkr 
Grännaforsa-Ryd  0,3 mkr 
Härlöv  1,0 mkr 
 
 
3 SBF Grund 13,5 mkr 
Gatuunderhåll   3,0 mkr 
Trafiksäkerhetshöjande  1,5 mkr 
Lastbil med kran   3,0 mkr 
Oförutsett   1,5 mkr 
Lekparksutrustning 0,4 mkr 
Trädförnyelse   0,2 mkr 
Diverse maskiner  2,4 mkr 
Diverse Högåsen  1,0 mkr 
Belysning  0,5 mkr 
 
4 SBF Exploatering 11 mkr 
Aringsås bostäder   6,5 mkr 
Spåningslanda etapp 3 flerbo. 0,5 mkr 
Nya bostäder Tingsbacken 0,5 mkr 
Spåningslanda etapp 3 småhus 1,0 mkr 
Norra infarten verksamhetsmark 0,5 mkr 
Lekaryd södra bostäder 2,0 mkr 
  
5 Strategiska  
Vislanda Oby badplats 
Sjöparken brygga  
Hagaparken 
Hjälpmedelstvätt 
Mark köp 
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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 

1. Underhåll av 
vägar, 
gatubelysning och 
trafiksäkerhet 

Samhällsbyggnadsnäm
nden ansvarar för 
gator och vägar med 
bil, buss, cykel eller till 
fots och parkering i 
centrum. Förvaltningen 
arbetar för att 
trafikmiljön ska vara 
säker och tillgänglig för 
alla. Exempelvis att 
åtgärder vid farliga 
korsningar och bygga 
cykelvägar. 
Förvaltningen ansvarar 
även för drift och 
underhåll av gator och 
torg.  

Hållbarhetsstrateg 
(ev. framtida 
Verksamhets-
utvecklare) 

Intern kontroll 
skulle undersöka 
om förvaltningen 
jobbar i den takt 
som behövs för att 
vara en trafiksäker 
och tillgänglig 
kommun. Detta 
genom intervju av 
personal i berörda 
området. 
 

Hållbarhetsstr
ateg (ev. 
framtida 
Verksamhets-
utvecklare) 

under 
september 
2022 

SBN 3/4=12 Sannolikhet/risk bedömdes 
efter denna oönskade 
händelse: 
Brister i underhåll utgör en 
risk för kapitalförstörelse 
och därmed försämrad 
hushållning av 
gemensamma resurser. 
Kommunens gatu- och 
vägnät kräver löpande 
såväl som periodiskt 
underhåll för att bevara 
sitt värde och sin funktion. 
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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 

2. Klimatanpass-
ning i samhälls-
planeringen 

Den bebyggelse och 
bebyggelsestruktur 
som nu finns är byggd 
efter ett visst klimat. 
Det framtida klimatet, 
som successivt blir 
varmare och mer 
påverkat av extrem 
nederbörd, ställer krav 
på att samhället 
planeras mer hållbart 
och flexibelt för att 
kontinuerligt kunna 
anpassas till ändrade 
klimatförhållanden 

Hållbarhetsstrateg 
(ev. framtida 
Verksamhets-
utvecklare) 

Internkontroll ska 
undersöka hur 
förvaltningen får in 
klimatanpassning i 
samhällsplaneringe
n. 
 

Hållbarhetsstr
ateg (ev. 
framtida 
Verksamhets-
utvecklare) 

Under 
september 
2022 

SBN 4/4 =16 Sannolikhet/risk bedömdes 
efter denna oönskade 
händelse: 
Otillräckliga kunskaper och 
rutiner avseende 
översvämningsrisker, ras, 
erosion och skred, både i 
nya och äldre områden 
och bygglovshandläggning. 
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1 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

1.1 Grunduppdrag  
 

  
 

 
• Biblioteksverksamheten - inklusive skolbibliotek, bokbuss och programverksamhet. 
• Upplåtelse, drift och underhåll av kommunens anläggningar och lokaler för fritid- och kultur. 
• Fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde.  
• Framtagande av kulturella arrangemang för barn och elever i samarbete med förskola/skola. 
• Evenemangsverksamhet- inom de olika enheterna.  
• Konstområdet - inköp, registerhantering och vård. Verka för bevarande, vård och lämplig 

användning av kulturellt och estetiskt värdefulla lokaler och miljöer. 
• Turismen - marknadsföra kommunen och därmed bidra till en positiv utveckling av 

besöksnäringen. 
• Unga - där kulturskolans verksamhet, fritidsgårdsverksamhet, lovsatsningar och kommunens 

ungdomsråd ingår.     

1.2 Kvalitetsfaktorer 
 

Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 
God tillgång till kultur och fritid i hela kommunen. 
Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med 
föreningsliv och civilsamhälle samverka för att 
utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv för 
kommunens invånare. Oavsett var i kommunen 
man bor, oavsett fysiska möjligheter, oavsett 
ålder, ekonomisk, kulturell eller social bakgrund 
ska man kunna ta del av kultur och fritidsutbudet i 
Alvesta kommun. 

Antal bibliotek i kommunen 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, 
antal/1000 invånare 0-18 år 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar, 
skala 0-100 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år 

Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar 

Nöjd Medborgar-Index – Kultur, skala 0-100 

Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år 
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2 Nulägesanalys 
Samlad analys av verksamhetens nuläge 
Under 2021 har verksamheterna succesivt öppnat upp efter coronapandemin. 
Bibliotek och fritidsgårdar har varit öppna under hela året och nu finns inga restriktioner kvar kring 
publika arrangemang eller idrottsutövande. 
Antagen Kultur- och fritidsplan ger en gemensam plattform för samtliga enheter. 
En organisationsförändring har genomförts för att stärka ungdomsfrågan och tydliggöra 
avdelningarnas uppdrag. 
Gemensam pågående satsning i friluftsområdet Hanaslöv för sommar- och vinteraktiviteter i 
samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen, föreningslivet och kommunens utvecklingsavdelning. 
Ett förvaltningsövergripande arbete pågår kring nyttjandet av den kommande Kulturbussen för olika 
målgrupper och syften.  
Pågående planering för ny idrottshall med möjlighet till kulturaktiviteter gemensamt med föreningarna 
och Utbildningsförvaltningen. 
Utvecklingsarbete inom Barnen bästa gäller i Alvesta kommun där fyra förvaltningar gemensamt 
anställt en samordnare. 
 
Behov hos de vi är till för 
Det finns ännu en viss osäkerhet kring hur människors behov och vanor kommer se ut efter pandemin. 
Ökade förväntning på enheterna att erbjuda digitala alternativ utifrån individuella behov. 
Tex digital undervisning på Kulturskolan, meröppet-tekniken på biblioteken och digitala 
föreningsansökningar. 
Biblioteken ser en ökning av lån av e-medier. 
Behoven och förväntningarna av friskvård som invånaren själv styr över ökar – som cykling, ridning, 
löpning/gång i elljusspår, leder och besök på badplatser. 
Förväntan och efterfrågan på aktiviteter hos seniorerna ökar. 
Fortsatt behov av mötesplatser för äldre ungdomar och aktiviteter för barn. 
 
Verksamhetens resultat 
Trots nedstängning som medfört intäktsbortfall för flera verksamheter har nämnden levererat ett 
positivt ekonomiskt resultat under 2021. 
En ny mötesplats för äldre ungdomar har öppnat i samverkan med Folkets Hus. 
Mer-öppetteknik har införts på biblioteket i Moheda där man nu kan låna böcker och andra medier 
dygnet runt. 
Deltagandet i årets Kulturrunda var rekordstort och engagerade besöksnäring och konstutövare i hela 
kommunen. 
Kulturskolan har under året utökat med fler discipliner för bland annat dans och nycirkus. 
Under sommar- och höstlov har förvaltningen i samverkan med civilsamhället, förvaltningar och bolag 
genom den statliga lovsatsningen erbjudit aktiviteter för barn- och unga i hela kommunen. 
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Utmaningar 
Skapa ett hållbart stöd till föreningslivet. Hos många föreningar finns en oro för att i framtiden kunna 
komma tillbaka till den verksamhet man hade innan pandemin. Detta kan innebära att föreningslivet 
kommer behöva stöttning inte bara ekonomiskt utan även på andra sätt för att få tillbaka medlemmar, 
publik och utövare. 
Återta det ekonomiskt tapp som funnits i uthyrning av idrottshallar, stängd simhall mm. 
Hålla god kvalité på mötesplatser för unga. 
Locka tillbaka publik och deltagare till våra verksamheter med ett särskilt fokus på Kulturskolan. 
Att få in arbetet med Barnkonventionen och Agenda 2030 som en självklar del av förvaltningens 
arbete.  
Erbjuda och nå ut med ett utbud inom samtliga verksamheter som speglar och lockar kommunens 
olika befolkningsgrupper.  
Att fortsatt vara en aktiv del av kommunens integrationsarbete. 
Skapa bra forum för dialog med olika grupper utifrån behov i människors vardag. Tillvarata de 
kommunala rådens synpunkter i verksamhetsutvecklingen. 
Erbjuda och behålla kvalitet i anläggningar, spår och leder. 
Utveckla långsiktig samverkan med övriga förvaltningar och bolag kring ungdomsfrågan. 
Nå ut med verksamhet i fler delar av kommunen genom bland annat kulturbussen och 
kulturskolekurser. 
 
Trender och dess konsekvenser för verksamheten 
Ökad utflyttning utanför tätorten med krav på samma servicenivå. Hur möter vi det behovet? 
Vi ser ett ökat hot mot demokratin generellt i samhället. Här blir bibliotek, öppna mötesplatser och 
föreningsliv allt viktigare för öppenhet och tolerans. 
Under Coronapandemin har allt fler drabbats av fysisk och psykisk ohälsa. Barn är särskilt drabbade, då 
det också är kopplat till ökad arbetslöshet och socioekonomisk tillhörighet. Föreningslivet kommer 
behöva stöd för att återhämta sig också kunna nå de som av olika anledningar inte har råd eller kraft 
att skapa sig en meningsfull fritid. 
Snabb takt av digitalisering ställer nya krav på medarbetare och invånare. 
De nya regionala planerna kopplat till kultur och besöksnäring får påverkan på den kommunala 
verksamheten. 
Hemesterbegreppet – med fler som semestrar i Sverige och på hemmaplan ökar behovet av aktiviteter 
och upplevelser. 
Allt fler rör sig i naturen och många anser sig ha rätten till den. 
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3 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

3.1 Inriktning 
 

 
 
Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda 
förutsättningar för alla invånare med särskilt fokus på barn och unga att utvecklas utifrån behov och 
intresse. Detta oavsett var man bor i kommunen. Samverkan sker inom Barnens Bästa gäller i Alvesta 
kommun. Genom dialog och samverkan möta alla invånares behov av kultur, rekreation och rörelse för 
individens välmående. Turism till kommunens alla delar kopplat till upplevelser, mathantverk och 
boende ska lyftas fram. 
 

3.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 
Utvecklingsmål 1 
 
 Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

 
Motivering 
Det är viktigt att tillvarata invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice och god livsmiljö 
och få en ökad jämlikhet. Diversifierat utbud utifrån behov. Öka digital tillgänglighet till kultur för alla 
invånare. 
 
Målindikatorer  

o Antal kulturskoleaktiviteter utanför Alvesta tätort 

o Antal lovaktiviteter utanför Alvesta tätort 
o Antal självutlån på bibliotek 

 
 
Utvecklingsmål 2 
 
 Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  

 
Motivering 
Ett mer anpassat stödsystem - hållbart över tid med sociala och ekologiska hänsyn. Efter Corona-
pandemin ser vi att andra stöd än endast ekonomiska kommer efterfrågas. Öka möjlighet att 
digitalisera ansökningar och bokningar utifrån digitaliseringsplanen. Jämlika och jämställa föreningar 
utifrån Barnkonventionen och Agenda 2030. 
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Målindikatorer 
o Andel barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter (LOK)  
o Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt 
o Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt  
o Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt 

3.3 Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Finansiering  Ansvar 
Påbörja en utredning av Virdavallen inklusive ny ishall. 
Utredningen görs i samverkan med aktuella externa och 
interna intressenter. 

Inom ram KFN 

Fortsätta utveckla biblioteken som en modern mötesplats 
för invånare och besökare. 

Inom ram KFN 

Utreda förutsättningar för en långsiktig lösning och 
samarbete med Alvesta Folkets Husförening. 

Inom ram KFN 

 
 

3.4 Särskilda uppdrag från nämnden 
Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Region Kronoberg utreda möjligheten till kultur- och 
idrottsupplevelser tillgänglighetsanpassade för personer med olika typer av funktionsvariationer.  
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4 Prioriterade områden och strategier 
Inriktning 
För att nå nämndens utvecklingsmål kopplat till hållbarhet och attraktivitet behövs fortsatt samverkan 
med andra nämnder, bolag, näringsliv och civilsamhälle. 
Samverkan kring friluftsområdet Hanaslöv med civilsamhället och Samhällsbyggnadsnämnden utgår 
från att stärka attraktiviteten för invånare och besökare. I samarbetet ingår också att skapa 
förutsättningar för ökad vistelse i naturen i hela kommunen med fokus på folkhälsa, välmående, 
tillgänglighet och information. 
Kopplat till samtliga verksamheter ökar vi marknadsföringen genom olika kanaler för att lyfta fram 
kommunen som platsvarumärke. 
Pågående samverkan kring Barnens bästa gäller i Alvesta kommun! ska stärkas där vårt ansvar kring 
den fria tiden, barn – och ungas inflytande och språkutveckling kopplat till bibliotek tydliggörs. 
Biblioteket bidrar till samhällets demokratiska utveckling genom ett aktuellt och varierat medieutbud 
på de språk som efterfrågas både i fysisk och digital form. 
Biblioteksidén vilar på ett koncept som ger minskad klimatpåverkan genom att medier cirkulerar.  
Under året kommer projekteringen att starta för ett Fritidsbibliotek, där man kan låna utrustning för 
kulturutövande, idrott och friluftsliv. 
Här bidrar också ett starkt föreningsliv till att skapa goda förutsättningar för integration och 
inkludering av barn och unga. 
Vi fortsätter erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter i samband med lov i nära samarbete med föreningar, 
organisationer, förvaltningar och bolag. 
Genom resultaten från enkätundersökningen LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) lyfter vi 
ungas möjligheter att påverka och förändra sin livssituation. 
Ihop med Kommunstyrelsen och Nämnden för Arbete och lärande fortsätter vi att på Mötesplatsen för 
ungdomar, stärka unga arbetslösa inför jobb eller studier. 
Vi utvecklar kultur- och fritidsutbudet för såväl invånare som turister genom dialog med besöksnäring 
och civilsamhället samt genom omvärldsbevakning. Här ingår också dialogen med våra tre kommunala 
råd. 
Utifrån detta kan vi anpassa verksamhet för seniorer och öka tillgängligheten för personer med 
funktionsvariation. 
 
Utvecklingsmål 
Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen 
Under året kommer ett större fokus läggas på att nå ut med alla förvaltningens verksamheter både 
geografiskt, åldersmässigt och till invånare med olika förutsättningar för att delta. 
 
Detta genom att 

• barn och unga ska vara medskapande i inköp, programverksamhet och biblioteksrummens 
utformning. 

• Kulturbussen skapar nya möjligheter för samverkan och tillhandahåller ett relevant utbud som 
teknik och anpassade medier samt kulturaktiviteter i kommunens tätorter  

• programverksamhet och arrangemang ska erbjudas i både fysisk och digital form. 
• utreda förutsättningar för Virdavallens utveckling. 
• öka kunskapen kring digitala lösningar för både föreningslivet och förvaltningen 
• via appen Naturkartan tydliggöra besöksplatser och besöksmål för invånare och besökare. 
• stärka digital kommunikation och information kopplat till nya Visitalvesta-sidan  
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• öka skyltning och utbyggnad av cykelleder för trafiksäkra möjligheter att ta sig till våra 
besöksmål 

• lyfta fram fler besöksmål och aktivitetsytor för invånare och turister 
• erbjuda riktad verksamhet till seniorer 
• erbjuda riktad verksamhet för funktionsvarierade i samverkan med Omsorgsnämnd och 

förvaltning 
• Kompiskortet skapar möjligheter för alla att delta. 
• nya stödformer skapar möjligheter för fler publika arrangemang i hela kommunen. 
• samverka i regionala nätverk och sammanhang som Musikriket, Scensommar och Sagobygden. 
• föra dialog med föreningslivet i de mindre orterna i samverkan med samhällsbyggnadsnämnd 

och förvaltning. 
• ökad samverkan med utbildningsförvaltningen för att möjliggöra för kulturskolan att nå ut i 

hela kommunen. 

Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv 
Föreningarna och civilsamhället kommer spela en avgörande roll för att nå framgång i arbetet med 
Agenda 2030. Tillsammans vill vi bygga verksamhet som inkluderar och stärker individer, folkhälsa och 
möjliggör för nya mötesplatser.  
 
Fokus för 2022 kommer vara att 

• utvärdera arbetet med prova-på aktiviteter och utreda möjligheterna för en framtida 
idrottsskola i samverkan med föreningslivet för barn och ungdomar för att minska trösklarna 
till föreningslivet. 

• fortsätta stödja föreningslivet i att anpassa verksamheterna efter Coronapandemin 
• förankra nämndens nya stödformer och reviderade regelverk som ger möjligheter för nya 

föreningar och initiativ.  
• digitalisera och förenkla ansökningsförfarandet för stöd till föreningar 
• utveckla en tydlig och bra kommunikation mellan kommun och föreningsliv med hjälp av den 

nyinrättade tjänsten - fritidskonsulent 
• skapa samverkan mellan studieförbund och föreningsliv , något som gynnas av det ökade 

stödet till studieförbunden. 
• sträva mot att fler föreningar bidrar till ett socialt och ekologiskt hållbart Alvesta  
• utveckla former för samverkan med föreningar och civilsamhället kring hållbarhetsfrågor  
• hålla föreningsträff med fokus på hållbar utveckling och investeringar 
• utveckla samarbetet med föreningslivet kring trygga och säkra föreningar kopplat till RF-SISU 
• stödja publika arrangemang där föreningsliv och kommun samverkar 

 
Särskilda uppdrag 
Utredning Virdavallen 
2022 genomförs en utredning kring Virdavallens anläggningar. Analysen ska svara på behoven av både 
en ny ishall eller ytterligare isyta och hur Virdavallen kan möta trycket av fler barn och ungdomar i 
aktivitet kopplat till gemensamhetsytor och omklädningsrum samt en läktarbyggnad för fotboll. 
Utredningen ska presentera nuläge men också nyläge med finansieringsförslag. Arbetet sker i nära 
samverkan med representanter från berörda föreningar. 
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Utveckla biblioteken 
Folkbiblioteken är den största kulturinstitutionen i samhället och den som flest invånare tar del av i sitt 
vardagliga liv. Den starka förankringen i lokalsamhället skapar möjligheter till nya gränsöverskridande 
möten mellan människor. För att utveckla folkbiblioteksverksamhet som är fortsatt relevant i ett 
föränderligt samhälle krävs förändring av bland annat ökad tillgänglighet som utgår från behoven hos 
bibliotekets användare. På Mohedas integrerade skol- och folkbibliotek har Mer-öppet införts. Detta 
ger ökad tillgänglighet för invånarna i samhället som kan besöka biblioteket när det passar dem bäst. 
Under 2022 kommer kommunens nya kulturbuss att levereras. Kulturbussen innebär ett förändrat 
arbetssätt och öppnar upp för ökat samarbete mellan förvaltningens enheter och andra intressenter. 
Kulturbussen kommer att erbjuda ett utökat kulturutbud och utökad samhällsservice, med bland 
annat Wi-fi och utskriftsmöjligheter. Utvecklingen med digitala möjligheter fortsätter på samtliga 
bibliotek. 
 
Utredning Alvesta Folkets Husförening 
En fortsatt samverkan med Folkets Hus Föreningen sker genom Biblioteket, mötesplatsen för unga, 
Kulturskolan och kulturavdelningen. Även flera av kommunens kulturföreningar har Folkets hus som sin 
viktigaste arena. Genom stöd till riktade aktiviteter för barn och pensionärer utökas samarbetet med 
fler gemensamma arrangemang i Folkets hus. Vi ser positivt på hur den pågående utredningen kring 
framtiden för huset och föreningen kan stärka samarbetet ännu mer. 
 
Ekonomisk tilldelning 

 
 
Utökat föreningsbidrag 
Det utökade och reviderade föreningsstödet med tre nya stödformer ger möjlighet för föreningar att i 
ännu högre grad bidra till fler aktiviteter, arrangemang och insatser som utvecklar både individ och 
samhälle. Det utökade föreningsstödet ska även ses som en möjlighet för föreningar att få stöd i 
omställning som nu sker efter Coronapandemin samt skapar förutsättningar för en aktiv fritid hela 
livet. 
 
Förstärkning studieförbund 
Genom satsningen på studieförbund verksamma i kommunen kan fler bildningsverksamheter få stöd. 
Studieförbunden kommer förutom traditionella studiecirklar också ges möjlighet att sluta 
överenskommelser med förvaltningens enheter utifrån intresse och inriktning. Genom 
överenskommelserna gör vi civilsamhället mer delaktiga i kultur- och fritidsfrågor och utvecklar socialt 
hållbar verksamhet. 
 
Förstärkning fritidsgårdar 
För att höja kvaliteten på fritidsgårdarnas verksamhet planeras att minska antalet timanställda till 
förmån för fler fasta tjänster som kan arbeta relationsskapande i samverkan med elevhälsa, fältgrupp 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Plan
 2025

Kultur- oc h fritidsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur 1 190 1 080 1 560 1 840
Utökat föreningsbidrag 500
Förstärkning studieförbund 100

Förstärkning fritidsgårdar 1 000

Kultur- och fritidsbibliotek 400

Kultur- oc h fritidsnämnden ram 60 940 63 730 65 210 66 770 68 610
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och andra aktuella personalgrupper. En större omvärldsspaning i jämförelsekommuner genomförs 
kring öppettider, antal mötesplatser och hur man kan möta olika ungdomsgrupper utifrån bland annat 
kön, intresse och ålder. Tydligare koppling görs även till det lokala föreningslivet och civilsamhället. En 
upprustning av fritidsgårdarnas lokaler pågår i samverkan med utbildningsförvaltningen för att 
förbättra miljön för samvaro, aktiviteter och gruppverksamhet. 
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5 Budgetförutsättningar 2022 
Inför budget 2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 2,8 mnkr i jämförelse 
med 2021. De ökade medlen avser uppräkning av löneökningar, föreningsbidrag, bidrag till 
studieförbund samt förstärkning av fritidsgårdarna som beskrivs i tidigare avsnitt.  
 
Då kulturbussen beräknas tas i drift kring sommaren 2022 så kommer även driftskostnader att öka. 
Lokalhyra och kringkostnader för sporthallarna flyttades över till kultur och fritid från 
utbildningsförvaltningen under 2021. Den ökade intäkten var inte med i kultur och fritids 
verksamhetsplan för 2021 och därför ökar både intäkten och kostnaden 2022. Ökad intäkt beräknas 
även från utbildningsförvaltningen för hyra av simhallen samt att en anställning kommer ske för att ge 
ökad service.  
 
I och med att staben sitter gemensamt i utställningshallen har budgeten för lokalhyra och 
kringkostnader flyttats till förvaltningschefen från kulturavdelningen.  
 
Löneökning har fördelats jämnt på respektive verksamhet enligt antal anställda och benämns i sin helhet 
i tabell 3. Förändringar i budget för de olika avdelningarna som inte hänvisas till i tabell 3 avser därmed 
löneökningar.  
 

5.1 Driftbudget 
I tabellerna nedan presenteras driftbudget för kultur- och fritidsnämnden. 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 -8,3 -8,2 -11,0
Personalkostnader 29,8 29,9 32,3
Övriga kostnader 38,7 39,2 42,4
Summa 60,2 60,9 63,7
* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

Tabell 2. Driftbudget per verksamhet
Mkr Prognos 

2021*
Budget 

2021
Budget 

2022
Förvaltning/nämnd 2,2 2,3 2,5
Bibliotek 12,5 12,7 13,3
Fritid och fritidsanläggningar 28,4 28,8 29,4
Fritidsgårdar 6,4 6,3 7,4
Kultur 4,3 4,5 4,5
Kulturskola 6,4 6,3 6,6
Summa 60,2 60,9 63,7
* 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
Förvaltningschef/nämnd
Lokalkostnad utställningshall 0,2

Bibliotek
Driftskostnader kulturbuss 0,1

Fritid och fritidsanläggningar
Tillskott föreningsbidrag 0,4
Kapitalkostnader 0,2
Ökad intäkt sporthallar -3,3
Ökad kostnad sporthallar 3,3
Ökad intäkt simhall -1,0
Ny anställning simhall 0,5
Ökad driftskostnad simhall 0,2

Ung i Alvesta
Tillskott fritidgårdar 1,0

Kultur
Tillskott studieförbund 0,1
Tillskott föreningsbidrag 0,1
Lokalkostnad utställningshall -0,2

Löneökning 
Utfördelas på resp verksamhet 1,2

Summa 2,8
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5.2 Investeringsbudget 
Under 2022 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 4,0 mnkr för kultur- och fritidsnämnden.  
 

 
 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. 
 

 
 
Projekt 1400 Ofördelade medel 
Diverse oförutsedda behov av inventarierköp för förvaltningens behov. 
 
Projekt 0213 Bibliotek 
Vi vill fortsätta upprätthålla en god standard på bibliotekens enheter och öka attraktionen.  
Biblioteken ser behov av att satsa på att förbättra interiören och belysningen på flera bibliotek i 
kommunen. 
 
Projekt 0200 Fritidsgårdar 
Upprustning av fritidsgårdarnas lokaler och inventarier. 
 
Projekt 0214 Offentlig konst 
Nyinköp av offentlig utsmyckning. 
 
Projekt 0210 Kulturskolan 
Investeringar i lokaler och instrument fortsätter. Bildämnet behöver anpassade lokaler och inventarier 
och elevinstrumenten behöver uppdateras. Skyltning i och runt Kulturskolan för bättre tillgänglighet 

Tabell 4. Investeringsbudget
Mkr Prognos 

2021*
Budget 

2021
Budget 

2022
Inkomster -2,0 0,0 0,0
Utgifter 9,4 9,0 4,0
Summa 7,4 9,0 4,0
* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

Tabell 5. Investeringsbudget per projekt
Mkr Prognos 

2021*
Budget 

2021
Budget 

2022
Total 
utgift

Ofördelade medel 0,1 0,2 0,2 0,2
Bibliotek 0,2 0,2 0,2 0,2
Fritidsgårdar 0,1 0,2 0,2 0,2
Offentlig konst 0,0 0,0 0,2 0,2
Kulturskolan 0,4 0,4 0,2 0,2
Virda bad och sportcenter 0,3 0,3 0,3 0,3
Båthamnen 0,0 0,0 0,4 0,4
Badplatser 0,6 0,6 0,3 0,3
Virdavallen 0,9 0,9 0,3 0,3
Hanaslöv 0,9 0,9 0,8 0,8
Elljusspår 0,3 0,3 0,9 0,9
Summa 3,8 4,0 4,0 4,0
* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021
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Projekt 1454 Virda bad- och sportcenter 
Fortsatt utbyte av inventarier i anläggningen. 
 
Projekt 1458 Båthamnen 
Anpassning och utveckling av Huleviks båthamn 
 
Projekt 1410 Badplatser 
Fortsatt utveckling av kommunens badplatser utifrån tillgänglighet och information 
 
Projekt 1455 Virdavallen 
Utveckling av anläggningen kopplat till kommunfullmäktiges särskilda uppdrag. 
 
Projekt 1456 Hanaslöv 
Fortsatt utveckling av friluftsområdet Hanaslöv som besöksmål till en året runt mötesplats med 
insatser som främjar besökares vistelse i området samt anpassning av fordon. 
 
Projekt 1416 Elljusspår 
Ny belysning till Moheda elljusspår 
  



 
Kultur- och fritidsnämnden  Verksamhetsplan med internbudget 2022 
 

1 
 

Intern kontrollplan 

 
 
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 

Rutin för 
belastnings-
register 

Kontroll av utdrag från 
Polisens 
belastningsregister för 
förening som söker 
aktivitetsbidrag och 
eller främjandebidrag 
 

Förvaltningschef 
 

Stickprov av de 
sökande föreningar 
via Polisens 
belastningsregister 
 

Förvaltnings-
chef mha 
verksamhets-
chef 

Två gånger 
per år 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Sannolik/Lindrig 
4*2=8 
 

Uppföljning kan ges inför 
varje nämnd 

Sjukfrånvaro/ 
frånvarotillfällen 

Kontroll av att rutin  
följs 

Förvaltningschef 
 

Urval av utfall i 
Adato 

Förvaltnings-
chef 
 

En gång per 
år 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Mindre 
sannolik/Allvarlig 
2*4=8 
 
 

Resultatet av genomförd 
kontroll ska dokumenteras 
och arkiveras. Uppföljning 
kan ges inför varje nämnd 

Barnrätt Att nämndsbeslut 
åtföljs av en 
barnkonsekvensanalys 

Förvaltningschef Kontroll av att 
samtliga beslut som 
påverkar barn och 
unga innehåller av 
en barnkonsekvens-
analys 

Förvaltnings-
chef mha 
verksamhets-
chef 

Två gånger 
per år 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Mindre 
sannolik/Kännbar 
2*3=6 

Låg risk, men pga ny lag 
bör följas upp  



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 Dnr 2021-00085 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden år 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att  

1. godkänna verksamhetsplan med internbudget 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden med följande ändringar: 

- tillägg av rubrik ”3.4 Särskilda uppdrag från nämnden” med text ”Ge 
förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Region Kronoberg utreda 
möjligheten till kultur- och idrottsupplevelser tillgänglighetsanpassade 
för personer med olika typer av funktionsvariationer.” 

- tillägg av punkt ”ökad samverkan med utbildningsförvaltningen för att 
möjliggöra för kulturskolan att nå ut i hela kommunen.” under 4 
Prioriterade områden och strategier – Utvecklingsmål - Öka 
tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamheter i hela kommunen.  

2. godkänna internkontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 en budget för 2022 med plan 2023-
2024. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kultur- och fritidsnämnden uppgår till 
63,7 miljoner kronor. 

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

Inför budget 2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 2,8 
mnkr i jämförelse med 2021. De ökade medlen avser uppräkning av löneökningar, 
föreningsbidrag, bidrag till studieförbund samt förstärkning av fritidsgårdarna. 

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

I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll. Av anvisningarna framgår 
bland annat vilken modell för riskanalys som ska användas vid framtagande av 
internkontrollplanen. Förslag till internkontrollplan utgår ifrån denna modell, där 
bedömt riskvärde framgår för varje system/rutin som ska kontrolleras. 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse avseende verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden år 2022, daterad 2021-10-05 

Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden, daterad 
2021-11-15 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 56 2021-11-24 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 14 Dnr 2022-00031 113 

 

Val av Ombud vid bolagsstämma med Alvesta kommunföretag 
AB, Växjö Småland Airport AB samt för kommunala bolag 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

1. utse Hagart Valtersson till ombud vid årsstämma 2022 med Alvesta 
Kommunföretag AB och Tomas Hedevik till ersättare. Valet avser också eventuellt 
fler stämmor under året. 

2. utse Thomas Haraldsson till ombud vid årsstämmor 2022 med Huseby Bruk AB 
samt Smaland Airport AB och Per Ribacke till ersättare. Valet avser också eventuellt 
fler stämmor under året. 

vid mötet den 12 april 2022 beslutas om stämmodirektiv till årsstämmorna. 

Reservation 

Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 77/2020: ”Kommunfullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att årligen utse ombud till stämma med moderbolaget och till 
moderbolaget att utse ombud till stämmor med dotterbolagen. Till ombuden 
utfärdas instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman. Även när stämman 
genomförs per capsulam (”pappersstämma”) ska ägarens ombud förses med 
instruktion på sätt som beskrivits ovan”.   

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.     

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det utskickade förslaget till 
beslut och Lars-Olofs Franzéns (AA) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med utskickat förslag till 
beslut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-11     

 



 

 

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 2022-00031 113  

 

 

 

 
  

Val av Ombud vid bolagsstämma med Alvesta 
kommunföretag AB, Växjö Småland Airport AB samt för 
kommunala bolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. utse Hagart Valtersson till ombud vid årsstämma 2022 med Alvesta 

Kommunföretag AB och Tomas Hedevik till ersättare. Valet avser också 
eventuellt fler stämmor under året. 

2. utse Thomas Haraldsson till ombud vid årsstämmor 2022 med Huseby Bruk AB 
samt Smaland Airport AB och Per Ribacke till ersättare. Valet avser också 
eventuellt fler stämmor under året. 

3. vid mötet den 12 april 2022 beslutas om stämmodirektiv till årsstämmorna.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 77/2020: ”Kommunfullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att årligen utse ombud till stämma med moderbolaget och till 
moderbolaget att utse ombud till stämmor med dotterbolagen. Till ombuden 
utfärdas instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman. Även när stämman 
genomförs per capsulam (”pappersstämma”) ska ägarens ombud förses med 
instruktion på sätt som beskrivits ovan”.   
 
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Valda ombud 
Alvesta Kommunföretag AB 
Husby Bruk AB 
Smaland Airport AB  



Val av Ombud vid bolagsstämma med Alvesta kommunföretag AB, 
Växjö Småland Airport AB samt för kommunala bolag 

Förslag till beslut 

Att utse ombud och ge direktiv är enligt kommunallagen underställt 
kommunfullmäktige i rollen som ägare. 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad på att ärendet 
skall underställas fullmäktige för beslut. 

 

Hjortsberga den 18 januari 2022-01-18 

Lars-Olof Franzén 

Alvesta Alternativet 

 



 

Kommunstyrelsens personalutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Dnr 2021-00056 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per oktober månad 
2021 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av 
Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per oktober månad 2021.   

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 
gånger per år. 

Per oktober 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent har planat ut i Alvesta kommun 
efter att tidigare legat på 7,79 som högst under året. Under senaste 12 månaderna 
har sjukfrånvaron minskat med över en procentenhet från 7,72 % till 6,58 %.  

Per oktober månad har alla förvaltningar minskat/ökat väldigt marginellt och alla 
ligger nästan på samma nivå som månaden innan. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har under pandemin stadigt minskat på grund av många korta sjukskrivningar men 
har nu ökat något igen vilket kan tyda på att de korta sjukskrivningarna kan ha 
minskat i antal.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har tidigare under året minskat på totalen i kommunen men har efter 
sommaren ökat något igen.  

Antal medarbetare som 2021-11-25 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 11 
st och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 13 st.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende redovisning av 
sjukfrånvarostatistiken per oktober månad 2021, daterad 2021-11-26 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

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 
Anna-Lena Andersson 
HR-konsult 
+46729730468 
anna.lena.andersson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-11-26 
Referens 

KS 2021-00056 020  

 

 

 

 
  

Redovisning av sjukstatistik per oktober månad 2021 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
redovisningen av Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per oktober månad 2021.   

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 
gånger per år. 

Per oktober 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent har planat ut i Alvesta kommun 
efter att tidigare legat på 7,79 som högst under året. Under senaste 12 månaderna 
har sjukfrånvaron minskat med över en procentenhet från 7,72 % till 6,58 %.  

Per oktober månad har alla förvaltningar minskat/ökat väldigt marginellt och alla 
ligger nästan på samma nivå som månaden innan. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har under pandemin stadigt minskat på grund av många korta sjukskrivningar men 
har nu ökat något igen vilket kan tyda på att de korta sjukskrivningarna kan ha 
minskat i antal.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har tidigare under året minskat på totalen i kommunen men har efter 
sommaren ökat något igen.  

Antal medarbetare som 2021-11-25 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 11 
st och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 13 st.   

Michael Färdig 
HR-chef 

Anna-Lena Andersson 
HR-konsult 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader
Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 16,5 15,35 14,26 13,04 11,93 10,71 10,6 10,4 10,18 10,27 10,05 9,67

KLF 4,24 3,78 3,76 3,35 3,31 3,56 4,01 3,84 3,4 3,91 3,95 4,24

KFF 25,62 26,08 25,56 24,14 23,56 22,46 20,85 19,24 17,66 16,6 15,87 15,36

OF 34,2 34,45 34,94 33,89 32,34 30,32 29,42 29,09 29,18 28,88 28,65 28,91

SBF 15,11 15,89 16,67 16,93 16,95 16,64 16,98 17,22 17,29 17,38 17,69 17,31

UF 24,67 24,74 24,69 24,44 23,24 22,36 21,63 21,33 21,3 21,3 21,04 20,89

A. Kommun 26,7 26,75 26,82 26,15 24,92 23,61 22,91 22,59 22,53 22,4 22,16 22,13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL

KLF

KFF

OF

SBF

UF

A. Kommun



Antal sjukdagar per snittanställd ej rullande 12 månader månad för månad

Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 1,11 0,66 0,71 0,54 1,09 0,8 1,12 0,68 0,58 0,84 0,69 0,75

KLF 0,97 0,12 0,13 0,09 0,15 0,36 0,51 0,07 0,1 0,59 0,46 0,61

KFF 1,91 1,04 1,04 1,09 2,08 1,48 0,8 0,85 0,59 1,25 1,57 1,28

OF 2,63 2,87 3,12 2,12 2,38 2,25 2,42 2,19 1,9 2,03 2,51 2,66

SBF 1,79 1,85 2,06 1,6 1,89 1,36 1,34 1,02 0,77 0,96 1,41 1,32

UF 2,25 1,75 1,8 1,71 1,91 2,08 1,93 1,46 0,93 1,24 1,82 1,85

A. Kommun 2,22 2,02 2,14 1,69 1,97 1,93 1,94 1,59 1,23 1,47 1,9 1,97
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 
Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 4,75 4,52 4,22 3,88 3,58 3,23 3,21 3,1 3,03 3,02 2,95 2,92

KLF 1,14 1,18 1,16 1,04 1,04 1,11 1,22 1,18 1,05 1,21 1,22 1,3

KFF 7,34 7,35 7,24 6,9 6,71 6,44 5,98 5,51 5,18 5,04 4,84 4,7

OF 9,76 9,86 9,96 9,75 9,3 8,78 8,58 8,53 8,52 8,46 8,39 8,5

SBF 4,45 4,71 4,84 4,93 4,94 4,84 4,93 5,04 5 4,97 5,03 4,92

UF 7,51 7,6 7,6 7,6 7,21 6,95 6,78 6,71 6,69 6,71 6,62 6,57

A. kommun 7,72 7,78 7,79 7,67 7,3 6,92 6,77 6,71 6,67 6,66 6,58 6,58
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj juni Juli Aug Sept Okt

FAL 4,32 2,44 2,56 2,24 4,18 2,98 3,7 2,06 1,81 2,62 2,71 3,02

KLF 3,27 0,36 0,42 0,5 0,6 1,3 1,66 0,35 0,41 2,08 1,91 2,21

KFF 7,83 3,75 3,76 4,99 6,97 6,17 2,89 2,85 0,4 4,58 6,47 5,45

OF 9,49 9,88 10,51 8,62 8,46 8,55 8,67 7,52 6,03 6,85 9,16 9,51

SBF 6,11 5,91 6,22 6,6 6,69 4,84 4,57 4,18 1,95 2,64 5,19 4,62

UF 8,64 6,29 6,41 7,31 7,33 8,22 7,11 5,58 1,93 4,92 7,05 6,91

A. Kommun 8,1 6,88 7,24 6,9 7,09 7,35 6,98 5,5 3,52 5,31 7,15 7,16
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 54,03 51,21 46,98 45,14 41,4 39,15 38,59 37,94 37,13 35,04 33,49 32,46

KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,06

KFF 50,47 48,79 48,12 48,98 49,58 49,43 49,9 49,92 48 45,88 50,92 50,83

OF 47,8 45,89 44,39 43,3 44,24 46,7 47,26 48,46 49,24 50,14 51,83 52,62

SBF 38,75 44,4 46,77 50,27 53,22 57,34 58,43 59,72 60,86 61,52 65,97 71,43

UF 48,77 47,4 44,84 43,49 43,13 42,03 40,83 39,77 39,14 38,53 39,17 45,17

A. kommun 48,21 46,65 44,69 43,65 43,9 44,67 44,46 44,64 44,76 44,77 46,06 46,87



Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 12 13 10 9 7 9 10 10 10 9 9 10

KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KFF 11 11 11 11 12 11 10 11 11 11 13 12

OF 219 231 221 226 201 191 192 193 201 206 206 205

SBF 12 12 10 10 10 8 6 5 6 5 3 4

UF 214 224 234 242 250 234 242 241 238 236 252 245

A. kommun 468 491 486 498 480 453 460 460 466 467 483 476



Frisknärvaro rullande 12 månader
Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 33,65 32,16 32,31 35,71 39,58 43,39 43,39 45,26 45,45 45,13 44 44

KLF 51,79 50,94 56,36 57,41 61,4 61,4 62,07 63,33 65 64,52 67,19 67,69

KFF 27,27 25 23,44 25 28,13 28,79 31,82 30,77 32,81 32,79 29,51 30

OF 20,28 19 18,4 17,25 19,12 21,41 23,24 23,85 23,59 22,5 22,43 23,33

SBF 34,12 34,12 36,14 39,02 41,18 45,35 40,48 41,18 41,18 40,23 41,57 40,45

UF 20,34 18,27 19,57 19,18 18,86 18,81 20,23 20,33 19,57 20,09 19,66 19,77

A. Kommun 22,92 21,43 21,98 21,88 23,04 24,43 25,71 26,37 26,17 25,82 25,6 25,95
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader
Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 16.5 15.35 14.26 13.04 11.93 10.71 10.6 10.4 10.18 10.27 10.05 9.67

KLF 4.24 3.78 3.76 3.35 3.31 3.56 4.01 3.84 3.4 3.91 3.95 4.24

KFF 25.62 26.08 25.56 24.14 23.56 22.46 20.85 19.24 17.66 16.6 15.87 15.36

OF 34.2 34.45 34.94 33.89 32.34 30.32 29.42 29.09 29.18 28.88 28.65 28.91

SBF 15.11 15.89 16.67 16.93 16.95 16.64 16.98 17.22 17.29 17.38 17.69 17.31

UF 24.67 24.74 24.69 24.44 23.24 22.36 21.63 21.33 21.3 21.3 21.04 20.89

A. Kommun 26.7 26.75 26.82 26.15 24.92 23.61 22.91 22.59 22.53 22.4 22.16 22.13
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Antal sjukdagar per snittanställd ej rullande 12 månader månad för månad

Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 1.11 0.66 0.71 0.54 1.09 0.8 1.12 0.68 0.58 0.84 0.69 0.75

KLF 0.97 0.12 0.13 0.09 0.15 0.36 0.51 0.07 0.1 0.59 0.46 0.61

KFF 1.91 1.04 1.04 1.09 2.08 1.48 0.8 0.85 0.59 1.25 1.57 1.28

OF 2.63 2.87 3.12 2.12 2.38 2.25 2.42 2.19 1.9 2.03 2.51 2.66

SBF 1.79 1.85 2.06 1.6 1.89 1.36 1.34 1.02 0.77 0.96 1.41 1.32

UF 2.25 1.75 1.8 1.71 1.91 2.08 1.93 1.46 0.93 1.24 1.82 1.85

A. Kommun 2.22 2.02 2.14 1.69 1.97 1.93 1.94 1.59 1.23 1.47 1.9 1.97
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 
Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 4.75 4.52 4.22 3.88 3.58 3.23 3.21 3.1 3.03 3.02 2.95 2.92

KLF 1.14 1.18 1.16 1.04 1.04 1.11 1.22 1.18 1.05 1.21 1.22 1.3

KFF 7.34 7.35 7.24 6.9 6.71 6.44 5.98 5.51 5.18 5.04 4.84 4.7

OF 9.76 9.86 9.96 9.75 9.3 8.78 8.58 8.53 8.52 8.46 8.39 8.5

SBF 4.45 4.71 4.84 4.93 4.94 4.84 4.93 5.04 5 4.97 5.03 4.92

UF 7.51 7.6 7.6 7.6 7.21 6.95 6.78 6.71 6.69 6.71 6.62 6.57

A. kommun 7.72 7.78 7.79 7.67 7.3 6.92 6.77 6.71 6.67 6.66 6.58 6.58
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj juni Juli Aug Sept Okt

FAL 4.32 2.44 2.56 2.24 4.18 2.98 3.7 2.06 1.81 2.62 2.71 3.02

KLF 3.27 0.36 0.42 0.5 0.6 1.3 1.66 0.35 0.41 2.08 1.91 2.21

KFF 7.83 3.75 3.76 4.99 6.97 6.17 2.89 2.85 0.4 4.58 6.47 5.45

OF 9.49 9.88 10.51 8.62 8.46 8.55 8.67 7.52 6.03 6.85 9.16 9.51

SBF 6.11 5.91 6.22 6.6 6.69 4.84 4.57 4.18 1.95 2.64 5.19 4.62

UF 8.64 6.29 6.41 7.31 7.33 8.22 7.11 5.58 1.93 4.92 7.05 6.91

A. Kommun 8.1 6.88 7.24 6.9 7.09 7.35 6.98 5.5 3.52 5.31 7.15 7.16
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 54.03 51.21 46.98 45.14 41.4 39.15 38.59 37.94 37.13 35.04 33.49 32.46

KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.06

KFF 50.47 48.79 48.12 48.98 49.58 49.43 49.9 49.92 48 45.88 50.92 50.83

OF 47.8 45.89 44.39 43.3 44.24 46.7 47.26 48.46 49.24 50.14 51.83 52.62

SBF 38.75 44.4 46.77 50.27 53.22 57.34 58.43 59.72 60.86 61.52 65.97 71.43

UF 48.77 47.4 44.84 43.49 43.13 42.03 40.83 39.77 39.14 38.53 39.17 45.17

A. kommun 48.21 46.65 44.69 43.65 43.9 44.67 44.46 44.64 44.76 44.77 46.06 46.87



Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 12 13 10 9 7 9 10 10 10 9 9 10

KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KFF 11 11 11 11 12 11 10 11 11 11 13 12

OF 219 231 221 226 201 191 192 193 201 206 206 205

SBF 12 12 10 10 10 8 6 5 6 5 3 4

UF 214 224 234 242 250 234 242 241 238 236 252 245

A. kommun 468 491 486 498 480 453 460 460 466 467 483 476



Frisknärvaro rullande 12 månader
Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FAL 33.65 32.16 32.31 35.71 39.58 43.39 43.39 45.26 45.45 45.13 44 44

KLF 51.79 50.94 56.36 57.41 61.4 61.4 62.07 63.33 65 64.52 67.19 67.69

KFF 27.27 25 23.44 25 28.13 28.79 31.82 30.77 32.81 32.79 29.51 30

OF 20.28 19 18.4 17.25 19.12 21.41 23.24 23.85 23.59 22.5 22.43 23.33

SBF 34.12 34.12 36.14 39.02 41.18 45.35 40.48 41.18 41.18 40.23 41.57 40.45

UF 20.34 18.27 19.57 19.18 18.86 18.81 20.23 20.33 19.57 20.09 19.66 19.77

A. Kommun 22.92 21.43 21.98 21.88 23.04 24.43 25.71 26.37 26.17 25.82 25.6 25.95
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KLF 4.24 3.78 3.76 3.35 3.31 3.56 4.01 3.84 3.4 3.91 3.95 4.24

A. Kommun 26.7 26.75 26.82 26.15 24.92 23.61 22.91 22.59 22.53 22.4 22.16 22.13
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KLF 0.97 0.12 0.13 0.09 0.15 0.36 0.51 0.07 0.1 0.59 0.46 0.61

A. Kommun 2.22 2.02 2.14 1.69 1.97 1.93 1.94 1.59 1.23 1.47 1.9 1.97
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KLF 1.14 1.18 1.16 1.04 1.04 1.11 1.22 1.18 1.05 1.21 1.22 1.33

A. kommun 7.72 7.78 7.79 7.67 7.3 6.92 6.77 6.71 6.67 6.66 6.58 6.58
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj

KLF 3.27 0.36 0.42 0.5 0.6 1.3 1.66

A. Kommun 8.1 6.88 7.24 6.9 7.09 7.35 6.98
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.06

A. kommun 48.21 46.65 44.69 43.65 43.9 44.67 44.46 44.64 44.76 44.77 46.06 46.87
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KLF 51.79 50.94 56.36 57.41 61.4 61.4 62.07 63.33 65 64.52 67.19 67.69

A. Kommun 22.92 21.43 21.98 21.88 23.04 24.43 25.71 26.37 26.17 25.82 25.6 25.95

Analys: 
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Delegationsbeslut Upphandlingschef

Beslut nr Upphandling av Antagen leverantör Beslutsdatum Upph.typ

523 Hjälpmedel - gånghjälpmedel Direct Healthcare, Karo Pharma, Human care 2021-10-27 Förlängning

524 Slöjdmaterial Slöjd-Detaljer AB 2021-10-27 Förlängning

525 Systemstöd Kontaktcenter Topdesk 2021-08-25 Direktupphandling

526 Transportbil El Motorsport AB 2021-11-16 Förnyad konkurrensutsättning

527 E-ID Freja e-id 2021-10-08 Direktupphandling

528 Ekonomikonsult Controller i Växjö AB 2021-09-23 Direktupphandling

529 Utredning kust till kustbanan dubbelspår Kreera Samhällsbyggnad 2021-11-17 Direktupphandling















 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2021-12-07 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Plats och tid Lammhultssalen, kl. 15:00 – 17:10  

Beslutande  
Ledamöter 

 
Sigvard Jakopsson (M), Ordförande §§ 99-108  
Gunilla Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 
Ros-Marie Larsson (S) 
Patricia Aguilera (S) 
Ann-Kristin Johansson (C) tjänstgörande 
ersättare  

  

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Yvonne Ekaremål (C) 
Anders Göranson (V) 

 
Tjänstepersoner 

 
Carina Elmefall, kanslichef  
Hanna Fransson, samordnare  

  

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Tobias Bergstrand 

Ordförande Sigvard Jakopsson §§ 100–108, Gunilla Arvidsson 
§§ 98–99  

Justerare Ros-Marie Larsson  

Justerade paragrafer §§ 98–108 
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§ 98 Dnr 2 
 
Val av justerare 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg väljer Ros-Marie Larsson (S) 
till justerare.      
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§ 105 Dnr 439 
 
Beslut om öppettider 2022 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Mottagningstiden hos överförmyndarnämnden i Växjö 
(överförmyndarnämnden östra Kronoberg) är helgfri måndag till fredag 
klockan 8:00-16:30.  
 
Bakgrund 
Överförmyndarnämnden ska enligt förmynderskapsförordningen 8 § 
senast den 1 januari underrätta länsstyrelsen om sin mottagningstid 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut gällande öppettider  
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§ 106 Dnr 2021-00006 
 
Ekonomisk rapport 2021 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter 
november.  
 
Bakgrund 
Överförmyndarnämnden har en månadsrapport efter november att ta 
del av. Efter elva månader visar nämnden ett underskott på cirka -18 tkr. 
Överförmyndarverksamheten visar ett överskott på 99 tkr vilket härrör i 
huvudsak till vakanser. Nämndverksamheten visar ett överskott på 31 
tkr, i huvudsak beroende på färre möten och digitala möten. 
Verksamheten gode män visar ett underskott på 148 tkr och det beror på 
att arvoden till ställföreträdare har betalats ut och till viss del har 
intäkten bokförts. I slutet på året faktureras dessa kostnader i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport efter november 
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§ 107 Dnr 2021-00016 
 
Granskningsplan 2022  

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnder fastställer granskningsplan för 2022.  
 
Bakgrund 
Överförmyndarnämnden har att ta ställning till plan för granskning 
under 2022. Planen beskriver granskningsmodell/granskningsnivå, 
prioriteringar, och tidsplan för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till granskningsplan  
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§ 108 Dnr 2021-00009 
 
Meddelanden 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg tar del av meddelanden.  
 
Överförmyndarnämnden ger uppdrag till förvaltningen att skriva förslag 
till remiss till kommunstyrelsen avseende skrivelse från Värends god 
man- och förvaltarförening.  
 
Bakgrund 
Värends god man- och förvaltarförening har skickat en skrivelse 
angående uppsägning av samverkansavtalet till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har nu skickat skrivelsen till överförmyndarnämnden 
för yttrande. Ledamöterna diskuterar skrivelsen och uppdrar till 
förvaltningen att ge förslag på yttrande till nästa sammanträde.  
 
Hanna Fransson informerar om att en anmälan har lämnats in till 
Länsstyrelsen rörande överförmyndarnämndens handläggning. 
Länsstyrelsen har bedömt att det för närvarande inte är aktuellt att vidta 
någon åtgärd. Länsstyrelsen kommer dock att spara uppgifterna och kan 
komma att använda dem som underlag vid en senare inspektion av 
överförmyndarnämnden.  
 
Beslutsunderlag 

- Remiss till ÖFNÖK av skrivelse från Värends god man och 
förvaltarförening om samverkansavtal  

- Anmälan mot ÖFN från Länsstyrelsen.  
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Plats o tid Lokalen Furen i kommunhuset Alvesta, 2021-12-09 kl 13.00 – 15.50 
  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Tobias Johansson 
 Ingemar Petersson 
 Bo Hasselquist, tjänstgörande suppleant 
 Ulf Gustafsson 
 
Suppleant Per-Anders Nordahl 

 
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, controller 
 Henrik Westergren, verksamhetsledare vid Nyföretagarcentrum, § 67 - 70 
 
 
  
Paragrafer 67 - 81 

 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 
Kjell Rosenlöf 
 
 
 

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Ingemar Petersson
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§ 67 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 

§ 68 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Ingemar Petersson. 
 
 

§ 69 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns  

 
 
§ 70 Information från Nyföretagarcentrum 
Verksamhetsledaren vid Nyföretagarcentrum, Henrik Westergren, informerar om sitt och 
kollegan Tomas Wahlqvists arbete med rådgivning m m till de som vill starta företag. 
Nyföretagarcentrum jobbar nu inom fyra kommuner (Alvesta, Växjö, Lessebo och 
Uppvidinge) men har ambitionen att få med samtliga kommuner i Kronobergs län. 
 
 

§ 71 Föregående protokoll 
Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 28 oktober och 11 november 2021 
anmäldes och lades till handlingarna. Noteras att till ärendet paragraf 63 Köp av bolag 
med industrifastighet, Blädingevägen 32, kommer ett s k överlåtelsebokslut att upprättas 
i samband med förvärvet. 
 
 

§ 72 Information från ordförande och VD 
Ordföranden har en genomgång av rättslig reglering och god sed vad gäller styrelsens 
ansvar för hantering av diskussioner och dokument i bolaget. Ordföranden och VD 
rapporterar vidare om det pågående arbetet med förvärv av bolag med industrifastighet, 
fortsatta avstämningar med Sydarkivera, uppdrag till företaget LBE arkitekt m m. 
Planerad tillträdesdag är 1 februari 2022. 
 
VD rapporterar i övrigt 
 Sydarkivera hade 1 december ett informationsmöte om planerad tillsyn av 

kommunägda bolags arkiv under 2022. Alvesta utveckling har behov av att upprätta 
informationshanteringsplan/arkivförteckning för informationsflöde och arkivering 

 medlemsmöte 2 december i nätverksorganisationen Baltic Link Association 
 information 9 december från Post- och Telestyrelsen (PTS) om bredbandsstöd under 

2022 
 nya avtal mellan bolaget och moderbolaget för köp av vissa strategiska tjänster samt 

avtal mellan kommunen och bolaget för köp av tjänster för VD-uppdrag, 
controllerstöd m m 

 återkoppling från N:a Slätthögs ekonomiska bredbandsförening att 
bredbandsprojektet är slutfört med mycket gott resultat. Föreningen kommer att 
likvideras och bredbandsnätet är enligt avtal med kommunen överfört till Wexnet. 
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Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna. 

 
 
§ 73 Ekonomisk rapport 
Marie Glanzén, controller, informerar att prognos och ekonomiskt läge är i princip lika 
med situationen som redovisades vid senaste styrelsemötet. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 74 Intern kontroll av inköp och upphandling 
Enligt policy antagen av kommunfullmäktige och beslutade principer i bolaget ska en årlig 
uppföljning, intern kontroll, av inköp och upphandling hos bolaget göras. För en 
inköpssumma över 100 tkr under ett kalenderår av likartad vara/tjänst ska minst tre 
leverantörer tillfrågas och dokumentation ska ske. För belopp över 615 tkr då 
direktupphandling inte är tillåten krävs särskild upphandling. För inköpet under året av 
kontorsrum och konferensrum i tre moduler till ett pris av 600 tkr gjordes en förfrågan på 
marknaden och fyra anbud kom in. Modulerna är placerade på fastigheten Lillsjön 3 och 
hyrs av Alwex Intermodal AB. 
 
VD har granskat bolagets inköp och prognos på inköp för 2021 och kan konstatera att 
bolaget har hållit sig inom regelverket. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna informationen. 
 
 

§ 75 Arbetsordning för styrelsen 2022 
Styrelsen har att enligt god sed ta ställning till sin arbetsordning årligen. I förslag till 
ordning för 2022 finnas en mindre justering vad gäller ny rutin för digital justering av 
protokoll. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2022. 
 
 

§ 76 VD-instruktion för 2022 
Styrelsen har att årligen ta ställning till den skriftliga instruktionen till VD.  
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2022. 
 
 

§ 77 Beslut om firmateckning 
Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2022. Gällande beslut anger 
att firman tecknas av hela styrelsen eller två i förening av ordföranden, vice 
ordföranden, VD och vice VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande 
löpande förvaltningsåtgärder. 
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Styrelsen beslutade att 
1. bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av  

Tomas Hedevik, Veronika Kobak, Kjell Rosenlöf eller Camilla Holmqvist två i 
förening 

2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i 
löpande förvaltningsåtgärder. 

 
§ 78 Verksamhetsplan och budget 2022 
VD presenterar förslag till verksamhetsplan och budget för 2022. Årsplaneringen 
innehåller avsnitt om grunduppdrag, nulägesanalys, bolagets inriktning och 
utvecklingsmål, prioriterade områden, budget 2022 för drift samt investeringar samt 
internkontrollplan. Budgeterat resultat är -690 tkr. 
 
Bolaget har på senare år haft underskott i driftverksamheten, framförallt beroende på att 
fastigheten med omlastningsterminalen, Lillsjön 3, går med förlust. Arrendeintäkterna 
från operatören Alwex Intermodal AB täcker inte kostnaderna, som i stort sett är fasta. 
Arrendeavtalet sträcker sig fram till och med 2025. År 2020 var förlusten 948 tkr men 
koncernbidrag gjorde att den stannade på 70 tkr. Prognos för 2021 visar på -724 tkr innan 
eventuellt tillskott från koncernen. 
 
För att få en bättre balans mellan intäkter och kostnader får tre åtgärder genomslag på 
intäktssidan 2022: köpet av kombiterminalen ger ett förbättrat netto på ca 200 tkr, 
omförhandling av arrendeavtalet har inneburit en nästan 50 procentig höjning av 
arrendet med 200 tkr och uthyrning av ny byggnad för kontor och konferens vid 
omlastningsterminalen ger 50 tkr i överskott. 
 
 
Styrelsen beslutade att anta verksamhetsplan med budget för 2022. 
 
 

§ 79 Sammanträdesplan 2022 
Styrelsen beslutade att fastställa tider för styrelsemöten enligt nedan 
 
Torsdag 17 februari e m uppföljning, verksamhetsplan, budget m m 
Onsdag 10 mars e m  årsredovisning m m 
(Torsdag 20 april årsstämmodag kommunägda bolag kl 13 - 15) 
Torsdag  19 maj e m   
Torsdag  22 september e m uppföljning, delårsrapport m m 
Torsdag  27 oktober e m 
Torsdag 8 december e m 
 
 

§ 80 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 17 februari 2022 kl 13.00. 

 
§ 81 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackar för engagerande diskussioner under året och önskar styrelsen, VD 
och controller God Jul och Gott Nytt År varefter mötet avslutas. 



 

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-12-13 08:15:35
Transaktionsidentitet: b918baeef034329f3a5d7d4ca2a27606e890a2e6fa7ad816e49428efc3f699bc

TOMAS HEDEVIK
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-12-13 10:23:27
Transaktionsidentitet: 490282914422F32D89F6B4CE43DDE9EEC55368D813

Ingemar Petersson
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-12-13 10:25:05
Transaktionsidentitet: 3622798EC51044CDB2554934A71E0A022CD4128DC9

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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Plats o tid Digitalt via Teams, Alvesta, 2022-01-12 kl 10.00 – 11.15 
  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Tobias Johansson 
 Veronika Kobak 
 Per-Anders Nordahl, tjänstgörande suppleant 
 Ulf Gustafsson 
 
Suppleant Bo Hasselquist 

 
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, controller 
 
 
 
  
Paragrafer 1 - 9 
 
 

 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 
Kjell Rosenlöf 
 
 
 

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Ulf Gustafsson
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§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 

§ 2 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Ulf Gustafsson. 
 

§ 3 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns  

 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 9 december och extrastämma 21 
december 2021 anmäldes och lades till handlingarna.  
 
 

§ 5 Information från VD 
VD informerar om 
 Bolagsverket har utfärdat nytt registreringsbevis för bolaget med anledning av 

reviderad bolagsordning 
 Aktuell situation med genomförd fusion att BIVA har förts in i Alvesta utveckling. 

BIVA:s resultat 2021 blev -235 tkr men fusionen tillförde en positiv s k fusionsdifferens 
på flera mkr som bokas direkt mot eget kapital 

 Resultatutveckling sedan bolaget köptes 2006, läge med likviditet och eget kapital 
samt det nya ägandet av Alvesta kommuns aktier i Wexnet 

 Rättslig reglering, god sed och bolagets egna styrdokument vad gäller styrelsens 
ansvar för hantering av diskussioner och dokument i bolaget 

 
 

§ 6 Avsiktsförklaring köp av fastigheter av Bror Pehrsson AB för arkivcentrum 
Ordföranden och VD redovisar förslag till avsiktsförklaring för köp av fastigheter i syfte att 
bygga om/bygga till för ett arkivcentrum för långsiktig uthyrning till Sydarkivera. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaringen. 
 
 

§ 7 Avsiktsförklaring med Sydarkivera om arkivcentrum 
Styrelsen tar del av och diskuterar ett utkast till avsiktsförklaring med Sydarkivera om 
projekt arkivcentrum 
 
Styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden och VD fortsätta diskussioner med 
Sydarkivera om avsiktsförklaringen. 
 
 

§ 8 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 17 februari 2022 kl 13.00. 

 
 
§ 9 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackar för engagerande diskussioner varefter mötet avslutas. 



 

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof
Rosenlöf
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-01-13 08:43:09
Transaktionsidentitet: E4110D99C5363453CC6A0E0D92E106B7C0D91AB7FA

ULF GUSTAFSSON
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-01-13 09:30:04
Transaktionsidentitet: AFEB598E8AD8FF181EFE2B45A22B0BB8F18A4C6F80

TOMAS HEDEVIK
E-Legitimation: BankID File
Datum: 2022-01-13 16:10:13
Transaktionsidentitet: 001EB6CFF2C0686884D2991ACB115CBBA63B175D1D

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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PROTOKOLL NR 6 2021, 
FÖRT VID ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE I VÄXÖ SMÅLAND AIRPORT 
AB DEN 2021-12-13 

Närvarande på plats: 

Styrelseledamöter: Thomas Ragnarsson, ordförande, Region Kronoberg  
Emelie Öberg, vice ordförande, Region Kronoberg                                                                               
Anna Tenje, 2:de vice ordförande, Växjö kommun                                                    
Patrik Åkesson, Region Kronoberg                                                                                  
Gunnar Storbjörk, Växjö kommun    
Tobias Johansson, Region Kronoberg 
Per Schöldberg, Växjö kommun                                                                     
Cecilia Ekelius, personalrepresentant Unionen   
Mats Hult, personalrepresentant, Transport   
 
                                       
Ulf Axelsson, VD Växjö Småland Airport AB 
Åse Sjöholm, Växjö Småland Airport AB 
Brett Weihart, Växjö Småland Airport AB 

 

  
Suppleanter: Sven Sandberg, Växjö kommun 
  
 
Frånvarande: Per Ribacke, Alvesta kommun   

Kjell Olsson, Växjö kommun 
Annette Åstrand, Region Kronoberg 

  Nils-Erik Carlström, Region Kronoberg 
Carina Bengtsson, Region Kronoberg 

 Martin Edberg, Region Kronoberg                 
 
 
                                 
 
§ 1 Sammanträdet öppnades av vice ordförande Emelie Öberg. 

 

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Till att utöver vice ordförande att justera protokollet utsågs ord Thomas 

Ragnarsson. 
 
§ 4 Föregående möte protokoll godkändes. 
 
  



 
 
§ 5 Diskussion fördes med Vice VD Jimmie Bergqvist från BRA angående 

linjeutveckling på VXO-BMA 
 

 
§ 6 VD informerar: 
 

6.1.1         Lägesrapport 

Utvecklingen av ny generation av flygplan fortskrider. Se information från 
tidigare möten. 
 
SAS, Vattenfall, Shell går in i ett gemensamt samarbete för att uppföra 
en produktionsanläggning för en ny typ av flygbränsle. 
 
Sätesutbud globalt minskar med 28% jämfört med 2019 men 39% högre 
än 2020.  
 
Flygtrenden går mot mer fritidsresenärer kontra affärsresenärer.  
 
Oron och spridning av den nya varianten av Covid-19, Omicron påverkar 
marknaden. Alla segment berörs förutom frakt. 
 
Ekonomi är fortfarande ansträngt för flygbolagen dock en ljusning för de 
nordamerikanska bolagen. 
 
Viktigaste hubben i Europa just nu är Amsterdam därefter Paris och 
Frankfurt.  
 
Bränslepris är väldigt höga, se information från tidigare protokoll. 

6.1.2         Svensk luftfart  

BRA börjar flyga i december från Arlanda till Visby. 
Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg har fått nödvändiga tillstånd 
från Transportstyrelsen för det nya flygbolaget. 
 
Air Leap inleder interline-avtal med SAS. Det innebär att man kommer 
kunna boka en genomgående biljett med SAS. Man väntar på IOSA 
certifiering.  
 
Ryanair – startar en mängd destinationer inom Sverige. 
 
Antal passagerare per destinationer är störst på Arlanda/Köpenhamn 
och därefter Arlanda/Amsterdam. Störst marknadsandelar av flygbolagen 
har SAS och därefter BRA (Braathens). Antal passagerare minskar totalt 
i Sverige i november med 2,9% jämfört med oktober. Inrikes minskar 
med 6% och utrikes ökar med 9%. 



 
I november hade Växjö Småland Airport AB 3 500 passagerare. Det 
innebär att vi kommer hamna få ca 44 000 passagerare totalt för 2021 
vilket är ca 6.500 passagerare mindre än 2020. Statistik rullande tolv 
månaders visar att Växjö har mer passagerare än övriga jämförbara 
flygplatser. Minst har Kristianstad som i dagsläget inte har någon trafik. 
 

6.1.3  Trafikprognos 2022 
 
KLM beslutar om Amsterdamlinjen i februari, i dagsläget är den inte 
bokningsbar. 
 
Wizzair har för sina destinationer Tuzla och Skopje meddelat vissa 
korrigeringar jämfört med det ursprungliga trafikprogrammet. 
 
Ryanair kommer flyga till Alicante, Zadar, Gdansk (som försvunnit från 
Skavsta) och London 2022. 
 
Charter 
 
Sommaren 2022 till Rhodos, Kreta, Cypern och Mallorca och vintern till 
Gran Canaria och skidort (Andorra). 
 

6.1.4 Runt om oss - Nytt på Gång 
 
Den nya linjen Ronneby – Kalmar – Frankfurt, har i genomsnitt  
7 passagerare från Ronneby och 27 från Kalmar. 
 

 Trollhättan startar en ny flyglinje med Västflyg till Bromma. 
 
 Även en aktuellt med en ny linje mellan Kristianstad och Bromma. 

 
6.1.5 Internkontroll  

 
VD ser viss risk med företagets GDPR rutiner. Detta av anledning av att 
vårt dokumentsystem, Ciceron inte är implanterat helt.  
 

6.1.6 Beredskap  
 
Trafikverket har beslutat om att idag gällande temporära 
beredskapsavtal (där ibland Växjö) ska förlängas i december. Det är 
också klart att 41 miljoner är avsatt för beredskapsflygplatser 2022.  
Med all sannolikhet kommer Växjö Småland Airport få uppdraget hela 
2022. 

  



 
6.2.1 Vinteroperation - nya bestämmelser GRP  
 

Nya bestämmelser har införts vilket innebär att den friktionsvagn som 
tidigare använt för att mäta bromsvärden inte får vara den enskilt 
avgörande indikatorn. Vid aktuella fall ska man även göra viss fysisk 
bedömning vilket komplicerar arbetet. 
 
De nya bestämmelserna ökar även kostnaderna och miljöpåverkan då 
man tvingas använda kemikalier i stället för sand.  
Försök görs att få flygbolagen att acceptera vårt måttsätt och i högre 
grad få använda sand. Efter ändringen av regelverket har man delvis 
stött på problem från ATR och flygambulans. 

 
 
§7 Ekonomi 

Resultat Oktober 

Minusresultat -1.460 tkr exkl ägarbidrag 

 Bättre än budget och fgr år 

 Intäktssidan – Ungefär samma som september. Restaurangen 
och parkeringen går fortfarande bra. 

 Övriga kostnader bättre än budget men sämre än fgr år. Däremot 
är marknadsföringskostnader högre. 

 Personalkostnader lägre detta beror på återbetalning från Fora. 

 

Resultat ackumulerat 

Minusresultat -17.170 tkr 

 Bättre än budget (-25.660 tkr) och fgr år (-22.240 tkr) 

 Stort intäktsbortfall på flygverksamheten. 

 Stort bortfall på Intäkter kopplade till passagerarvolym så som 
parkering, restaurang mm. 

 Övriga kostnader – reduceras 

 Personalkostnader är lägre än budget/fgr år. 

 

Prognos 3 2021 (inklusive ägarbidrag) 

 Prognos 6 = -12.242 

 Prognos 5 = -13.228 

 Prognos 4 = -13.124 

 Prognos 3= -12.444 tkr 



 Prognos 2 = -15.054 tkr.  

 Prognos 1 = -18.378 tkr 

 Budget -20.804 tkr. 
 
 
 
 
§8 Budget 
 
 Förslag är utskickat inför mötet. Intäkter och kostnader gicks igenom. 

Vi budgeterar med 244.442 passagerare. Budgeterat resultat -23.000 tkr, 
exklusive ägarbidrag vilket blir -13.000 tkr med ägarbidrag.  

Beslut om budget kommer tas på nästa styrelsemöte. 
  
 

 
§9 Styrelseresa 

 
På grund av rådande Coronasituation flyttas planerad resa fram till maj 
2022. 
 
Beslut 
Ordförande och VD får uppdraget att arrangera resan. 

 
§10 Ställverk (avrapportering från möte med VEAB) 

 
Diskussion om nytt ställverk har förts. Den finns troligen en möjlighet att 
använda sig av den projektgrupp som Region Kronoberg har satt 
samman för att projektera det nya sjukhuset. Planen är att man bygger 
nytt hus jämte den nuvarande. Beslut om nytt ställverk tas av styrelsen 
under kvartal 1 2022 och utföras under 2023. 

 
 

§11 Övrigt 
 
I de något föråldrade ägardirektiven står det att suppleanterna ska kallas 
2 gånger/år. Man föreslår att de ska kallas till årsstämman samt till ett 
möte när en viktig fråga ska fastställas t ex budget.  
 
Beslut 
VD och ordförande får i uppdrag att bestämma datum för styrelsemöten 
2022. 
 
 
 
 
  

  



  
Mötet avslutades 
 
 
 
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Åse Sjöholm Thomas Ragnarsson Emelie Öberg 
 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 110 Dnr 2021-00139 042 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att 
genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken 
ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att 

1. godkänna utredning avseende möjligheten att genomföra 10-
punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk effekt varje punkt 
skulle genera vid genomförande. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka yrkesutbildningar som 
efterfrågas av sökande elever och näringsliv i kommunen tillsammans med 
en redogörelse över i vilken omfattning respektive utbildning efterfrågas av 
sökande elever samt vilka kompetenser som efterfrågas av näringslivet i 
kommunen.   

3. ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att upprätta 
samverkansavtal med Växjö kommun för att ingå i deras 
auktorisationsmodell. Förvaltningen kan förslagsvis använda sig av extern 
utredare.     

Sammanfattning 

I samband med att nämnden för arbete och lärandes anmälan om 
budgetöverskridande behandlades beslutade kommunstyrelsen (KS § 85, daterad 
den 8 juni 2021) att uppdra år nämnden för arbete och lärande att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje enskild åtgärd skulle ge vid genomförande. 

Den 1 juli 2021 beslutade nämnden för arbete och lärandes ordförande per 
delegation om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning om 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt redogöra för 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle generera vid genomförande.  

Förvaltningen för arbete och lärande har genomfört utredning utifrån uppdraget. 
Nämnden behandlade åtta av tio punkter vid sammanträdet den 29 september 
2021.  I bifogad skrivelse redovisas de återstående två punkterna: 

 Kartläggning av den lagstadgade verksamheten samt de övriga 
verksamheterna och deras kostnadseffektivitet. 

 Kartläggning av nämndens verksamhetsresultat samt kostnadsresultat 
gentemot auktorisation för anordnare av kommunal vuxenutbildning och 
sysselsättning.   

 

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med tillägg om att uppdra åt förvaltningen för arbete och lärande att utreda 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

möjligheterna till att upprätta samverkansavtal med Växjö kommun för att ingå i 
deras auktorisationsmodell. Förvaltningen kan förslagsvis använda sig av extern 
utredare.  

Veronika Kobak (M) yrkar bifall till Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande.    

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att arbetsutskottet har två förslag till beslut att ta ställning 
till, förvaltningens förslag till beslut och Claudia Crowley Sörensson (M) 
tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia Crowley Sörensson (M) 
tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att nämnden för arbete och 
lärande beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia 
Crowley Sörensson (M) tilläggsyrkande.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 76, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande: Kartläggning av 
lagstadgad verksamhet samt övrig verksamhet och dess kostnadseffektivitet (punkt 
8), daterad den 17 november 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande: Kartläggning av 
nämndens egna verksamhetsresultat samt kostnadsresultat gentemot auktorisation 
för anordnande av kommunal vuxenutbildning och sysselsättning (punkt 10), 
daterad den 17 november 2021 

KS § 85 bilaga 1: 10-punktsprogram, daterad den 8 juni 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
0472-150 00 
gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Skrivelse 
Sida 

1(7) 

Datum 

2021-11-17 
Referens 

NAL 2021 00139 042 

 

 

 

 
  

Utredning om möjligheten att genomföra 10-
punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje punkt skulle ge vid genomförande 

Kartläggning av lagdtadgad verksamhet samt övrig 
verksamhet och dess kostnadseffektivitet 

Punkt 8 i 10-punktslistan  

 

Lagstadgade verksamheter 
Lagstadgad verksamhet inom förvaltningen för Arbete och lärande kan beskrivas 

på olika sätt. I reglementet finns Nämndens uppdrag beskrivet i 14 punkter, varav 

tolv är lagstadgade, samt en punkt som berör både lagstadgad och ej lagstadgad 

utbildning.  

Inom Socialtjänstlagen, LVU, LVM och Skollagen, de fyra mest omfattande lagarna 

inom nämndens ansvarområde ryms majoriteten av alla beslut som sedan 

genomförs genom olika insatser eller utbildningsinsatser.   

Utbildning och socialtjänstinsatser genomförs av kommunen eller av privat 

verksamhet. Båda utförandeformerna medför kostnader och står i proportion till 

kvalitet och resultat. Utbildningsdelen behandlas inte i detta dokument. 

Gällande socialtjänst kan lagstadgad verksamhet utföras dels genom köpt vård, 

dels genom vård i egen regi. Här har nämnden under ett antal år fokuserat på att 

dels skapa insatser på hemmaplan, men även på att skapa verksamheter som har 

ett fokus på förebyggande och tidiga insatser. Detta har gjorts för att minska social 

problematik, utsatthet framför allt för barn, men också för att en tidig satsad 

kostnad på sikt är billigare än den kostnad som uppstår vid en institutionsplacering. 

Dessa förebyggande insatser ligger i budget och minskar därmed kostnader för köp 

av extern vård. 

För att belysa kostnaderna för lagstadgad socialtjänstverksamhet, inom nämnden 

för arbete och lärandes ansvarsområde, kan jämförelse med andra kommuner 

göras. Nedan redovisas statistik över kostnader:  
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Statistik från Kolada avseende 2020 med bilagor: 

1. Köp av IFO-verksamhet andel av totala kostnader Kronobergs län 

 

2. Köp av IFO-verksamhet andel av totala kostnader Sverige 

 

 



Alvesta kommun 
Datum 

2021-11-17 
 

 
Sida 

3(7) 
 

 

3. Kostnad för IFO kronor/invånare, jfr socioekonomiska kommuner

 
4. Kostnad barn och ungdomsvård, Kronobergs kommuner. 

 

5. Kostnad missbrukarvård vuxna, Kronobergs kommuner. 
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6. Månadsavlönade inom IFO, omsorg och integration, Kronobergs kommuner, 
antal 

 

 

Definition av ej lagstadgad verksamhet inom socialtjänsten 
Gällande förebyggande och tidiga insatser, är dessa inte alltid insatser som följer 

av ett lagstyrt beslut, det handlar om ej biståndsbedömda insatser och ej 

lagstadgad verksamhet. 

Socialtjänstlagen har som grund att socialtjänsten skall verka för förebyggande och 

uppsökande verksamhet, följa utsatta grupper och verka för skäliga levnadsvillkor. 

Socialtjänsten kan bland annat utföra detta genom allmänna och ej 

biståndsbedömda verksamheter som exempelvis Fältverksamhet, Familjecentral 

och socialsekreterare inom skola och polis. Det kan också utföras uppsökande 

verksamhet gentemot utsatta grupper och personer så som bostadslösa, 

missbrukare och personer som står långt från arbetsmarknaden. Utförandet av 

dessa allmänna och ej biståndsbedömda insatser kan utföras av personal anställd 

inom socialtjänsten, men kan också utföras av organisationer där kommunen 

tecknar avtal/partnerskap om genomförandet. 

Alvesta kommun har medarbetare som arbetar inom dessa områden: 

 Fältverksamhet 

 Familjecentrum (blivande familjecentral)  

 Närvaroteamet som arbetar med problematisk skolfrånvaro.  

 Inom Stöd- och behandlingsenheten arbetar medarbetare uppsökande och 

motiverande gentemot personer med ohälsa. 
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Kostnader för förebyggande insatser med ej lagstyrd och biståndslös 

verksamhet ovan: 

 Familjecentrum: 2,0 tjänster = 1 147 tkr 

 Närvaroteamet: 2,0 tjänster(inom Stobe) = 1 227 tkr 

 Fältverksamhet: 2,0 tjänster (inom Stobe) = 1 204 tkr 

 

Det finns avtal med andra regionala/kommunala huvudmän eller organisationer för 

andra ej biståndsbedömda insatser: 

Barnens bästa gäller/Kronobarnsmodellen: Modellen har beslutats i 

Kommunstyrelsen i november 2021. En samordnare har anställts gemensamt för 

Alvesta kommun.  

Familjecentral:  Under 2021 har arbetet med att utveckla familjecentrum till 

familjecentral pågått och kommer under 2022 att kunna komma igång i och med 

att utbildningsförvaltningen tillför en pedagog till öppen förskola. 

PO-Kronoberg : verksamhet som arbetar uppsökande gentemot personer med 

psykisk ohälsa och som behöver stöd i att etablera kontakt med myndigheter för 

stöd och insatser. Finns som samverkansavtal mellan kommuner. 

Integrerad Mottagning: Verksamhet i samverkan mellan kommuner och regionen, 

med syfte att erbjuda stöd och insatser till personer med beroendeproblematik 

och eller psykisk ohälsa. Alvesta kommun bidrar med 1, 0 personalresurs som 

beroendeterapeut, sedan till kommer avtalssamverkan- kostnader enligt nedan. 

Familjefrid och Kvinnojouren Blenda: Till socialnämndens uppgifter hör enligt 5 

kap. 11 § SoL att verka för att den som har utsatts för brott och dennes närstående 

får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd 

och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska också särskilt beakta att 

ett barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är 

offer för brott och ansvara för att barnet får stöd och hjälp som barnet behöver. 

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att de som vistas 

i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret framgår av 

socialtjänstlagen. De insatser som socialtjänsten erbjuder våldsutsatta kvinnor 

varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt 

bistånd. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala kvinnojourer och 

bistå med tillfälligt skyddat boende. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda 

behov. I Kronobergs län finns överenskommelse att kommunerna gemensamt 

finansierar Familjefrid, men det är inte tvunget. Dock bedömer kommunerna att 

den verksamheten är svår att erbjuda på hemmaplan då det kräver 

personalresurser och specialkompetens. 

Barnahus: Barnahus arbetar efter FN:s konvention om barns rättigheter. Det är ett 

rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna 

rättigheter. Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp 

till 18 år har samma rättigheter. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter 

har någonsin fått så stor uppslutning över hela världen som FN:s konvention om 

barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. De flesta 
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kommuner i Sverige har nu samverkan motsvarande Barnahus.  

 

Kostnader per år för avtal ovan: 

 

 

Biståndsbedömda insatser enligt SoL 
Socialtjänsten ska även arbeta med biståndsbedömda insatser, dvs insatser som 

grundar sig på ett myndighetsbeslut som går att överklaga. Dessa insatser utreds 

av handläggare som kan vara en anställd i kommunen, men skulle också kunna vara 

en konsult via ett externt företag. Själva beslutsfattandet måste dock utföras av 

nämnd eller utsedd delegat.  

Det är inte lagstadgat hur biståndet utförs, det kan ske i egen regi eller genom köpt 

verksamhet, som skall vara tillståndsprövad. 

Den insats som skall verkställs efter ett biståndsbeslut kan utföras på olika sätt, det 

som gäller enligt lag är: att den privata aktör som utför öppen- eller heldygnsvård 

skall vara tillståndsprövad av IVO för att uppfylla föreskrifter för att få bedriva 

denna vård.  

Den biståndsbedömda insatsen kan utföras av kommunen genom de verksamheter 

som finns i egen regi, det vill säga egen öppenvård, stödboende eller boendestöd i 

eget boende. Det är lagstadgat att insatsen skall verkställas inom tre månader. Ej 

verkställda beslut skall rapporteras till Kommunfullmäktige och IVO. Kostnader för 

kommunens köpta verksamhet (vård) beskrivs i tabellerna i inledningen. 

Kostnaden för att utföra biståndsbedömda insatser i egen regi utgörs av personal, 

lokaler och stödlägenheter. Nedan redovisas personalkostnader 2021: 

Boendestöd/ Bågen:  7,10 tjänst = 3 511 tkr 

Rönnen: 10,09 tjänst = 4 537 tkr (Enhetschef ingår ej men har kostnad på 816 tkr) 

Kompassen: 2,5 tjänst = 1 204 tkr 

Riksdagsmannen: 2,0 tjänster =1 124 tkr 

Stobe- Familjeenheten: kronor 13,1 tjänst (inkl Enhetschef) = 5 791 tkr 

Stobe- Loket: 3,3 tjänst = 1 888 tkr 

Familjehemssekreterare: 2,0 tjänster = 1 241 tkr  

Kvinnojouren 119 560,00

Personliga ombud 71 877,00

Familjefrid 450 877,00

Kunskapsstyrning soc.tjänst 38 800,00

Barnahus 174 598,00

Familjerådgivning VoB syd 259 904,00

BBIC 29 720,00

Integrerad mottagning 23 810,00

Preliminär summa 1 169 146,00
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Boendekoordinator: 1,0 tjänst= 705 tkr 

Jourfamiljehem: 2 familjehem = 1 000 tkr 

 

Genomlysningen av lagstadgad och ej lagstadgad verksamhet inom nämnden för 

arbete och lärandes verksamhet, belyser här hur tidiga och förebyggande insatser 

samt hemmaplansverksamhet utgör en personalkostnad. Det belyser att dessa 

kostnader har en tydlig påverkan på minskade kostnader för köp av extern vård. 

Den totala kostnaden för socialtjänstverksamhet inom nämndens ansvarsområde i 

Alvesta kommun framgår i tabellerna ovan. 

 

Gunilla Kaij Bevheden 

Förvaltningschef  

 

 



Svar om auktorisationsmodell Alvesta kommun 

 

Bakgrund 
Den kommunala vuxenutbildningen har sedan den 1 juli 2020 följande mål: 

 Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

 Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att 

stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga 

utveckling. 

 Den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. 

 Den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet. 

Utbildningen ska planeras, organiseras och dimensioneras för att uppfylla samtliga mål. Det 

finns också en ny formulering om planeringen av utbildningen för varje individ som innebär 

att utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och 

förutsättningar. 

 

Nuläge 
Utbildningsutbud i Alvesta kommun ser i dagsläget ut på följande sätt:  

Utbildning Form Regi 

Grundläggande och 

gymnasiala teoretiska kurser 

 

Närstudier på plats dagtid, 

flexibel form, 

kvällsundervisning 

I egen regi 

Lärling 

 

70% APL, övrigt i form av 

närstudier-på-plats och flex-

upplägg 

I egen regi 

SFI 

 

Närstudier på plats dag- och 

kvällstid 

I egen regi 

 

SFI/lärling 

 

Närstudier på plats dagtid, 

APL stor del av utbildningen 

(3 dgr apl, 2 dgr i skolan) 

I egen regi 

Vård- och 

omsorgsutbildning 

 

Närstudier på plats och apl 

15% 

I egen regi 

Yrkesförarutbildning 

 

Närstudier på plats och apl 

15% 

I egen regi 

Övrig yrkesvux 

 

 Utbildningsplatser köps 

genom interkommunal 

ersättning från andra 

kommuner 

Teoretiska kurser på distans  NTI-skolan, upphandlad 

tjänst 

 



Utveckling av utbudet 

För att nå upp till målen att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 

kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 

personliga utveckling, att vuxenutbildningen ska ge en god grund för elevernas fortsatta 

utbildning samt att vuxenutbildningen ska utgöra en bas för den nationella och regionala 

kompetensförsörjningen till arbetslivet behöver utbildningsutbudet utökas. 

Främst är det platser inom yrkesvux som behöver utökas. I Alvesta kommun finns ett behov 

av kompetens inom industri, tillverkning och montering, bygg-branschen och skogsnäringen. I 

dagsläget erbjuder vi inom vuxenutbildningen i Alvesta kommun för få platser till utbildning 

inom dessa yrken. Vi behöver med andra ord utöka antal köp av utbildningsplatser.  

Vi ser också ett utökat behov av distansplatser. Vi saknar till exempel idag möjligheten att 

erbjuda SFI på distans vilket skulle möjliggöra för föräldralediga och arbetande att läsa SFI 

där varken dag- eller kvällstidsundervisningen inte passar.  

Överlag är man mycket restriktiv med att erbjuda distansplatser via NTI-skolan. Här behöver 

en översyn göras då distansstudier kan möjliggöra för fler att kombinera studier på komvux 

med arbete eller andra former av studier. Det är kommunal vuxenutbildnings ansvar att vara 

flexibel och individanpassad.  

 

SWOT-analyser av olika former för vuxenutbildning 
Nedan redovisas SWOT-analyser genomförda av Göteborgs stad hösten 2020, Redovisning av 

utredningsuppdrag om auktorisation, egenregi respektive upphandling av SFI-undervisning 

och vuxenutbildning. 

Denna rapport och dess analyser kan lämpa sig att utgå ifrån i funderingar gällande 

utbildningsutbud och former för kommunal vuxenutbildning i Alvesta kommun. Dock bör 

beaktas att Alvesta kommun är en relativt liten kommun och i stort ej bör jämföras med 

Göteborg stad. Många för- och nackdelar, liksom möjligheter och hot är dock desamma 

oavsett kommunstorlek.  

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa

004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20o

m%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenut

bildning.pdf 

 

Styrkor och svagheter vuxenutbildning i egenregi 
 

Styrkor Svagheter 
Ingen överprövningsrisk Dyrt per 

utbildningspoäng/undervisningstimme 

Mindre administration för 

kvalitetsuppföljning 

För att få ned kostnader krävs initiativ för 

fler undervisade timmar per lärare, större 

grupper, mindre undervisningstid per elev 

eller lägre löner. 

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20om%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenutbildning.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20om%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenutbildning.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20om%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenutbildning.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20om%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenutbildning.pdf


Långsiktighet i verksamheten Personalstyrkans samlade kompetens utgör 

vad som kan erbjudas (mindre snabbfotat 

vid framtagande av helt nya 

yrkesutbildningar) 

Möjlighet till samverkan med det 

kommunala ungdomsgymnasiet 

Ingen mångfald av utbildningsaktörer (kan 

även ses som en styrka) 

Kombination av utbildningsformer kan ske i 

samma organisation 

 

Ingen mångfald av utbildningsaktörer (kan 

även ses som en svaghet) 
 

Möjligheter Hot 
Kommunen ses som en god arbetsgivare Rättighetslagstiftningen kan innebära att 

hastigt påkomna volymökningar kan vara 

svåra att hantera. 

Egenregin kan ges till samma pris som 

upphandlade aktörer 

Lärarbrist 

 Brist på ändamålsenliga lokaler  

 

Styrkor och svagheter med en auktorisationsmodell 

Styrkor Svagheter 
Ingen risk för överprövning  Något lagrum för att kunna införa ett 

auktorisationssystem för vuxenutbildning 

finns inte (finns en EU-dom att förhålla sig 

till) 

Långsiktighet, i relationen till, och 

långsiktighet för, utbildningsanordnare som 

håller kvalitetsnivå och får elever som väljer 

dem 

Priset ligger högre än LOU/lägre än 

egenregi 

Större utbud Vanligt med många utbildningsanordnare 

Priset ligger högre än LOU/lägre än 

egenregi 

Mer administration – främst initialt 

Öppet för kommunala, ideella, lokala och 

privata aktörer 

Mer uppföljning 

Valfrihet för den sökande att välja skola Svårt att med krav hantera antalet 

utbildningsanordnare 

Kan ändra villkor löpande  

Förespråkas av branschorganisationen och 

utbildningsföretagen 
 

Möjligheter Hot 
Kommer ifrån problemet med överprövning Avsaknaden av lagrum kan innebära 

förändringar i förutsättningar för ett 

auktorisationssystem 

Fler näraliggande och samverkande 

kommuner som ingår i ett 

auktorisationssystem stärker systemet 

Risk för inställda kurser SKR är dock av 

motsatt uppfattning.  

Långsiktighet gör att utbildningsanordnare 

vågar satsa mer långsiktigt  

Stort antal utbildningsanordnare som skapar 

stor administration vid 

auktorisationsprövning och för uppföljning. 



Konkurrenssituationen kräver att 

utbildningsanordnarna måste leverera det 

eleverna vill ha. 

I Göteborgsområdet finns inga kommuner 

med auktorisationssystem för 

vuxenutbildning som kan skapa 

synergieffekter för systemet. 

Kommunens egenregi kan ingå i ett 

auktorisationssystem. 

Samverkan mellan fristående 

utbildningsaktörer kan vara svårt att få till i 

praktiken 

Delar av kommunens egenregi kan förbli i 

egenregi om den tjänsten inte erbjuds i ett 

auktorisationssystem (exempelvis särvux) 

Oseriösa utbildningsanordnare kan försöka 

bli auktoriserade 

 

Vuxenutbildning utifrån LOU 

Styrkor Svagheter 
Lägst pris.  Risk för överprövning 

Kan styra antalet anordnare. Ingen långsiktighet då avtal har en 

tidsbegränsning. 

Kan styra villkor. Kräver administration för extern 

uppföljning. 

Möjligheter Hot 

Skapa en upphandlingsprocess som ger en 

jämnare arbetsfördelning över åren.  

Kan stå utan avtal vid överprövning.  

Möjligheter att styra utbud via upphandling 

är stora. 

Risken för överprövning gör att nya grepp 

inom upphandling inte genomförs, man 

spelar sina kort säkert. 

Kan till del förändra avtal under 

avtalsperiod med optioner, om det anges i 

förutsättningarna. 

En upphandling kan alltid överprövas 

oavsett om den är klanderfritt genomförd. 

Kundval är möjligt.  

 

Förslag på hur vuxenutbildningen i Alvesta kommun bör utformas 
Utgångspunkten måste vara den kommunala vuxenutbildningens uppdrag och mål samt att 

vara flexibel och individanpassad. Elever inom kommunal vuxenutbildning ska kunna 

kombinera förvärvsarbete eller andra studier med studier på komvux.  

För att nå upp till dessa krav måste utbudet inom kommunal vuxenutbildning i Alvesta 

anpassas efter elevernas behov av utbildning samt det omgivande näringslivets behov av 

kompetensförsörjning. Det är viktigt att studier inom komvux i hög utsträckning leder till 

anställningsbarhet och att så många elever som möjligt går till jobb efter studier inom 

yrkesvux eller lärlingsvux.  

Alvesta saknar idag ett bredare utbud gällande yrkesutbildningar. Detta behöver ses över. 

Alvesta behöver också utveckla kontakt med näringslivet för att tillsammans planera utbudet 

inom yrkesvux. Viss del av yrkesvux kan vara i egenregi och viss del av yrkesvux kan köpas 

av andra aktörer/kommuner. Att erbjuda många olika inriktningar inom yrkesvux är 

resurskrävande och det finns även en risk att utbudet inte är s flexibelt som det bör vara. 

Utbudet måste alltid anpassas efter behov och efterfrågan på arbetskraft. Detta skiftar över tid.  
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§ 59 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. 
Närvaron fastställs enligt ovan. 

 

 

§ 60 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson. 
 
 

§ 61 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 
 
 

§ 62 Föregående protokoll 
Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 5 oktober och 15 november 2021 samt 
extra bolagsstämma 5 oktober 2021 anmäldes och lades till handlingarna.  
 
 

§ 63 Information från ordförande 
Ordföranden meddelar att han har inget nytt att rapportera till detta möte. 

 

 

§ 64 Information från VD 
VD Camilla Holmqvist informerar om de mellan förvaltningarna och bolagen gemensamma 
processerna kring den nya styrmodellen bland annat insatser för långsiktig hållbarhet – 
Agenda 2030 samt arbetet med kontaktcenter. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 

 
§ 65 Ekonomisk rapport 
VD och vVD rapporterar om arbetet med nya avtal dels om försäljning av strategiska 
tjänster till dotterbolagen, dels kommunens stöd till bolagen vad gäller service och 
rådgivning inom ett flertal områden. 
 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 66 Arbetsordning för styrelsen i Kommunföretag 2022 
Styrelsen har att enligt god sed ta ställning till sin arbetsordning årligen. I förslag till ordning 
för 2022 finnas en mindre justering vad gäller ny rutin för digital justering av protokoll. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2022. 
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§ 67 VD-instruktion för 2022 
Styrelsen har att årligen ta ställning till den skriftliga instruktionen till VD.  
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslaget VD-instruktion för 2022. 
 
 

§ 68 Beslut om firmateckning 
Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2022. Gällande beslut anger att firman 
tecknas av hela styrelsen eller två i förening av ordföranden, vice ordföranden, VD och vice 
VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 
 

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av 
Lars-Olof Petersson, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i 
förening. Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i 
löpande förvaltningsåtgärder. 
 
 

§ 69 Översyn bolagsstruktur 
VD fortsätter med information från tidigare möten om översyn av strukturen inom 
koncernen Alvesta Kommunföretag och det aktuella läget med de delar som varit och är 
föremål för översyn. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna informationen och uppdra till VD att fortsätta översynen. 

 

 

§ 70 Årsplanering för Kommunföretag 2022 
Mötesordning för 2022 bör beslutas. Förslag till datum bygger på att styrelsen i 
Kommunföretag har möte samma dag som vissa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
men kl 14. Undantag är datum för årsstämmor med dotterbolagen och marsmötet. 
Årskalendern nedan ska ses som en stomme på frågor som bör tas upp utöver sedvanliga 
mötespunkter och andra frågor som löpande bearbetas, t ex översyn bolagsstruktur, och 
frågor/ärenden som initieras under året. 
 
Årskalender för styrelsen i Kommunföretag: 
1 februari  kl 14 
28 mars  kl 15 
Årsstämmor 20 april kl 13 
7 juni kl 14 
4 oktober  kl 14 
29 november  kl 14 

 
Styrelsen beslutade att fastställa mötesdagar enligt schemat ovan. 

 



 
  

 2021-11-30 
 

 
  

 

 

 

§ 71 Kommande sammanträde 
Nästa planerade styrelsesammanträde blir första mötet under 2022 det vill säga tisdag  
1 februari kl 14.  

 

 

§ 72 Mötet avslutas  
Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades. 
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g63 Mötets  öppnande

Ordförande  Linda  Gustavsson  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%64 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%65 Val av justerare,  tid och plats
Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Jonny  Almlöf,  att justera  fredag  den 10/12,

kl. 07.30.

%66 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkändes.

g67 Godkännande  av föregående  protokoll

Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

j68  Ekonomisk  rapport

Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/1  1 - 21. Resultatet  ligger  inivå  med  budget  och  pekar

på ett }ielårsresultat  om  + 200  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%69 Redovisning reviderat  förslag till  taxehöjning,  renhållningstaxa
Vd  redovisade  att politiken  har  beslutat  att anta  ett reviderat  förslag  till  renhållningstaxa  för

hushållsavfall  samt  taxa  för  slamtömning  iAlvesta  Kommun  att gälla  fr.o.m.  2022-01-01.

Detta  iru'iebär  att renhållningstaxan  gällande  hushållsavfall  vilket  iru'iefattar  hushållstömning,

rörlig avgift och mi5öavgift  höjs med 6%.
Förslaget  innebär  även  att rerföållningstaxan  gällande  slambrunnstömning  höjs  med  4%.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  redovisningen  till  handlingarna.

%70 Redovisning, granskning  av inköpsverksamheten  i bolaget
Vd  redovisade  bolagets  inköpsverksamhet  som  varit  under  verksamhetsåret  2021.  Vd

redovisade att bolagets rutiner och riktlinjer  för inköp har fö5ts samt att det finns
dokumentation  för  inköpen.  Vd  redovisade  att upphandlade  avtal  följs  samt  att man  följer

LOU.  Vd  informerade  att bolaget  utnyttjar  och  följer  Alvesta  Kommuns  ramavtal,  samt  vid

större  upphandlingar  får  man  hjälp  av Alvesta  Kommuns  inköps-  och  upphand1ingsavde1ning.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  redovisningen  till  handlingarna.

Justering
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g71 Sammanträdesdatum  2022

Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  sarnmanträdesdatum  för  2022.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  sammanträdesdatum  för  2022.

%72 Redovisning fortlöpande  av dagsläget gällande sortering av hushållsavfallet.
Vd  redovisade  att  nu  är bolaget  i full  gång  tillsammans  med  Ljungby  rerföållning  och  planerar

inför  det  fortsatta  samarbetet  gällande  den  Optiska  sorteringen  av  hushållsavfallet  samt

omhändertagande  av returpapper  i både  Alvesta  och  Ljungby  kommun.  Ett  samarbetsavtal

gällande  detta  har  tecknats  mellan  båda  kommunerna.

%73 Redovisning av personalläget inom bolaget
Avdelningschef  Martin  Lindberg  redovisade  hur  personalläget  inom  bolaget  ligger  till

gällande  anställningar,  sjukfrånvaro,  ledigheter  m.m.

%74 Övriga frågor
Vd  informerade  att  bolaget  nu  har  startat  upp  upphandlingen  av ett  nytt  lastväxlarfordon  och

samtidigt  byta  in en äldre  containertömmande  lastbil.  Deru'ia  nya  lastväxlare  ska  även  kunna

tömma  containrar  så detta  fordon  blir  en kombinerad  lastväxlare  och  containertömi'nande

lastbil.

Vd  redovisade  från  revisionen  med  PWC  som  utfördes  den  24 november.

Ledamot  Rune  Gustavsson  kom  med  ett  förslag;  att  Alvesta  Rerföållnings  styrelse  bjuder

samtliga  anställda  inom  bolaget  på  kaffe  och  en julsmörgås  som  tack  för  ett  gott  utfört  arbete

under  året.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  ge Vd  i uppdrag  att  köpa  in  julsmörgåsar  för  att  kunna

bjuda  samtliga  anställda  inom  bolaget  på  kaffe  och  en julsmörgås  innan  julhelgen,  och

att  styrelsen  står  för  kostnaderna.

%75 Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  onsdagen  den  lO:e  mars  2022,  kl.  14.30,  kommunförrådet,

personalmatsalen,  Hjärterföolmsvägen  14,  Alvesta.

%76 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  ledamöterna,  ersättarna  och  samtlig  personal  för  det

utförda  arbetet  under  det  gångna  året,  ocli  önskade  samtidigt  alla  en God  Jul  och  ett  Gott  Nytt

År.

Justering
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§ 272 Dnr 2021-00672  
 

Utvecklingsbidrag till Huseby Bruk AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett extra utvecklingsbidrag för 
2022 med 900 000 kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att 
även bolagets andra ägare Alvesta kommun fattar beslut om detsamma i 
enlighet med sin ägarandel. 
 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021.     
 
Bakgrund 
Mot bakgrund av den rådande pandemin har Huseby Bruk AB haft ett 
svårt ekonomiskt läge. Bolaget har under 2021 gjort en mängd insatser 
för att minska kostnaderna samt åtgärder för att ställa om verksamheten 
för att säkerställa bolagets fortsatta utveckling efter pandemin. 
För att ge Huseby Bruk AB bättre möjlighet till en återstart av ordinarie 
verksamhet samt en rejäl skjuts framåt för att nå de mål som finns 
angivna i Utvecklingsplanen har de två ägarna Växjö kommun och 
Alvesta kommun diskuterat ett extra utvecklingsbidrag till Huseby Bruk 
AB för 2022. Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 3 000 
000 kronor extra till Huseby Bruk AB för att återstarta och utveckla 
verksamheten enligt den reviderade utvecklingsplanen för 2021-2026. 
För Växjö kommun innebär det 30% av det totala tillskottet vilket 
motsvarar 900 000 kronor. För Alvesta kommun innebär det 70% vilket 
motsvarar 2 100 000 kronor.      
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 472/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett extra utvecklingsbidrag för 
2022 med 900 000 kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att 
även bolagets andra ägare Alvesta kommun fattar beslut om detsamma i 
enlighet med sin ägarandel. 
 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021.      
 
- Kommunchefens skrivelse daterad 2021-12-08. 
 
-Bilaga Utvecklingsplan Huseby Bruk AB. 
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Yrkanden 
Anna Tenje (M) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Huseby Bruk AB 
Alvesta kommun 
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§ 249 Dnr 2021-00668  
 

Extra tillskott till Värends räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna extra medlemsbidrag till 
Värends räddningstjänst på 990 000 kronor, under förutsättning att 
förbundets andra medlemskommun Alvesta kommun fattar beslut om 
detsamma i enlighet med sin andel. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att besluta om extra medlemsbidrag för att täcka 
förbundets avsättning för sanering/återställande med 10 000 000 
kronor. 
 
Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2021. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun är medlem i Värends Räddningstjänstförbund och 
finansierar därmed del av förbundets verksamhet. Förbundet har 
identifierat två områden där det behövs utökad finansiering. 

1. Värends räddningstjänst har identifierat ett utökat 
personalbehov (0,5 mnkr) och ökade driftskostnader (0,7 
mnkr) för sin verksamhet 2022, sammanlagt 1,2 miljoner 
kronor. Växjö kommuns andel1 motsvarar 82,3 % vilket 
motsvarar 990 000 kronor. För Alvesta kommun, vars andel 
uppgår till 17,7 %, motsvarar detta 210 000 kronor. 

 
2. Brandövningsplatser där släckskum hanterats är en av de 

mest betydelsefulla källor till spridningen av PFAS till 
miljön. Miljö- och hälsokontoret i Växjö har bedömt att 
kompletterande utredning inklusive riskbedömning och 
åtgärdsutredning behöver göras för det brandövningsområde 
som förbundet använder. Kostnaden för att sanera 
eller återställa marken uppskattas i dagsläget till ca 10 
mnkr. Eventuella förändringar från denna uppskattning ska 
kommuniceras med Växjö kommun. Detsamma gäller 
ianspråktagande av avsättningen som också ska göras i 
dialog med Växjö kommun. 

 
I enlighet med god redovisningssed ska en avsättning 
redovisas om en kommun har en befintlig legal förpliktelse 
till följd av inträffade händelser, det är sannolikt att resurser 
kommer att krävas för att reglera detta och att en tillförlitlig 
uppskattning kan göras av beloppet. Av Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning framgår att en avsättning ska 
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motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Mot 
bakgrund av detta görs bedömningen att Värends 
räddningstjänstförbund har ett behov av att göra en 
avsättning för framtida förpliktelser motsvarande 10 mnkr. För 
att förbundet ska har täckning för avsättningen lämnar Växjö 
Kommun ett extra medlemsbidrag under 2021. 

 
Enlig förbundsordningen ska medlemsbidrag fördelas proportionellt 
efter invånarantalet i respektive kommun den 1 november två år före 
budgetåret. Invånare 1 nov 2019 var i Växjö kommun 93 991 och i Alvesta 
kommun 20.179, vilket för Växjö kommun innebär en procentuell andel 
med 82,3 procent och för Alvesta 17,7 procent. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 471/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna extra medlemsbidrag till 
Värends räddningstjänst på 990 000 kronor, under förutsättning att 
förbundets andra medlemskommun Alvesta kommun fattar beslut om 
detsamma i enlighet med sin andel. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att besluta om extra medlemsbidrag för att täcka 
förbundets avsättning för sanering/återställande med 10 000 000 
kronor. 
 
Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2021. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-12-10. 
 
Yrkanden 
Iréne Bladh (M) med instämmande av Gustav Petersson (-): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.     
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Värends räddningstjänstförbund 
Alvesta kommun 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen   



Stadsbyggnadskontoret
Box 1222 351 12 Växjö

Dnr PLAN.2019.1196

2021-12-17

Byggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret 1 (2)

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 Växjö

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se

Stina Klyft

Planarkitekt

Tel. 0470-436 27

E-post. stina.klyft@vaxjo.se

Rimfrosten 1 mfl, Räppe i Växjö
kommun
Detaljplan för ett nytt sjukhus

Följebrev antagande
Detaljplan för Rimfrosten 1 mfl, Räppe i Växjö kommun, antogs av
kommunfullmäktige 2021-12-14 § 242.

För kännedom översänds härmed kommunfullmäktiges protokoll med beslut.

Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2021-12-17.

För att ett överklagande ska kunna prövas måste skrivelsen ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 2022-01-09.

Stina Klyft
Planarkitekt
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Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 Växjö

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se

Hur du överklagar kommunfullmäktiges
beslut
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.
Beslut kan överklagas av den som beslutet angår om det gått denne emot.
Den som vill överklaga beslutet måste också senast under granskningstiden
skriftligen ha framfört synpunkter på planen som inte blivit tillgodosedda.
Vem som har rätt att överklaga avgörs sedan av mark- och miljödomstolen.

Hur ska överklagandet utformas
Ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
ärenderubrik, beslutsdatum och paragraf i protokollet. Skriv varför du tycker
att kommunens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör
även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.

Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning.
Skrivelsen bör undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems
räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska
också bifogas.

Överklagandet ska vara skriftligt.

Överklagandet ska skickas till
Överklagandet ska vara ställt till mark- och miljödomstolen men skickas eller
lämnas till:

Kommunstyrelsen
Växjö kommun
Box 1222
351 12 VÄXJÖ

Överklagandetid
För att överklagandet ska kunna prövas måste skrivelsen ha inkommit till
kommunstyrelsen inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet
med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Vad händer sen
Kommunstyrelsen vidarebefordrar överklagande som kommit in i rätt tid till
mark- och miljödomstolen för prövning. För sent inkomna överklagande ska
enligt förvaltningslagen avvisas.
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Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå 

vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande 
process, som måste erövras, etableras och ständigt 

underhållas. 
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1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter 
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö 
samordningsförbund gick samman tillsammans med Region Kronoberg, Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. Från och med 1 juli 2016 är Försäkringskassan, Region Kronoberg, 
Arbetsförmedlingen kommunerna Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge och Växjö 
medlemmar. Totalt vänder sig förbundet till 146 326 invånare (SCB 2021) varav 87 398 
invånare (SCB 2021) tillhör åldern 16 - 64.  
 
Förbundet är en fristående juridisk person med organisationsnummer 222000–2634 och 
verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk 
författningssamling 2003:1210).  
 
Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge lokala 
aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta 
en effektiv resursanvändning för att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i 
förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målet är en 
fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla 
systemnivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar 
för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla samverkan mellan myndigheterna. 
 
Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. 
Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens insats (50 %), Region 
Kronoberg står för 25 % och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 
står för 25 % tillsammans. 
 
2. Organisation 
Samordningsförbundet Värend leds av en av medlemmarna en utsedd styrelse. I 
organisationen finns andra stödjande funktioner så som revisorer, förbundschef, 
processledare och utvecklingsgrupp. 
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2:1 Styrelse 
Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Förbundsstyrelsen består av åtta ledamöter 
och åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare. 
Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium.  
Styrelsen uppgifter består av: 

• Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
• Att stödja samverkan mellan samverkansparterna 
• Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 

användas 
• Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna  
• Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
2:3 Revisorer 
Enligt förbundsordningen utser Försäkringskassan en gemensam revisor för 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna Alvesta, Tingsryd, Lessebo, 
Uppvidinge och Växjö samt Region Kronoberg utser en gemensam revisor.  
 
2:4 Kansli 
Förbundschefen är samordningsförbundets verkställande tjänsteman och arbetar på 
uppdrag av förbundets styrelse, vilket innebär ansvar för ledning och utveckling av 
samordningsförbundet. Förbundet arbetar främst med processer och kompetensutveckling 
och därför finns det processledare kopplade till förbundet. Inom förbundet finns och en 
administratör. Administratören har dels ansvar för insatskatalogen och är dels ett stöd till 
förbundschefen kring arkiv och dokumentation.  
  
2:5 Utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgruppen består av personer som har god kännedom om den myndighet hen 
representerar. Utvecklingsgruppen genom kansliet breder ärende gentemot styrelse. 
Beslutar om riktning, innehåll och återkoppling på förbundets processer. Utvecklingsgruppen 
kan fånga upp nya processidéer från hemorganisationen och förmedlar dessa till gruppen 
och kansliet. Det utses både en ordinarie och en ersättare till utvecklingsgruppen. 
Sammanträdestider sker i anslutning till styrelsens sammanträden. 
 
Medstyrning är en modell som bygger på att personer med egen erfarenhet kan vara 
representerade i olika grupper för att utveckla verksamheten och att även bli arvoderade för 
sitt deltagande. 

 
3. Mål, målgrupp och huvudområden 
3:1 Vision 
Förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde människan ska 
uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
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3.2 Övergripande mål  
• Effekt – fler rehabiliterade med samordnade insatser 
• Effektivitet – lägre kostnad per rehabiliterad med effektiva insatser 

 
3:3 Målgrupp 
Målgruppen utgår från lagen om finansiell samordning. I 2 § Avser individer som är i behov 
av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete.  

Förbundets prioriterad målgrupp för 2022 och 2023: 

• Arbetssökande från 16 år och uppåt med svårigheter eller misstanke om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

• Arbetssökande personer i ålder 16 – 641 med öppenvårdsinsatser inom missbruk-och 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. 

• Människor med långvarig sjukdom och nedsatt arbetsförmåga oavsett anställd eller 
arbetslös. 
 

3:4. Huvudområden 
Samordningsförbundet har valt ut fyra huvudområden att arbeta efter 

Processutveckling – En av metoderna i processutveckling är tjänstedesign. Där har parterna 
eller processledare identifierat en gemensam utmaning ifrån användarens behov och 
därefter och tar man fram prototyper (nya arbetssätt, digitala lösningar, nya verktyg mm) på 
förbättringar som sedan kan implementeras utan stora kostnader eller behov av 
resurskrävande omorganisationer. En annan metod kan vara att kartlägga behov och flöden 
inom av förbundets prioriterade målgrupper. 

 

Kompetensutveckling - Genom kompetensutveckling stärks samverkan och kunskap i och 
mellan medlemsparter. Vi fokuserar på tre delar: 

• kompetensutveckling som stärker samverkan, 

• kompetensutveckling kopplat till prioriterad målgrupp 

• kompetensutveckling inom tjänstedesign (för personer/verksamheter som deltar i 
processutveckling genom tjänstedesign). 

 

Pilotprojekt - Genom att finansiera pilotprojekt möjliggör vi för medlemsparter att testa och 
utveckla idéer och förbättringar. Ett pilotprojekt kan genomföras där processutveckling 
genom tjänstedesign har resulterat i en lösning som behöver prövas i större omfattning för 
att kunna implementeras. Ett pilotprojekt kan också ta sin utgångspunkt i en prioriterad 
målgrupp. 

 
1 Följer regeringsbestämmelser om förändringar av pensionsålder 
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Verktyg – Utifrån processutveckling tar förbundet fram olika verktyg för att utveckla 
parternas verksamheter så att förbundets målgrupp får mer samordnande insatser. 
Verktygen kan vara både digitala och analoga.  

 

3:5 Aktiviteter 2022 

Processutveckling 
• SamSIP - Lokal överenskommelse kring utökning SIP (samordnad individuell plan) där 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har samma skyldigheter och rättigheter 
att sammankalla och hålla i en SIP som övriga parter. Målet är att implementera, 
utbilda och utveckla verktyget. Överenskommelsen gäller under perioden 2018-12-07 
– 2021-12-07 och kommer förlängas under år 2022. Utvecklas tillsammans med 
Sunnerbo samordningsförbund  
 

• KAA samordning - Syftet är att utveckla nätverket för de yrkesverksamma inom 
kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för att finna goda samverkansstrukturer för att 
underlätta övergången från skola till arbetsliv för målgruppen. Drivs tillsammans med 
Sunnerbo Samordningsförbund och Startade 2019- 01-01, pågår tillsvidare.  

 
Kompetensutveckling 

• Samverkansutbildning - En utbildningsinsats på två dagar fördelat på tre tillfällen för 
samtliga parter. Målet är att medarbetare ska få mer kunskap om varandras arbete, 
få förståelse för hur det är att behöva stöd från flera parter samtidigt samt kunskap 
om SIP/SamSIP. Utbildningen ska bidra till att fler människor får rätt stöd i rätt tid. 
Utbildningen erbjuds vid två till tre gånger under året. Den kan ske både i digital och i 
fysisk form. Utbildningen genomförs tillsammans med Sunnerbo 
Samordningsförbund.  
 

• Tjänstedesign grund - Utbilda i tjänstedesignsmetodikens grundutbildning. 
Utbildningen erbjuds löpande under året. 
 

• SIP/SamSIP – Förbundet erbjuder kompetensutveckling i SamSIP, dels som en del i 
samverkansutbildningen och dels vid efterfrågat behov hos parterna. 
 

• BIP – Bip är ett Vaeksthusets forskningsprojekt BIP har genom att intervjua 4000 
arbetslösa under ett antal år kartlagt olika indikatorer som påverkar möjligheten att 
få jobb. (BIP står för Beskeftigelse indikator projekt, där Beskeftigelse betyder 
sysselsättning). De har utformat ett verktyg som hjälper den enskilde att värdera sina 
egna färdigheter inom ett antal områden. Verktyget kallas SKAPA och står för 
Skattning Av Progression mot Arbete, och är alltså ett sätt att mäta sin egen 
utveckling på väg mot att bli så anställningsbar som möjligt. Nationella nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) utbildar i verktyget och förbundet kommer finansiera till 
att börja med 25 utbildningsplatser.  
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Pilotprojekt 

• SpiK- Det är ett ESf projekt som ägs och drivs av Växjö kommun. 
Samordningsförbundet Värends alla kommuner ingår i projektet. Syftet är att genom 
tjänstedesignsmetoden driva och finna bra verksamheter för målgruppen med 
sammansatt problematik. Målgruppen kan vara olika för olika kommuner. Förbundet 
finansierar en 50% projektmedarbetare som ska utbilda och coacha i tjänstedesign.  
 

• Förstärkt KAA - Syftet är att utgå från ungdomarnas sammantagna behov och 
förutsättningar och öka möjligheten till stegförflyttning mot arbete eller studier, samt minska 
lidande och utanförskap. Rollen kan vara en samordnande stödjande funktion som 
skräddarsys i varje kommun utefter behov och lokala förutsättningar. Stor vikt läggs på 
samverkan för att hindra att ungdomar faller mellan stolarna, ge ett individuellt stöd och 
praktiskt pedagogiskt stöd. 

 
Verktyg  

• Insatskatalogen – välfärdskatalogen - En digital plattform där parternas insatser 
finns samlade. Målet är att göra katalogen användarvänlig för både medborgare och 
medarbetare hos parterna och därmed öka frekvensen av besök i katalogen. 
Katalogen ägs av Centrala Östergötland Samordningsförbund och 
Samordningsförbundet Värend har ingått i katalogen sedan 2018-01-01.  
 

• Digital utbildningsplattform, sammans.se – Under år 2020 skapades en ny digital 
plattform för en kompetenssatsning för gör små saker med stor kärlek. Denna 
plattform kommer att under 2021 utvecklas ytterligare. Plattformen ägs tillsammans 
med Sunnerbo Samordningsförbund.  
 

• Samordningskartan - är ett verktyg för att ge en överblick och en gemensam bild av 
hur de olika förbundsmedlemmarnas uppdrag är organiserade och hänger samman. 
Genom att visualisera och tydliggöra, öka förståelse för delar, helhet och samband 
förväntas verktyget kunna leda till mer välgrundade beslut och en ökad samordning 
av välfärdens resurser. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har äganderätt 
över Samordningskartan och förbundet anslöt sig till verktyget 2021-07-01 och 
tillsvidare.  
 

• Min bok - Min bok är ett hjälpmedel till personer som har många kontakter med 
myndighetspersoner eller andra anställda inom välfärden. Ett hjälpmedel för att veta 
vilka möten och forum en person befinner sig i. Boken samlar också viktig 
information om personen så att professionella ska förstå vad personer behöver. 
Boken lanserades 2020-08-17 och den kan beställas på förbundets hemsida. 
 

 
Övrig samverkan 
För att minska parallella processer ingår kansliet i olika samverkans forum exempelvis; 

• Strategiska länsgemensamma Överenskommelse (SÖK) kring målgruppen nyanlända 
• Styrgruppen för Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg 
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• Nätverket med förbundschefer inom norra Sydsverige 
• NNS – Nationella nätverket för samordningsförbund 
• Ledningsråd för Insatskatalogen 
• Styrgrupp för EFS projektet Krysspejling (Nätverket SIP/funkibator) 

 
Kommunikationsplan 
Under år 2022 kommer utvecklingsgrupp och styrelse ta fram och besluta om en gemensam 
kommunikationsplan. Delar av den görs tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund. 
 
Ansökan om medel 
Under åren 2022 och 2023 kommer medlemsparterna kunna fortsätta att ansöka om medel 
inom någon av huvudområdena för nya behov kopplade till prioriterade målgrupper. En ny 
blankett har tagits fram för att underlätta ansökningsförfarandet.  
 
Samverkan med Sunnerbo Samordningsförbund 
Förbundet samverkar nära Sunnerbo Samordningsförbund som är det andra 
förbundet i Länet. Samverkan sker i aktiviteter och i samfinansierade tjänster.  
 
4. Budget 2022 
Budget 2022 bygger på beviljad tilldelning av 1 065 500 kr från varje part, samt preliminärt 
överskott 2 030 000 kr från år 2021. 
 

Preliminärt eget kapital för 2021 
 

2 030 000 
 

Insatser från huvudmännen 2022 
 

4 262 000  

 
TOTALA INTÄKTER/INKOMSTER 
 

 
6 292 000 

 
Kostnader: 
Styrelse/delning och administration: 
Ledning och administration lönekostnader inkl PO 
Arvode, Lokal och driftskostnader 

 
 

 
- 1 438 939 

Processutveckling -    712 729 
Kompetensutveckling -    530 064 
Pilotprojekt - 1 405 560 

Verktyg -    504 708 
Ej utlagt - 1 700 000 
 
TOTAL BUDGET 2022 
 

 
              6 292 000 
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5. Riskanalys  
I samband med att verksamhetsplan upprättas, ska området riskanalys belysas. Området ska 
ingå i den interna kontrollen och göras kontinuerligt i all verksamhet, inklusive inom 
pågående samverkansprocesser. Detta ska ske bland annat genom uppföljning på 
styrelsemötena av såväl hur ekonomin sköts, som hur verksamheterna fortlöper och 
utvecklas under verksamhetsåret.  
 
Förbundschefen ska till styrelsemötet i mars 2022 redovisa internkontrollplan samt upprätta 
en ny internkontrollplan som gäller från och med 1 april 2022 för att minimera risk för att 
förbundet inte skall kunna leva upp till krav på god kontroll och redovisningssed.  
 
6. Uppföljning/ utvärdering 
Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Det nationella 
Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Här registreras samtliga 
insatser som förbundet bedriver. Insatser i SUS kan vara individinsatser och 
strukturövergripande insatser.  
 
Utvärderingsverktyg via Forms och Mentimeter används i samband med 
kompetensutveckling. Intervjuer och enkäter används vid uppföljning av till exempel SamSIP.  
Statistik på antalet användare av Insatskatalogen följs årligen upp. 
 
Använda BIP/SKAPA gentemot pilotverksamheter för att följa progression hos deltagare i 
projekten. 
 
Tjänstedesignsmetodiken bygger på ständig uppföljning genom de prototyper på 
förbättringar som tas fram. Förbundet följer upp förbättringsprototyperna genom att 
kontrollera om de används och implementeras i respektive organisation.  
 
Förbundet är öppna för att finansiera extern utvärdering för ansökta medel 
 
Omvärldsbevakning sker ständigt genom både ny forskning inom ett specifikt område, 
erfarenhetsutbyte med andra förbund och organisationer samt via nationella konferenser. 
 
7. Framtid 2023–2024 
Då förbundet har ett eget kapital som överstiger Nationella rådets rekommendationer så är 
det i dagsläget inte aktuellt att äska mer medel ifrån medlemmarna. Skulle medlemmarnas 
inkomma med ansökningar om medel i större utsträckning om vad som det finns budget för 
så initieras ett nytt medlems/ägarsamråd. 
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Bilaga 1 
 
Tidplan 2022 
 
Januari Årsredovisning 2021 påbörjas.  
 
Februari Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning beslutar och fastställer 

bokslut och årsredovisning.  
Internkontroll redovisas och ny internkontrollplan upprättas 

 
  Revision av årsredovisning 2021 
 
Mars Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning 

 
Ägarsamråd om förbundsordning och ordförandeskap 

   
 
April Årsredovisningen skickas tillsammans med revisionsberättelse till 

parterna för vidare behandling  
 
 
Maj  Strategidag med Styrelse och Utvecklingsgrupp 

Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS inklusive ekonomiskt utfall.  
 
 
Juni  Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning 
 
Juli  
 
Augusti   
 
September   Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning  

Delårsredovisning t.o.m. 2022-08-31 påbörjas 
   
 
Oktober Styrelsemöte med beslut om delårsredovisning 2022-08-31, 

vilken skickas till parterna för kännedom 
  
 Strategidag med styrelse och utvecklingsgrupp 
 Försäkringskassan beslut om tilldelning av medel 
 
November  Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning,  
 Verksamhetsplan och budget 2022 beslutas, senast den 30 

november 
 
December 


