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§ 130 Dnr 2017-00354 003 

 

Beslut om revidering av arbetsordning för Kommunfullmäktige 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt utskickat förslag.  

Sammanfattning 

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde bereds allmänheten möjlighet 
att ställa en fråga inom kommunens kompetensområde. Detta regleras under 
punkten Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

I utkastet till kommunfullmäktiges arbetsordning har den § som reglerar formerna 
för Allmänhetens frågestund reviderats med förtydliganden gällande antalet 
tillfällen som Allmänhetens frågestund bör hållas, att presidiet får bedöma om en 
fråga får ställas, samt hur en fråga till Allmänhetens frågestund ska lämnas in.   
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Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt 
utskickat förslag.  

Sammanfattning 

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde bereds allmänheten möjlighet 
att ställa en fråga inom kommunens kompetensområde. Detta regleras under 
punkten Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

I utkastet till kommunfullmäktiges arbetsordning har den § som reglerar formerna 
för Allmänhetens frågestund reviderats med förtydliganden gällande antalet 
tillfällen som Allmänhetens frågestund bör hållas, att presidiet får bedöma om en 
fråga får ställas, samt hur en fråga till Allmänhetens frågestund ska lämnas in.   

Beslutsunderlag 

Utkast till kommunfullmäktiges arbetsordning, 2022-10-28  
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
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Författningssamling 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige   
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben 
Gäller från: 30 oktober 2018 
Antagen: KF § 111/2018 
Senast reviderad: KF § 71/2021 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.  

Hänvisningar nedan avser i förekommande fall hänvisningar till kommunallagen (1991:900).  

1 §  Antalet ledamöter och ersättare1 
1. Fullmäktige har 49 ledamöter.2  

2. Det antal ersättare som ska ligga till grund för bestämmelserna i 14 kap. 16-17 §§ vallagen 
(2005:837) ska vara hälften av det antal platser som vart parti får i fullmäktige.  

3. Ledamöterna och ersättarna ska väljas för fyra år räknat från och med den 15 oktober 
valåret. 

2 §  Ordförande och vice ordförande3 
1. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 

ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska 
förrättas på ett sammanträde som hålls före den 15 november. 

2. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.  

3. Tills presidievalet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  

4. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.  

5. Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot som ordförande, 
förste vice ordförande eller andre vice ordförande för återstoden av tjänstgöringstiden för 
den som har avgått.  

6. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  

  

                                                 
1 5 kap. 1-5 §§ kommunallagen 
2 Ledamöterna och ersättarna, utses av Länsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år räknat från och med den 15 
oktober valåret. 
3 5 kap. 6 § kommunallagen 
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3 §  Tid och plats för sammanträdena4 
1. Fullmäktige beslutar årligen om en sammanträdesplan. 

2. De år då val av fullmäktige har ägt rum sammanträder nyvalda fullmäktige första 
gången efter den 15 oktober samma år. 

3. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium.  

4. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena och kommunstyrelsens ordförande.  

5. Extra sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter 
begär det. 

6. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen av kommunfullmäktiges 
ledamöter hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  

7. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

8. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 
och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den 
bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.   

9. Fullmäktige sammanträder på plats som ordföranden bestämmer. 

10. Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas 
ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett 
visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.  

 

11. Om särskilda skäl föreligger får ledamöter deltaga på fullmäktiges sammanträden på 
distans. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. Ledamot som önskar deltaga på distans bör senast sju dagar före sammanträdet 
anmäla detta till sekreteraren. 

12. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

4 §  Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
1. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

2. Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.  

3. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

4. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. 
I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte 

                                                 
4 5 kap. 7 och 8 §§ kommunallagen 
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är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet.   

5 §  Ärenden och handlingar till sammanträdena  
1. Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer 

av lag.  

2. Kommunstyrelsens förslag till beslut eller yttrande i de ärenden som tagits in i 
kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.  

3. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  

4. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet.  

5. Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

6. Föredragning ska ske i viktiga eller komplicerade ärenden. Ordföranden avgör i vilka 
ärenden en sådan särskild föredragning ska ske. Föredragningen ska framgå av 
kungörelsen. Föredragning kan ske av nämndsordförande eller ansvarig tjänsteman.  

6 § Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare5 
1. En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ledamoten 
ansvarar för att mottagande av anmälan bekräftas av nämndens sekreterare. 
Sekreteraren låter kalla in de ersättare som står i tur att tjänstgöra.  
Om tiden medger det, ska ersättare kallas skriftligt. 

2. Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

3. Det som sagts om ledamot i 6 § punkt 1 och 2, gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring.  

4. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör 
dock inträde ske under pågående handläggning av ärende.  

7 § Upprop 
1. En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet.  

2. I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.  

3. Upprop förrättas på samma sätt också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.  

                                                 
5 5 kap. 12-17 §§ kommunallagen 
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8 § Protokollsjusterare6 
1. Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet.  

2. Sedan upprop har förrättats enligt 7 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 
biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  

9 § Turordning för handläggning av ärendena  
1. Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.  

2. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  

3. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende som inte finns med i 
kungörelsen ska behandlas.  

4. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  

10 § Yttranderätt vid sammanträdena7 
1. Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller kommunalt bolag vars verksam-

hetsområde ett ärende berör får delta i överläggning av ärendet.  

2. Ordföranden i en nämnd, styrelse, bolagsstyrelse eller någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 
svaret.  

3. Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen, årsredovisningen och punkten ”Aktuellt från revisorerna”.  

4. Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas egen förvaltning.  

5. Ordföranden låter i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice 
ordförandena i nämnderna, styrelserna, bolagsstyrelserna, revisorerna samt anställda 
hos kommunen och kommunala bolag för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  

6. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken utsträckning 
de som har kallats för att lämna upplysningar på sammanträdet får yttra sig under 
överläggningarna.  

7. Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.  

8. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

9. Förvaltningschefer och verkställande direktörer i kommunala bolag bör närvara under 
kommunfullmäktiges sammanträde i de frågor som berör deras verksamhetsområde.  

                                                 
6 5 kap. 61 § kommunallagen 
7 4 kap. 18 § första stycket, 19 och 21 §§, 5 kap. 53 och 56 §§ kommunallagen  
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11 § Talarordning och ordning vid sammanträdena  
1. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 

han eller hon anmält sig och blivit uppropad.  

2. Ordföranden får ge talare ordet för replik, genmäle, slutreplik och slutgenmäle om 
högst två minuter. Replik kan endast begäras under ett anförande. Replik ska innebära 
en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast föregående anförande. Replik 
medges också den som är direkt omnämnd eller angripen i anförandet. Ordet för 
genmäle, slutreplik och slutgenmäle ges av ordföranden endast under replik, genmäle 
respektive slutreplik.  

3. Replik, genmäle, slutreplik och slutgenmäle görs omedelbart efter den talare som har 
ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.  

4. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet, och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån honom/henne ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under dennes anförande.  

5. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.  

6. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet.  

12 §  Yrkanden  
1. När fullmäktige har förklarat överläggning i ett ärende avslutat, går ordföranden igenom 

de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats rätt. 

2. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller återtas, om fullmäktige inte enhälligt beslutar medge detta.  

3. Om ordförande anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  

13 § Deltagande i beslut8 
1. En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ord-

föranden, innan beslutet fattas.  

2. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  

14 § Omröstningar9 
1. När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet.  

2. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker i enlighet med uppropslistan.  

3. Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

                                                 
8 4 kap. 20 § första stycket och 20b § kommunallagen  
9 4 kap. 20 § andra stycket, 5 kap. 42-44 §§, 46-47 §§ kommunallagen 
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4. Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubb-slag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

5. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart.  

6. En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

7. En valsedel är ogiltig i följande fall.  

8. om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 

9. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller  

10. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

11. Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  

15 § Motioner 
1. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.  

2. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  

3. En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.  

4. En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

5. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  

6. Vid det sammanträde då motionen anmäls har den ledamot som lämnat in motionen 
möjlighet att föredra motionen och eventuellt yttra sig över innehållet. 

7. En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att 
förslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom tolv månader, ska detta och 
vad som kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.  

8. Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 

16 § Interpellationer10 
1. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.   

2. Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast nio arbetsdagar före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.   

3. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  

4. En interpellation ska besvaras under det sammanträde till vilket den har ställts. Om 
ledamoten som ställt interpellationen inte är närvarande på sammanträdet vid vilket 
den ställts skjuts besvarandet till nästkommande sammanträde då ledamoten tjänstgör.   

                                                 
10 5 kap. 49- 53 §§ kommunallagen  
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5. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har 
ställt interpellationen ska få del av svaret senast tre arbetsdagar före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  

6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 eller 
18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilket interpellationen har ställts 
överlämna den till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen.  

7. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningarna då svaret på 
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det 
tillfället. 

8. En interpellation får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd, beredning 
eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott. 
Interpellationer ska även kunna ställas till gruppledarna.  

9. En interpellation ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, styrelsens, eller en nämnds 
ansvarsområde. Den får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. 

10. Den ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör endast 
ställas i angelägenheter av större intresse för Alvesta kommun. Interpellationer bör inte 
heller förses med bilagor.  

17 § Frågor11 
1. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.  

2. Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast sista arbetsdagen före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  

3. Vad som sägs i 16 § gäller i tillämpliga delar också för fråga. Svar på fråga behöver inte 
vara skriftligt.  

4. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.  

18 § Aktuellt från revisorerna  
1. Revisorerna ska, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfälle att 

informera kommunfullmäktige om sitt pågående och planerade arbete. Informationen 
ska betecknas Aktuellt från revisorerna.  

2. Revisor som vid kommunfullmäktiges sammanträde vill beredas tillfälle att informera 
kommunfullmäktige om sitt pågående och planerade arbete, ska senast 14 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde till kommunstyrelsens kansli ange vad 
informationen ska handla om.  

3. I kungörelsen ska anges att ”Aktuellt från revisorerna” ska förekomma samt ska anges 
vad informationen ska handla om. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningarna.  

4. Aktuellt från revisorerna ska hållas efter att allmänhetens frågestund har hållits och 
innan fullmäktige behandlar ärendena enligt kungörelsen.  

5. Under Aktuellt från revisorerna får någon överläggning inte förekomma. 
Kommunfullmäktiges ledamöter har dock rätt att ställa frågor till revisorerna om 

                                                 
11 5 kap. 54-56 §§ kommunallagen 
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revisorernas arbete. Vad som stadgas om frågor i 5 kap. Kommunallagen äger då 
motsvarande tillämpning.  

19 § Beredning av ärendena12 
1. Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige ska behandla ska remitteras.  

2. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden.  

20 § Förklaring av revisionsanmärkning13 
Om fullmäktige inte beslutar någonting annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska 
inhämtas från den nämnd eller styrelse mot vilken anmärkningen har riktats.  

21 § Valberedning 
1. På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 

för den löpande mandatperioden.  

2. Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje politiskt parti i 
fullmäktige.  

3. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  

4. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag av valen av valberedning och fyllnadsval som inte är ordförandeval.  

5. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.  

6. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

22 § Justering av protokoll14 
1. Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

2. Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträdet 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordförandena lett.  

3. Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att införa digital signering (justering) av 
kommunfullmäktiges protokoll samt att godkänna att kommunstyrelsen, nämnderna 
och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av protokoll.   

                                                 
12 5 kap. 26-34 §§ kommunallagen 
13 9 kap. 16 § kommunallagen 
14 5 kap. 61-62 §§ kommunallagen 
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23 § Reservation15 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet.  

24 § Allmänhetens frågestund16 
1. Allmänheten ska, vid de sammanträden med kommunfullmäktige som presidiet beslutat, 

beredas tillfälle att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.   

2. I kungörelsen ska anges att ”allmänhetens frågestund” ska förekomma.  

3. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar ärendena enligt kungörelsen.  

4. Den frågande får ställa en fråga under högst tre minuter. Den svarande ska besvara 
frågan på en minut. Därefter får den som ställt frågan ställa en följdfråga under högst en 
minut och den svarande avge ett svar på högst en minut. Ordföranden får i samråd med 
vice ordförande avgöra om frågan får ställas. 

5. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.  

6. Frågan skall lämnas till kansliavdelningen skriftligt senast 7 veckodagar innan 
sammanträdet hålls. Inkommer frågan efter den tiden så kommer den att tas upp på 
nästkommande sammanträde. 

7. Den sammanlagda tiden för allmänhetens frågestund uppgår till högst trettio minuter.   

25 § Information och temadebatter 
1. Ideella organisationer, föreningar, myndigheter med flera kan inbjudas till 

kommunfullmäktiges sammanträden för att informera om sin verksamhet eller aktuella 
frågor.  

2. Kommunfullmäktige kan hålla särskilda temadebatter om kommunala verksamheter på 
initiativ av politiskt parti.  

3. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när och hur information 
och temadebatt ska hållas.  

26 § Återrapportering  
Återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige bör ske till fullmäktige i april och 
oktober.  

27 § Expediering m.m.  
1. Utdrag ur protokoll ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 

besluten i protokollet.  

2. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.  

                                                 
15 4 kap. 22 § kommunallagen 
16 5 kap. 21 § och 8 kap. 20 § kommunallagen 
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3. Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
de andra handlingar som upprättats i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar 
annat.  

28 § Fördelning av uppgifter och ansvar inom arbetsmiljöområdet 
1. Fullmäktige är yttersta representant för kommunen som arbetsgivare. Det innebär att 

fullmäktige ytterst är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna. Fullmäktige har till uppgift att: 

2. fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy, 

3. fördela arbetsmiljöuppgifterna till kommunstyrelse och nämnderna samt ta in 
uppgifterna i reglementet för nämndernas verksamhet och arbetsformer, 

4. följa upp att styrelsen/nämnderna följer arbetsmiljöpolicyn, 

5. ta ställning till resultatet av de årliga uppföljningarna av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, samt 

6. ge styrelsen/nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i de årliga 
budgetarna. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 
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Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2022 för Alvesta 
kommun 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning. 

Sammanfattning 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 15,8 mnkr. 

Nämnderna har per oktober lämnat prognoser som sammantaget är något bättre 
än augustiprognosen (2,6 mnkr). Det finns avvikelser mot budget på fyra av 
nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott på grund av ökade 
intäkter av markförsäljning. Nämnden för arbete och lärande visar på ett underskott 
främst beroende på minskade intäkter. Även Utbildningsnämnden prognostiserar 
ett litet underskott på helår baserat på ökade drivmedelskostnader för 
skolskjutsarna, men där större delen arbetats in, medan Kultur- och Fritidsnämnden 
prognostiserar motsvarande överskott på grund av vakanser. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett underskott mot budget på totalt 14,4 mnkr, varav ett överskott 
om 38,6 mnkr är ökade prognoser på skatteintäkter och 11,5 mnkr är ökade 
intäkter i form av kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. Samtidigt finns 
ett underskott på orealiserade förluster av förvaltade medel på 60,5 mnkr samt 
obudgeterade kostnader på strategiska kontot på 10 mnkr. 

För 2022 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 27,4 mnkr. Den totala 
budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på 11,8 mnkr. 

Trots det visar prognosen att kommunen för 2022 kommer att nå balanskravet, då 
orealiserade värdeförändringar inte räknas med i balanskravsresultatet. 

Beslutsunderlag 

0b Månadsrapport Alvesta kommun per okt 2022 

1 Ekonomisk månadsrapport KS okt 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN okt 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN okt 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL okt 

6 Ekonomisk månadsrapport UN okt 

7 Ekonomisk månadsrapport ON okt 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY okt 
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Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2022 för 
Alvesta kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta 
kommun per oktober månad 2022.  

Sammanfattning 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 15,8 mnkr. 

Nämnderna har per oktober lämnat prognoser som sammantaget är något bättre 
än augustiprognosen (2,6 mnkr). Det finns avvikelser mot budget på fyra av 
nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott på grund av ökade 
intäkter av markförsäljning. Nämnden för arbete och lärande visar på ett underskott 
främst beroende på minskade intäkter. Även Utbildningsnämnden prognostiserar 
ett litet underskott på helår baserat på ökade drivmedelskostnader för 
skolskjutsarna, men där större delen arbetats in, medan Kultur- och Fritidsnämnden 
prognostiserar motsvarande överskott på grund av vakanser. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett underskott mot budget på totalt 14,4 mnkr, varav ett överskott 
om 38,6 mnkr är ökade prognoser på skatteintäkter och 11,5 mnkr är ökade 
intäkter i form av kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. Samtidigt finns 
ett underskott på orealiserade förluster av förvaltade medel på 60,5 mnkr samt 
obudgeterade kostnader på strategiska kontot på 10 mnkr. 

För 2022 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 27,4 mnkr. Den totala 
budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på 11,8 mnkr. 

Trots det visar prognosen att kommunen för 2022 kommer att nå balanskravet, då 
orealiserade värdeförändringar inte räknas med i balanskravsresultatet. 

  

Beslutsunderlag 

0b Månadsrapport Alvesta kommun per okt 2022 

1 Ekonomisk månadsrapport KS okt 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN okt 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN okt 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL okt 

6 Ekonomisk månadsrapport UN okt 

7 Ekonomisk månadsrapport ON okt 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY okt  
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Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per 
oktober 2022 

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd upprätta en förenklad 
ekonomisk rapport per sista mars, april och oktober. 

Sammanfattning 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 15,8 mnkr. 

Nämnderna har per oktober lämnat prognoser som sammantaget är något bättre 
än augustiprognosen (2,6 mnkr). Det finns avvikelser mot budget på fyra av 
nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott på grund av ökade 
intäkter av markförsäljning. Nämnden för arbete och lärande visar på ett underskott 
främst beroende på minskade intäkter. Även Utbildningsnämnden prognostiserar 
ett litet underskott på helår baserat på ökade drivmedelskostnader för 
skolskjutsarna, men där större delen arbetats in, medan Kultur- och Fritidsnämnden 
prognostiserar motsvarande överskott på grund av vakanser. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett underskott mot budget på totalt 14,4 mnkr, varav ett överskott 
om 38,6 mnkr är ökade prognoser på skatteintäkter och 11,5 mnkr är ökade 
intäkter i form av kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. Samtidigt finns 
ett underskott på orealiserade förluster av förvaltade medel på 60,5 mnkr, som har 
ökat med 6,7 mnkr sedan delårsrapporten, samt obudgeterade kostnader på 
strategiska kontot på 10 mnkr. 

För 2022 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 27,4 mnkr. Den totala 
budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på 11,8 mnkr. 

Trots det visar prognosen att kommunen för 2022 kommer att nå balanskravet, då 
orealiserade värdeförändringar inte räknas med i balanskravsresultatet. 

Övergripande kommentarer 

I tabell A framgår att det är två nämnder som prognostiserar underskott, nämnden 
för arbete och lärande och utbildningsnämnden. 

Totalt sett förväntas nämnden för arbete och lärande vid årets slut ha en negativ 
avvikelse gentemot budgeterade anslag på 9,8 mnkr. Det är intäkterna som står för 
den största förväntade avvikelsen mot budgeterade anslag. Prognosen är att 35,7 
mnkr kommer att redovisas för år 2022, mot budgeterade 50 ,8 mnkr, vilket 
genererar en negativ avvikelse med 15,2 mnkr. För övriga kostnader förväntas ett 
underskott motsvarande 10,3 mnkr vid årets slut. Den största negativa avvikelsen 
inom övriga kostnader är placeringskostnader inom avdelning Barn och Vuxen med 
en negativ avvikelse motsvarande 4,2 mnkr. Däremot förväntas 
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personalkostnaderna på nämnden generera en stor positiv avvikelse med 15,8 
mnkr, vilket till största del beror på omställningar inom arbetsmarknadsenheten. 

Utbildningsnämnden förväntas vid årets slut ha en negativ budgetavvikelse på 0,2 
mnkr. Kostnaden för skolskjutsarna ökar från april månad i och med ökade 
drivmedelspriser. Enligt prognosen förväntas 11 mnkr mer i intäkter än budgeterat 
2022. Avvikelsen ligger främst inom grundskolan och avser statsbidrag som är 
kopplat till pandemin. När det gäller personalkostnader visar prognosen på ett 
underskott på 2,4 mnkr inom grundskolan kopplat till ovan intäkter. Prognos för 
övriga kostnader förväntas utgöra ett underskott på 8,9 mnkr på grund av ökade 
kostnader för skolskjuts, livsmedel samt köp av utbildning.  

Tre nämnder prognostiserar en budget i balans och två nämnder ett överskott.  

Kommunstyrelsen prognostiserar på helåret en budget i balans. Prognosen 
innehåller ett överskott mot budget främst gällande personalkostnader, på grund 
av ännu ej tillsatta tjänster. Överskottet ger utrymme för tillkommande 
föreningsbidrag. I det prognostiserade resultatet ingår även minskade kostnader för 
representation och resor men ökade kostnader för konsulttjänster på 
ekonomiavdelningen. 

Omsorgsnämnden förväntas leverera en budget i balans vid årets slut. Efter tio 
månader visar omsorgsnämndens verksamheter ett positivt resultat på 2,4 mnkr 
jämfört med budget. Statsbidragen ger ett större överskott jämfört med förra 
prognosen samtidigt som övriga kostnader beräknas öka med motsvarande. Det 
överskott som nu finns beräknas förbrukas till personal- och verksamhets-
utvecklande aktiviteter under årets sista månader. 

Myndighetsnämnden prognosticerar en budget i balans. 

För Kultur- och fritidsnämnden prognostiseras på helår ett litet överskott om 0,2 
mnkr. Ökade intäkter i form av statsbidrag och minskade personalkostnader i form 
av vakanser räddar upp ökade kostnader på Virdavallen och övriga 
fastighetskostnader.   

På Samhällsbyggnadsnämnden prognosticeras ett överskott på 12,5 mnkr på grund 
av intäkterna för markförsäljning. För hela 2022 prognosticeras en försäljningsintäkt 
på 21,5 mnkr som motsvaras av 4,7 mnkr i anskaffningskostnader för dessa 
exploateringsfastigheter . Samtidigt har kostnader för el, asfaltering och 
anläggningsmaterial ökat markant.  

Per oktober månad prognostiseras ett underskott på gemensam finansiering och på 
strategiska kontot (tabell B).  

Prognosen för skatter och bidrag från staten beräknas att hamna på ett överskott 
gentemot budget på 44,5 mnkr enligt skatteprognos oktober från SKR. Utöver det 
tillkommer ett anslag fördelat till mindre kommuner på totalt 5,1 mnkr samt ett 
anslag för högre kostnader för finansiering om totalt 0,5 mnkr på helåret.  

En budgetjustering har gjorts från strategiska kontot till omsorgsnämnden på 5 
mnkr samt till Alvesta Utveckling AB på 5 mnkr för bredbandsutbyggnad, vilket ger 
en negativ avvikelse på strategiska kontot om 10 mnkr. 

I tabell C framgår att det prognostiserade underskottet i nämnderna beror på högre 
övriga kostnader på 33,6 mnkr som vägs upp av minskade personalkostnader om 
6,6 mnkr samt ökade intäkter om 29,6 mnkr.  

Nämndernas rapporter framgår som bilagor 1-8 (ej 5). 
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Tabell A: Helårsprognos 2022 och budgetavvikelse per nämnd och totalt 

 
 

 

Tabell B: Helårsprognos 2022 och budgetavvikelse  

Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader  

 

 

  

Helårsprognos nämnderna Utfall Budget Prognos Budget- Prognosticerad
och  resultat budgetavv avvikelse budgetavv

i procent
per augusti   Helår 2022 Helår 2022 Helår 2022 Helår 2022

mnkr 2022 per oktober per oktober augusti
+överskott +överskott

-underskott -underskott

Kommunstyrelsen 75,0 91,8 91,8 0,0 0,0% 0,0

Kultur- och fritidsnämnden 53,1 64,1 63,9 0,2 0,3% 0,0

Utbildningsnämnden 391,9 478,0 478,2 -0,2 0,0% -1,7

Nämnden för arbete och lärande 204,0 238,6 248,4 -9,8 -4,1% -9,9

Omsorgsnämnden 325,3 391,3 391,3 0,0 0,0% 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden 30,5 55,1 42,6 12,5 22,7% 13,7

Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0% 0,0

Summa nettokostnader nämnder                        
(exkl gemensamma nettokostnader) 1 079,9 1 319,0 1 316,4 2,6 0,2% 2,1

Gemensam finansiering 1 144,7 1 380,8 1 375,3 -5,5 -0,4% -1,3

Gemensamma nettokostnader -21,4 -39,1 -38,1 1,0 1,0

Strategiska medel -4,8 4,9 -5,0 -9,9 -9,9

Gemensamma nettokostnader inkl.  

Strategiska medel -26,2 -34,2 -43,1 -8,9 -25,9% -8,9

Årets resultat/budgetavvikelse 38,2 27,6 15,8 -11,8 -8,1

Gemensam finansiering inkl 

generella bidrag från staten och 

gemensamma nettokostnader

Budget Prognos
Budget-

avvikelse 

Föregående 

prognos

Mil joner kronor  Helår 2022 Helår 2022 Helår 2022 Helår 2022

per oktober per oktober augusti

+överskott +överskott

-underskott -underskott

Skatter och bidrag 1 367,3 1 417,4 50,0 47,5

Finansiella intäkter 15,5 20,4 4,9 4,9

Finansiella kostnader -2,0 -62,5 -60,5 -53,8
Summa finansiering  inkl  ti l l fä l l ig t 

generel la  b idrag
1 380,8 1  375,3 -5 ,5 -1 ,3

Pensioner -39,1 -38,1 1,0 1,0

Semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa gemensamma nettokostnader -39 ,1 -38,1 1,0 1,0

Summa totalt 1 341,7 1 337,2 -4,5 -0,3

Strategiska kontot 4,9 -5,0 -9,9 -5,0



Alvesta kommun 
Datum 
2022-11-21 

Referens 
Diarienummer 
2022-00374 

Sida 
4(4) 

 

 

Tabell C Nämndernas helårsprognos 2022 och budgetavvikelse utifrån intäkter och kostnader 

 
 
 
 
 

 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Anna Bring 
Budgetansvarig 

 
 
 
 

Kontogruppering samtliga Kategori Budget Prognos Prognosticerad Föregående 

nämnder budgetavv* prognosticerad

budgetavv
 Helår 2022 Helår 2022 Helår 2022 Helår 2022

Mkr per oktober per oktober augusti
+överskott +överskott

-underskott -underskott

Samtliga nämnder Intäkter -332,5 -362,0 29,6 25,2

Personalkostnader 989,2 982,6 6,6 3,2

Övrig kostnader 662,3 695,8 -33,6 -26,4

Netto 1 319,0 1 316,4 2,6 2,1



 
Kommunledningsförvaltningen  Månadsrapport 2022 
 

 

Ekonomisk månadsrapport per 2022-10-31 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
 

1 Kommentar till utfall och prognos 

Utfallet för perioden januari till oktober 2022 visar en positiv avvikelse på 1,5 mnkr. Vid uppföljningen 
av utfallet för perioden januari till oktober lämnar kommunstyrelsen likt föregående rapportering en 
helårsprognos med en budget i balans. Prognosen för helår innehåller avvikelser inom förvaltningens 
olika avdelningar. Främst syns en positiv avvikelse bland personalkostnaderna i flera av 
verksamheterna på grund av ännu ej tillsatta tjänster. I prognosen ryms en negativ avvikelse för 
tillkommande föreningsbidrag. 
 

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
 
De redovisade intäkterna för perioden januari till oktober 2022 visar en negativ avvikelse på 0,9 mnkr. 
Intäkterna på IT-verksamheten är felaktigt periodiserade, men blir korrekt på helår. Lägre inköp av 
kopiatorer gör att intäkten blir lägre.  
 
Prognosen blir något positiv med 0,4 miljoner kronor då ett icke budgeterat statsbidrag för årets val 
har betalats ut samt utfördelad sjuklöneersättning.  
 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
 

Tabell 1. Driftredovisning

Mkr Utfal l  

202110

Utfal l  

202210

Budget 

202210

Utfal l  

202112

Prognos 

202212

Föreg 

prognos

Budget 

202212

Budget-

avvikelse 

202212*

Intäkter -23,4 -24,2 -25,1 -29,2 -30,6 -30,5 -30,2 0,4

Personalkostnader 39,6 47,0 46,5 47,9 55,1 54,0 55,9 0,8

Övriga kostnader 43,3 52,2 55,1 57,2 67,3 68,3 66,1 -1,2

Summa 59,5 75,0 76,5 75,9 91,8 91,8 91,8 0,0

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

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mkr Utfal l  

202110

Utfal l  

202210

Budget 

202210

Utfal l  

202112

Prognos 

202212

Föreg 

prognos

Budget 

202212

Budget-

avvikelse 

202212*

Kommunledningsstab 2,1 3,9 5,2 3,1 5,5 6,1 6,3 0,8

Kansliavdelningen 5,7 7,1 8,1 8,0 8,8 8,9 9,7 0,9

Utvecklingsavdelningen 5,7 6,9 9,3 7,8 10,5 10,5 11,1 0,6

Ekonomiavdelningen 7,6 10,4 9,0 9,6 11,9 11,3 10,8 -1,1

Inköpsavdelningen 4,1 4,2 3,9 5,1 5,0 5,0 4,6 -0,4

IT-avdelningen 3,9 5,3 3,5 5,0 3,9 3,9 4,2 0,3

HR-avdelningen 10,3 13,0 12,8 12,1 15,4 15,3 15,4 0,0

Kommungemensamt 20,1 24,2 24,7 25,2 30,8 30,8 29,7 -1,1

Summa 59,5 75,0 76,5 75,9 91,8 91,8 91,8 0,0

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



Information mottagen av ordförande   Datum 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

De redovisade personalkostnaderna för perioden januari till oktober 2022 har en negativ 
budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor. Vakanta tjänster finns i verksamheterna för kansliavdelningen, 
kontaktcenter, utvecklingsavdelningen samt IT-avdelningen. Det negativa resultatet beror på att 
kostnader för feriearbete på cirka 2,4 miljoner kronor har tagits som lönekostnader men budget ligger 
på övriga kostnader.  
 
Helårsprognosen för personalkostnader visar på en positiv avvikelse på 0,8 mnkr på grund av vakanta 
tjänster.  
 

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
 
De redovisade övriga kostnaderna för perioden januari till oktober 2022 har en positiv budgetavvikelse 
på 2,9 mnkr. Cirka 2,4 miljoner kronor av det överskottet avser det tidigare nämnda feriearbetet. 
Resterande överskott avser kommunledningsstaben som bland annat har en pott för 
ledarskapsutbildning. Utvecklingsavdelningen har ett positivt överskott i flera verksamheter men mer 
aktivitet är planerat framåt och man har en förväntan om att använda överskottet under resterande 
månader. Ekonomiavdelningen har en negativ avvikelse för bland annat köp av konsulttjänster. Detta 
för att bemanna upp under bokslutsarbetet samt för löpande arbete på ekonomi- och 
redovisningsavdelningen.  
 
Helårsprognosen för övriga kostnader visar på en negativ avvikelse på 1,2 mnkr på grund av 
tillkommande föreningsbidrag. 
 
 



 
Kultur- och fritidsförvaltningen  Månadsrapport 2022 
 

 
Information mottagen av ordförande   Datum 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ekonomisk månadsrapport per 2022-10-31 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

 
 

1 Kommentar till utfall och prognos 

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till oktober 2022 redovisar kultur- och 
fritidsnämnden en positiv avvikelse som uppgår till 0,1 miljoner kronor. Intäkterna till Virda bad- och 
sportcenter är mycket lägre än väntat, dock så vägs det på helheten upp av inkommande statsbidrag. 
På personalsidan finns två vakanser som ger ett överskott. Övriga kostnader har ökat markant mot 
budget, framförallt avser det fastighetskostnader på Virdavallen.  
 
Prognosen av helårsutfallet 2022 visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor. 
 

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
De redovisade intäkterna för perioden januari till oktober 2022 har en positiv avvikelse på 0,7 miljoner 
kronor. Det har inkommit statsbidrag avseende skapande skola, utveckling av kulturskolan och ett 
antal bidrag till biblioteksverksamheten som gör intäkterna högre. Dock så motsvaras dessa bidrag 
med ökade kostnader som på helheten ger ett nollsummespel. Intäkterna till Virda bad- och 
sportcenter är mindre än budgeterat med ca 1,0 miljon kronor. Dock kan vi se en stegvis återhämtning 
från augusti månad. Det budgeterades även intäkt till bowlinghallen men på grund av att man hyr ut 
skötseln till förening så blir det ett intäktsbortfall med 0,3 miljoner kronor. Dels inväntar Virdavallen en 
extra intäkt på 0,2 miljoner kronor för flis sedan april månad som inte är inbetalt.  
 
Prognosen för helårsutfallet 2022 ger en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor, som alltså är 
något bättre än avvikelsen per oktober, på grund av att det finns ofakturerade intäkter till 
sporthallarna från juli månad.  

Tabell 1. Driftredovisning

Mkr Utfall 

202110

Utfall 

202210

Budget 

202210

Utfall 

202112

Prognos 

202212

Föreg 

prognos

Budget 

202212

Budget-

avvikelse 

202212*

Intäkter -6,2 -9,2 -8,5 -8,8 -10,5 -9,1 -10,1 0,4

Personalkostnader 24,7 25,8 27,3 29,8 31,2 31,3 32,8 1,6

Övriga kostnader 32,4 36,6 34,5 41,4 43,2 41,8 41,4 -1,8

Summa 50,9 53,2 53,3 62,4 63,9 64,0 64,1 0,2

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

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mkr Utfall 

202110

Utfall 

202210

Budget 

202210

Utfall 

202112

Prognos 

202212

Föreg 

prognos

Budget 

202212

Budget-

avvikelse 

202212*

Förvaltning/nämnd 1,7 1,8 2,1 2,3 2,3 2,3 2,6 0,3

Bibliotek 10,4 10,4 11,1 12,3 12,6 12,7 13,3 0,7

Fritid- och fritidsanläggningar 25,0 26,6 24,3 31,0 31,1 30,6 29,3 -1,8

Fritidsgård och ungdomsfrågor 5,2 5,7 6,5 6,3 7,1 7,3 7,8 0,7

Kultur 3,1 3,4 3,8 4,1 4,4 4,5 4,5 0,1

Kulturskola 5,5 5,3 5,5 6,4 6,4 6,6 6,6 0,2

Summa 50,9 53,2 53,3 62,4 63,9 64,0 64,1 0,2

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



 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
De redovisade personalkostnaderna för perioden januari till oktober 2022 har en positiv avvikelse på 
1,5 miljoner kronor. Främsta anledningen beror på vakans på biblioteken och fritidsgård samt minskat 
antal timanställda på Virda bad- och sportcenter.  
 
Prognosen för helårsutfallet 2022 visar därmed en positiv avvikelse på 1,6 miljoner kronor. 
 

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
De redovisade övriga kostnaderna för perioden januari till oktober 2022 har en negativ avvikelse på 
2,1 miljoner kronor. Främst avser det ökade fastighetskostnader på Virdavallen avseende problem 
med värme och kylaggregat samt reparation av maskiner. Ökade elkostnader och konsultarvode för 
framtagande av ritningar för ny ishall påverkar också resultatet. Lokalhyra och städkostnader på 
sporthallarna är något större än budgeterat. På grund av de tidigare nämnda statsbidragen ger det 
även motsvarande ökade kostnader. 
 
Prognosen för helårsutfallet 2022 har en negativ budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor. Prognosen 
väntas bli något bättre då större del av de ökade kostnaderna på Virdavallen är engångskostnader som 
redan är betalda och förhoppningen är att det inte ska behövas fler reparationer resterande del av 
året. 



 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Ekonomisk månadsrapport 2022-10-31 
Samhällsbyggnadsnämnden  

 

 
 
 

1 Kommentar till utfall och prognos 
1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
Skattefinansierade intäkter har höjts med 2,1 mnkr i prognosen och merparten av höjningen är 
ersättning för lagning av asfalteringar. Prognosen för dessa intäkter är nu i nivå med budgeten.  
 
Nästan alla årets intäkter för markförsäljning är nu fakturerade och intäkterna hamnar på 21,5 mnkr 
för 2022.  
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1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
Personalkostnaden beräknas hamna 2 mnkr lägre än budget p.g.a. att flera tjänster har varit 
obemannade under perioder, men de ska nu vara tillsatta. 
Personalkostnader på 0,5 mnkr har fördelats till markförsäljning från Fysisk planering och det ska 
motsvara det jobb markenheten lägger på markförsäljning och exploatering. 
 
1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
Utfallet per oktober följer budgeten för skattefinansierat och VA, men i prognosen kommer de att 
hamna 3,8 mnkr över budget. Det är kostnader för el, asfaltering och anläggningsmaterial har ökat 
markant.  
Övriga kostnader på 4,7 mnkr för markförsäljning är i huvudsak anskaffningskostnad för de 
exploateringsfastigheter som sålts under året. 
Teknisk service har en prognos som ligger 4,2 mkr sämre än budget och som delvis beror på 
prisökningar på anläggningsarbeten, men till största delen på interna fördelningar där man ändrat 
princip under året. Utredning pågår för att komma till rätta med detta i budget 2023.  
Prognosen för VA-verksamheten försämras med 0,9 mnkr från fg prognos p.g.a. ökade kostnader för 
anläggningsarbeten och högre elkostnader.  
 

Magnus Wigren 
Förvaltningschef 

Miriam Sjödén Fransson 
Controller 

 
 
 
 
 

Information mottagen av ordförande 

………………………………………………………………………………….      Datum: 
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Utbildningsförvaltningen  Månadsrapport 2022 
 

Information mottagen av ordförande   Datum 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ekonomisk månadsrapport 2022-10-31 
Utbildningsnämnden 

Tabell 1. 
Driftredovisning         
Mkr Utfall 

202110* 
Utfall 

202210 
Budget 
202210 

Utfall 
202112* 

Prognos 
202212 

Föreg 
prognos 

Budget 
202212 

Budget-
avvikelse 
202212 

Intäkter -66,7 -73,9 -63,8 -90,2 -84,8 -84,0 -73,8 11,0 
Personalkostnader 302,7 310,4 310,5 364,2 374,8 376,3 372,4 -2,4 
Övriga kostnader 144,7 155,7 151,8 183,7 188,3 187,6 179,4 -8,9 
Summa 380,8 392,2 398,5 457,8 478,2 479,9 478,0 -0,2 

*exklusive LSS         
Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet       
Mkr Utfall 

202110* 
Utfall 

202210 
Budget 
202210 

Utfall 
202112* 

Prognos 
202212 

Föreg 
prognos 

Budget 
202212 

Budget-
avvikelse 
202212 

Nämnd 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 0,1 
Gemensam verksamhet 18,4 21,5 23,0 25,0 27,0 27,5 27,2 0,2 
Förskola 110,9 114,5 118,6 132,4 139,9 140,8 142,1 2,1 
Fritidshem 15,4 19,5 19,2 18,0 22,8 24,2 21,5 -1,3 
Grundskola 216,2 217,3 219,7 258,2 265,6 264,7 265,6 0,0 
Särskola 19,0 18,4 16,9 23,1 21,7 21,3 20,3 -1,3 
Summa 380,8 392,2 398,5 457,8 478,2 479,9 478,0 -0,2 

*exklusive LSS         
 
 

1 Övergripande kommentarer 
Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till oktober 2022 förväntas 
Utbildningsnämnden vid årets slut ha en negativ avvikelse på 0,2 mnkr. Kostnaden för skolskjutsarna 
ökade från april månad och framåt i och med ökade drivmedelspriser. Region Kronoberg har enligt 
avtal rätt att från årsskiftet indexavräkna månadsvis vilket ger en avvikelse på -1,8 mnkr 2022. För att 
mildra underskottet har åtgärder satts in vilket nu leder till en förbättrad prognos totalt. 

2 Kommentar till utfall 
2.1 Kommentar till utfall gällande intäkter 
 
När det gäller intäkter har 7,5 mnkr högre intäkter redovisats januari – oktober 2022 jämfört med 
samma period föregående år. På helår visar dock prognosen att intäkterna kommer att ligga på en 
lägre nivå jämfört med 2021. Huvudorsaken är att Statsbidraget för mindre barngrupper och 
statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan upphörde vid årsskiftet och det låg på 
totalt 7,5 mnkr 2021. Det ersattes av statsbidragets för kvalitetshöjande åtgärder, men enbart med 4,6 
mnkr.  Statliga ersättningar kopplade till pandemin minskar mellan åren och statsbidraget för Likvärdig 
skola är sänkt med 1 mnkr från 2021 till 2022.  
 



2.2 Kommentar till utfall gällande personalkostnader 
Beträffande personalkostnader så ligger de 7,8 mnkr högre januari - oktober 2022 jämfört med 
föregående år. Skillnaden ligger enbart i de löneökningar som gjorts mellan åren.  
 
2.3 Kommentar till utfall gällande övriga kostnader 
Avseende övriga kostnader har de varit 10,9 mnkr högre i jämförelse med motsvarande period 2021 
och något högre än budget för perioden. De ökade skolskjutskostnaderna är en bidragande orsak, men 
även kostnadsökningar för livsmedel och köpt utbildning. 
 

3 Kommentar till prognos 
3.1 Kommentar till prognos gällande intäkter 
Enligt prognosen förväntas 11,0 mnkr mer i intäkter än budgeterat 2022. Avvikelsen ligger främst inom 
grundskolan och avser statsbidrag som är kopplat till pandemin. En ny ”Skolmiljard” har delats ut för 
att minska de negativa effekterna som pandemin haft på elevernas kunskapsutveckling, både i 
kommunala och fristående skolor. Alvesta kommun har fått 3 mnkr varav 2,4 mnkr avser 
utbildningsnämnden. Inom förskolan beror avvikelsen på statsbidraget för språkutveckling samt en 
utökning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder med 1 mnkr. Elevhälsan har beviljat statsbidrag 
för speciallärare med 1,1 mnkr. Dessa fanns inte med när budgeten lades. 
 
3.2 Kommentar till prognos gällande personalkostnader 
När det gäller personalkostnader visar prognosen på ett underskott på 2,4 mnkr. Av dessa står 
grundskolan för helheten och kvittas mot ovanstående intäkter.  
 
3.3 Kommentar till prognos gällande övriga kostnader 
Beträffande prognos för övriga kostnader förväntas förvaltningen göra ett underskott på 8,9 mnkr. 
Orsaken är de höga skolskjutskostnaderna, men också ökade kostnader för livsmedel samt köp av 
utbildning. En del av underskottet ska kvittas mot det statsbidrag som förskolan fått för bättre 
språkutveckling. 
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Tabell 1. 
Driftredovisning         
Mkr Utfall 

202110 
Utfall 

202210 
Budget 
202210 

Utfall 
202112 

Prognos 
202212 

Föreg 
prognos 

Budget 
202212 

Budget-
avvikelse 
202212* 

Intäkter -60,8 -74,6 -59,9 -73,6 -87,3 -85,3 -71,8 15,4 
Personalkostnader 279,9 300,5 292,8 333,8 359,6 359,6 349,0 -10,6 
Övriga kostnader 77,9 99,7 95,1 95,4 119,0 117,0 114,1 -4,8 
Summa 297,0 325,6 328,0 355,6 391,3 391,3 391,3 0,0 

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget    
Fr o m 2022 redovisas det generella statsbidraget, 8,6 Mkr, förstärkning av äldreomsorgen, som intäkt i OF. 
Fr om 2022 är ramen utökad med c:a 29 Mkr för övertagande av LSS BoU mm från andra nämnder. 
Ramtillskott med 5 Mkr enligt KF beslut är inlagd i tabellen som budgeterad personalkostnad,  
Interna intäkter och kostnader för kostenheten är eliminerade med 6,7 Mkr per april och 8 Mkr på helår. 

 
 
Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet       
Mkr Utfall 

202110 
Utfall 

202210 
Budget 
202210 

Utfall 
202112 

Prognos 
202212 

Föreg 
prognos 

Budget 
202212 

Budget-
avvikelse 
202212* 

Omsorgsnämnden 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 
Förvaltningskontor** 13,6 3,8 15,1 16,5 8,3 10,1 18,4 10,1 
Myndighetskontor 5,4 5,6 5,6 6,6 6,8 6,8 6,8 0,0 
HSL-verksamhet 33,8 35,2 34,2 41,0 41,7 41,7 40,6 -1,1 
Säbo inkl integr hemtj. 125,6 131,7 123,9 149,3 155,9 154,1 147,4 -8,5 
Hemtjänst övrig 53,3 57,6 57,8 64,6 68,8 68,8 68,8 0,0 
Funktionsstöd*** 64,4 90,8 90,5 76,6 108,6 108,6 108,1 -0,5 
Summa 297,0 325,6 328,0 355,6 391,3 391,3 391,3 0,0 

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget    
**Generellt statsbidrag till Äldreomsorg redovisas här vilket minskade budgetramen med 8,6 Mkr  
***Ramen ökade med 29,8 Mkr vid överflyttning av LSS från andra nämnder    

 

1 Kommentar till utfall och prognos 
Efter oktober månad visar omsorgsnämndens verksamheter ett resultat på +2,4 Mkr jämfört med 
periodbudget. Detta är i princip oförändrat jämfört med delårsrapporten. Statsbidragen ger ett större 
överskott jämfört med förra prognosen samtidigt som övriga kostnader beräknas öka med 
motsvarande.  Nettoprognosen för förvaltningen ligger kvar på +-0. Det överskott som nu finns beräknas 
förbrukas till personal- och verksamhetsutvecklande aktiviteter under årets sista månader. 
 
 
 



1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
Intäkterna beräknas överstiga budgeten med drygt 15 Mkr vilket till allra största delen beror på höga 
statsbidrag som ej var kända vid årets början. Merparten av bidragen medför också kostnadsökningar 
eftersom de är prestationsorienterade. Dock inkom ett överraskande bidrag på drygt 15 Mkr för att 
förvaltningen lyckats att minska andelen timanställda år 2021. Drygt 5 Mkr bokförs som intäkt under 
2022 och resterande 10 Mkr bokförs som extra intäkt 2023. Omsorgsavgifter för hemtjänst ligger över 
budget medan intäkter på särskilda boenden ligger under budget. Intäkter från försäkringskassan för 
personlig assistans har minskat.  
 
1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
Personalkostnaderna beräknas ge ett underskott med runt 10 Mkr vilket finansieras av ökade 
statsbidrag och det ramtillskott som gavs på 5 Mkr i början av året. 
 
1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
Övriga kostnader har ökat successivt under året. En del beror på rena prisökningar men också på 
volymökning eftersom inköp görs till ökat antal omsorgstagare. Inom Rehab går en större del på 
driftbudgeten i stället för som tidigare på investeringskontot. En felbudgetering på ett särskilt boende 
gör att lokalkostnaden blir c:a 0,7 Mkr över budget.  
 
1.4 Kommentar till utfall och prognos i verksamhetsområdena 
De större avvikelserna finns inom området särskilt boende med ett prognosunderskott på 8,5 Mkr. 
Anpassning av personalresurser till förändrat antal boenden har försvårats väsentligt p g a flera Covid-
utbrott under januari och februari.  Ett par mycket omsorgskrävande ärenden har belastat särskilda 
boendens ekonomi. Omorganisation i söder, tillsättning av chefer m m är nu klar och det borde bidra till 
en effektivare personalplanering inför 2023.  Ett flertal chefsbyten inom särbo har till viss del också 
fördröjt nödvändiga åtgärder. Arbetet med effektiv schemaplanering kan nu gå in i en ny fas.  
Inom HSL-verksamheten har sjuksköterskeorganisationen gjort anpassningar men inte nått ner till 
budgetnivån. HSL-insatserna ökar i volym med fler svårt sjuka äldre och samtidigt som Regionen arbetar 
för snabbare utskrivningar från sjukhus och att kommunerna ska ta ett större ansvar även för avancerad 
vård i hemmet. Även inom Rehab ökar kostnaderna för hjälpmedel kraftigt.  
Övriga områden ligger i stort sett i balans mot budget. Hemtjänsten har ökat i volym; antal beslutade 
biståndstimmar är 20% högre i oktober jämfört med året före och antal omsorgstagare är 10 % fler. 
Några mycket tunga hemtjänstärenden, som troligen förändras till LSS-beslut eller boendebeslut drar 
upp timnivån i oktober. Utan dessa hade timökningen varit c:a 15%. Det betyder ändå att antal timmar 
per omsorgstagare ökar. Prognosen ligger trots detta på +-0 för hemtjänsten. Inom funktionsstöd finns 
underskott inom personlig assistans men också motsvarande överskott inom daglig verksamhet. LSS-
boendena följer som helhet årets budget. Inom LSS är prognosen -0,5 Mkr p g a nya omsorgstagare eller 
utökat behov. Ramtillskottet på 5 Mkr och bidrag för minskning av timanställda 5 Mkr, medför att 
samtliga underskott kan finansieras samtidigt som planerade utbildnings- och utvecklingsinsatser kan 
genomföras.  
 
1.5  Kommentar till statistik och volymförändringar 
Inom äldreomsorgen har det gjorts stora förändringar de senaste åren. Antal lägenheter för uthyrning 
inom särskilt boende, har nu minskat med 32 under två år. 14 av dessa är ”plomberade” och kan 
öppnas upp om eller när behovet ökar. Ombyggnation och renovering av Furuliden beräknas pågå 
under hela 2023 och lägenheter stängs nu successivt (för att senare kunna öppnas).  
De plomberade lägenheterna kan användas under Furulidens ombyggnationen. Hemtjänsten har de 
senaste 12 månaderna ökat med c:a 15 % (rensat från några ytterfall) avseende beviljade timmar och 
med 10 % i antal omsorgstagare. Antal omsorgstagare med larm och med matdistribution fortsätter 
att öka. Antal personer med matdistribution har ökat med 38 (13%); från 291 till 329 sedan december 
2021. LSS-timmar som ej finansieras av försäkringskassan har ökat kraftigt sedan i somras.  



 

Nyckeltal till månadsrapport, Oktober 2022
Mättid för äldreomsorg, sista dag i månaden. LSS mäts per månad. Kö mäts den sista i månaden.

Antal personer med Antal timmar Snitt 30,42 dag/mån Antal tim per mån fördelat på
Hemtjänst Hemtjänst Trygghets- Mat- Beslutade tim Timmar Per vårdtagare Omvårdn. Service Avlösn, HSL

Period totalt med timbeslut larm distribution per snittmånad per dag och vecka  i snitt Ledsagn.
2018 aug 576 324 461 221 11 297             371           8,02
2018 dec 594 340 490 241 13 683             450           9,26
2019 mars 606 338 497 250 13 417             441           9,14
2019 aug 615 339 489 264 14 812             487           10,06
2019 dec 617 355 500 284 14 618             481           9,48
2020 mars 607 347 493 275 14 016             461           9,30
2020 aug 602 328 491 266 13 088             430           9,18 6076 3945 452 2615
2020 dec 586 311 485 259 12 915             425           9,56 6045 3811 460 2598
2021 mars 612 325 505 264 12 968             426           9,18 5993 3800 514 2659
2021 april 611 327 513 266 12 914             425           9,09 6040 3786 540 2545
2021 aug 645 353 522 281 14 945             491           9,74 7019 4347 574 3006
2021 dec 654 356 539 291 14 255             469           9,21 6464 4174 482 3134
2022 mars 662 363 530 295 15 030             494           9,53 7149 4190 476 3215
2022 april 660 357 531 291 14 715             484           9,49 6991 4181 472 3071
2022 aug 693 380 543 330 16 053             528           9,72 7807 4584 514 3148
2022 okt 711 387 545 329 16 370             538           9,73 8008 4665 599 3098

Kö till särskilt boende Antal lägenheter Antal lgh LSS-bostad Antal pl.
Har beslut,säbo             Erbjudna Säbo Plomberade      ÄO korttidsplatser LSS-bostad Kö ej erbj. Lediga LSS

Period SOL SOL antal lgh Exkl växelvård Bel.grad Växelv.plats LSS LSS-lgh kortid
2019 mars 25 220 40 3 4
2019 aug 25 220 40 4 4
2019 dec 25 218 44 1 5
2020 mars 30 4 218 13 91% 44 1 5
2020 april 23 3 216 13 87% 44 1 5
2020 aug 3 2 215 13 90% 44 0 5
2020 okt 2 0 210 11 94% 44 0 5
2020 dec 4 4 209 13 84% 4 44 0 5
2021 mars 2 2 202 12 88% 4 44 0 5
2021 april 7 1 199 12 74% 4 44 0 5
2021 aug 14 1 193 13 92% 4 44 0 5
2021 dec 8 2 191 13 97% 4 44 0 2 5
2022 mars 9 1 191 13 93% 4 44 0 2 5
2022 april*) 6 3 191 14 13 96% 4 44 0 1 5
2022 aug 28 6 181 13 96% 4 44 0 1 5
2022 **) 19 0 178 13 95% 4 44 0 1 5

                      *) 3 lgh av de 191 hyrs ej ut på Furuliden p g a kommande renovering.
**) Successiv stängning p g a ombyggnation på Furuliden samt 2 lgh som ska användas av hemtjänsten på Björkliden.

Köpta platser Såld plats
Period Säbo, SoL Korttid, Sol Bostad LSS LSS BoU Korttid LSS Dagl vht Dagl verks.
2019 mars 0 0 1 0 3 1
2019 aug 0 0 1 1 3 1
2019 dec 0 0 1 0 2 1
2020 mars 0 0 0 0 2 1
2020 april 0 0 0 0 2 1
2020 aug 0 0 0 0 2 1
2020 dec 0 0 0 0 1 1
2021 mars 0 0 1 0 1 1
2021 april 0 0 1 0 1 1
2021 dec 2 0 1 7 0 1 1
2022 mars 0 0 1 7 0 1 1
2022 april 0 0 0 7 0 1 1
2022 okt 0 0 0 7 0 1 1 Kollas

FS Antal beslutade timmar av förs.kassan Antal beslutade tim/mån Antal tim
period SFB Personlig assistans LSS av kommunen SOL-beslut
2019 dec (fel i mätning) 1087 1572
2020 april (fel i mätning) 778 2067
2020 aug (fel i mätning) 803 1207
2020 okt 3 929              778 1972
2020 dec 3 985              720 1089  (1 ärende blev LSS-boende)
2021 april 3 856              697 476
2021 okt 3 985              720 515
2021 dec 3 985              720 504
2022 april 3 856              744 513
2022 aug 3 985              1119 548
2022 okt 3 985              1238 577



 
 
 



  

Nyckeltal till månadsrapport, april 2021
Mättid för äldreomsorg, sista dag i månaden. LSS mäts per månad. Kö mäts den sista i månaden.

Antal personer med Antal timmar Snitt 30,42 dag/mån Antal tim per mån fördelat på
Hemtjänst Hemtjänst Trygghets- Mat- Beslutade tim Timmar Per vårdtagare Omvårdn. Service Avlösn, HSL

Period totalt med timbeslut larm distribution per snittmånad per dag och vecka  i snitt Ledsagn.
2018 aug 576 324 461 221 11 297             371           8,02
2018 dec 594 340 490 241 13 683             450           9,26
2019 mars 606 338 497 250 13 417             441           9,14
2019 aug 615 339 489 264 14 812             487           10,06
2019 dec 617 355 500 284 14 618             481           9,48
2020 mars 607 347 493 275 14 016             461           9,30
2020 aug 602 328 491 266 13 088             430           9,18 6076 3945 452 2615
2020 dec 586 311 485 259 12 915             425           9,56 6045 3811 460 2598
2021 mars 612 325 505 264 12 968             426           9,18 5993 3800 514 2659
2021 april 611 327 513 266 12 914             425           9,09 6040 3786 540 2545
2021 aug 645 353 522 281 14 945             491           9,74 7019 4347 574 3006
2021 dec 654 356 539 291 14 255             469           9,21 6464 4174 482 3134
2022 mars 662 363 530 295 15 030             494           9,53 7149 4190 476 3215
2022 april 660 357 531 291 14 715             484           9,49 6991 4181 472 3071

Kö till särskilt boende Antal lägenheter Antal lgh LSS-bostad Antal pl.
Har beslut,säbo             Erbjudna Säbo Plomberade      ÄO korttidsplatser LSS-bostad Kö ej erbj. Lediga LSS

Period SOL SOL antal lgh Exkl växelvård Bel.grad Växelv.plats LSS LSS-lgh kortid
2019 mars 25 220 40 3 4
2019 aug 25 220 40 4 4
2019 dec 25 218 44 1 5
2020 mars 30 4 218 13 91% 44 1 5
2020 april 23 3 216 13 87% 44 1 5
2020 aug 3 2 215 13 90% 44 0 5
2020 okt 2 0 210 11 94% 44 0 5
2020 dec 4 4 209 13 84% 4 44 0 5
2021 mars 2 2 202 12 88% 4 44 0 5
2021 april 7 1 199 12 74% 4 44 0 5
2021 maj 5 3 198 12 93% 4 44 0 5
2021 aug 14 1 193 13 92% 4 44 0 5
2021 dec 8 2 191 13 97% 4 44 0 2 5
2022 mars 9 1 191 13 93% 4 44 0 2 5
2022 april*) 6 3 191 14 13 4 44 0 1 5

                      *) 3 lgh av de 191 hyrs ej ut på Furuliden p g a kommande renovering.

Köpta platser Såld plats
Period Säbo, SoL Korttid, Sol Bostad LSS LSS BoU Korttid LSS Dagl vht Dagl verks.
2019 mars 0 0 1 0 3 1
2019 aug 0 0 1 1 3 1
2019 dec 0 0 1 0 2 1
2020 mars 0 0 0 0 2 1
2020 april 0 0 0 0 2 1
2020 aug 0 0 0 0 2 1
2020 dec 0 0 0 0 1 1
2021 mars 0 0 1 0 1 1
2021 april 0 0 1 0 1 1
2021 dec 2 0 1 7 0 1 1
2022 mars 0 0 1 7 0 1 1
2022 april 0 0 0 7 0 1 1

FS Antal beslutade timmar av förs.kassan Antal beslutade timmar Antal tim
period SFB Personlig assistans LSS av kommunen SOL-beslut
2019 dec (fel i mätning) 1087 1572
2020 mars (fel i mätning) 803 698
2020 april (fel i mätning) 778 2067
2020 aug (fel i mätning) 803 1207
2020 okt 3 929              778 1972
2020 dec 3 985              720 1089  (1 ärende blev LSS-boende)
2021 mars 3 985              720 1082
2021 april 3 856              697 476
2021 okt 3 985              720 515
2021 dec 3 985              720 504
2022 mars 3 985              800 489
2022 april 3 856              744 513
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1 Kommentar till utfall och prognos 

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
Under förutsättning att inte alla planerade (7 st) nämndsmöten hålls, att inte alla (5+5) ledamöter 
deltar och att ingen kompetensutveckling av ledamöter sker finns förutsättning för att budgeten 
kommer att hållas. 
 

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
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Verksamhetsplan med internbudget 2023 för 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna verksamhetsplan med internbudget 2023 för kommunstyrelsen. 

2. godkänna internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar i november 2022 en budget för 2023 med plan 2024-
2025. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kommunstyrelsen uppgår till 95,7 
miljoner kronor. 

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

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

Inför budget 2023 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 4,3 
mnkr i jämförelse med 2022. 4,5 miljoner kronor avser tillskott för ökade 
lönekostnader samt har medel tilldelats för lokaltrafiksatsning på 0,3 miljoner 
kronor. Förvaltningen har också fått en besparing på 0,4 miljoner kronor. Från och 
med 2023 kommer hantering och budget av förvaltningsavtalet att övergå till 
kommunledningsförvaltningen från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Förvaltningsavtalet påverkar inte budgeten då intäkter och kostnader är lika stora. 
Medlemsbidraget till Värends Räddningstjänst har ökat med 1 miljon kronor under 
2022 mot budget och underlag avseende kostnadsförändringar för 2023 saknas. 
Antagandet är dock att bidraget kommer vara samma som 2022 eller öka, vilket 
innebär att verksamheten är underfinansierad.   

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2008 (KF § 71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
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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. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med internbudget 2023 för kommunstyrelsen, daterad 221121  

 

Camilla Holmqvist 
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1 Kommunstyrelsens 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.  

 

Hushåll med tillgång eller möjlighet att ansluta till bredband 

om minst 1 Gbit/sek, andel (%) (N07918) 

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

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

Invånare 17 – 24 år som varken arbetar eller studerar, andel 

(%) (N02906) 

Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), 1 000 kr/sysselsatt 

(N03703) 

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. 

 

Nöjdhet med Alvesta kommuns svarstider 

Nöjdhet med kontaktcenters bemötande (N00671) 

Enkelhet i användandet av kontaktcenters service och 

tjänster (N00672) 

Lösningsgrad vid första kontakten 

Nöjdhet med 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) 

Närproducerat/lokalproducerad mat, procent 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 

inklusive biologisk behandling, andel (%) (U07414) 

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/invånare 

(justerat) (U07483) 

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 pga 

personalbrist, procent 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala 

skolor, andel (%) (N15814) 

Andelen omsorgspersonal inom särskilda boenden och 

hemtjänst med undersköterskeutbildning 
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2 Nulägesanalys 

 
Rysslands invasion av Ukraina 
Kriget i Ukraina har påverkat hela Europa och hela världen. Indirekta effekter för Alvesta kommun är 
bland annat svårigheter att få leverans av vissa produkter då det råder komponentbrist, betydligt högre 
kostnader för el och drivmedel, stigande inflation och räntor, ökade livsmedelskostnader samt ställer 
krav på förnyad planering för civilt försvar, lagerhållning och skyddsrum. Ukrainska flyktingar har kommit 
till kommunen och med tanke på krigets utveckling behöver kommunen förbereda sig för nya 
flyktingströmmar.  
 
Alvesta kommun och koncern har under de senaste fem åren haft en god resultatutveckling trots det 
rådande världsläget och att Sveriges ekonomi under perioden präglats av pandemins effekter. Utsikter 
för verksamheten att klara kommande lågkonjunktur är därför goda. Inför 2023 är bedömningen att det 
ekonomiska läget fortsatt försämras med anledning av de effekter lågkonjunkturen för med sig, 
tillsammans med ökade kostnader som en följd av ett nytt pensionsavtal. Den ekonomiska osäkerheten 
är förhållande vis stor, bland annat avseende den fortsatt utvecklingen av inflationstakten, likaså hur 
det ekonomiska läget kommer att påverka lönerörelsen.  
 
Verksamhetens resultat och nuläge  
Införandet av den tillitsbaserade styrmodellen som inkluderar Agenda 2030, för ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet, fortsätter 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. 
Det koncerngemensamma kontaktcentret med fler digitala lösningar är en del i utvecklingen mot en 
mer serviceinriktad och professionell organisation.   
 

HR, IT, upphandling och delar av ekonomiprocesserna är nu samordnade i koncernen och arbete pågår 
med att även införliva ekonomiadministrationen. En ytterligare samordning är att från 2023 ska 
AllboHus förvalta de byggnader som tidigare skötts av kultur- och fritidsförvaltningen som Virda bad- 
och sportcenter, ishall, Vislandabadet. Det pågår också utredningar som kan komma att ligga till grund 
för fler förändringar framöver beroende på utfall. Exempel på dessa är gemensam kostorganisation och 
en ny renhållningsorganisation.  
 

Ett samverkansavtal är infört och stärker alla anställdas delaktighet i verksamhetsutvecklingen.  
De senaste årens pandemi har medfört att 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 systematisera 
koncernens lokalförsörjning. Arbetet med kategoristyrning fortsätter inom upphandlingsområdet vilket 
gett stora insikter kring vikten av koncerngemensamma strategier för att uppnå effektivisering och 
kostnadsmedvetenhet. 
 

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 pågår 
arbeten inom flertal strategiska områden för att uppnå hållbar tillväxt. Allt arbete ska resultera i att 
uppnå intentionerna med Agenda 2030. Det regionala arbetet med BY2030 är ett redskap och verktyg 
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för kommunen att lösa frågorna kring ökad boendeattraktivitet och kompetensförsörjning. 
Framtagandet av ett platsvarumärke för att stärka Alvesta kommun som en attraktiv plats att leva, bo, 
besöka är framtaget.  
 

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

 Invånare, företag, besökare  
 Nämnder, förvaltningar, bolag, styrelser, myndigheter   
 Förtroendevalda, medarbetare  

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 ärendehanteringsprocessen eftersträvas objektiva, korrekta och rättssäkra 
beslut.  
 

Trender och dess konsekvenser för verksamheten  
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. 
  
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 

  
Kompetensförsörjning är allt viktigare för att möta nya arbetssätt, innovationer och digital utveckling 
och att därmed uppnå en god kvalitet i verksamheten. Inte minst pandemins påverkan på arbetssätt 
med mer distansarbete är en trend som en attraktiv arbetsgivare måste förhålla sig till. Kraven (lagar, 
lokala politiska beslut, invånarkrav) på verksamheten ökar vilket ställer ökade krav på en professionell 
och transparent organisation. Det ställs högre krav på samarbete och kompromisser mellan de politiska 
partierna på grund av minoritetsstyren i allt större del av Sveriges kommuner.  
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3 Kommunstyrelsens inriktning, utvecklingsmål och särskilda 
uppdrag 

3.1 Inriktning 

 
Klipp in nämndens inriktning här, inkl. aktuella agenda 2030-ikoner för inriktningen. 

 

 

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 
 
Klipp in mål, motivering och målindikatorer här.  

 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.  
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 Målindikatorer  

o Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), 1 000 kr/sysselsatt (N03703) 

o Förvärvsarbetande invånare 20 – 64 år, andel (%) (N00914) 

 
 
Utvecklingsmål 2 
 
Klipp in mål, motivering och målindikatorer här.  

 Minska antalet unga 18 - 24 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet. 

 Motivering 

Alvesta kommun ska arbeta strategiskt med ungdomsarbetslöshet med fokus på de som varken arbetar eller 

studerar. Arbetsförmedlingen beskriver tre målgrupper med högre risk för 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  

o Invånare 17 -24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), (N02906) 

 
 

3.3 Särskilda uppdrag 

 
Särskilda uppdrag kommunstyrelsen Finansiering  Ansvar 

Implementera strategin för den samlade 

laddinfrastrukturen i kommunen. 

Inom ram  KS i samverkan med SBN 

och Alvesta Energi AB 

Fortsätta 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 

Utredning av möjlighet till bruttolöneavdrag för elbil för 

koncernens medarbetare. 

Inom ram KS 

Utreda en samlad skolbiblioteksverksamhet, med minst 

samma kvalitet på verksamheten som folkbiblioteken har. 

Målsättningen är att samordningen är klar innan 

terminsstart HT -23. 

Inom ram KS i samverkan med KFN, 

NAL och UN. 
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4 Prioriterade områden och strategier 

 
Uppgiften att på kommunstyrelsens uppdrag leda och samordna arbetet i kommunkoncernen ligger hos 
kommunchefen. Kommunchefens koncernledningsgrupp är ett viktigt forum för att säkerställa 
helhetssyn och delaktighet från kommunkoncernens alla verksamheter.   
För att uppnå kommunens vision, inriktningar och mål är den övergripande strategin 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. 
Inom förvaltningens ansvarsområden sker en fortsatt utveckling av samordning och att möjliggöra ett 
tvärsektoriellt arbete i kommunkoncernen. 
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  
Under 2022 bedöms de interna ekonomiska utmaningarna som en följd av såväl den nationella 
ekonomin som världsmarknadsläget kunna hanteras eftersom effekterna på priser blivit kännbara först 
under årets sista månader. Under 2023 krävs skärpt omvärldsspaning och framförhållning genom 
uppföljning av prisförändringarna för att inte minska den ekonomiska kontrollen. Det ställer även högre 
krav på en proaktiv kommunledningsförvaltning som stöttar hela koncernen. Samtidigt krävs också ökad 
samordning inom hela förvaltningen. 
 
Arbetet med civilt beredskap behöver prioriteras. Omvärldsläget ställer krav på att kommunen har en 
beredskap på kommunnivå. Civil beredskap tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar 
till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna, upprätthålla nödvändig försörjning samt bidra till Försvarsmakten. 
 
Ett uthålligt och strategiskt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare som står stark i den ökande 
konkurrensen av arbetskraft är av största vikt. Insatser enligt kompetensförsörjningsstrategin ska 
prioriteras. Detta gäller även för den högt prioriterade frågan att främja kompetensförsörjning i 
kommun och region enligt den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Den regionala strategin kommer att 
omarbetas under 2023 och 2024. 
Fortsatta åtgärder för att sänka sjukfrånvaro och personalomsättning ska minska behovet av 
visstidsanställningar. Aktiva insatser för långtidssjuka ges hög prioritet. 
Behovet av omställning av arbetsmetoder  är stort. Genom verktyget digitalisering utvecklar vi samtliga 
verksamheter i koncernen, där det finns en stor potential att effektivisera arbetssätt med hjälp av till 
exempel automatisering. För att invånare och företagare ska kunna ta del av kommunens digitala 
tjänster är den digitala infrastrukturen en förutsättning för att lyckas. 
  
Kontaktcenter är etablerat och i det fortsatta arbetet handlar det om att gemensamt fortsätta 
utvecklingen av service, bemötande och kvaliteten på aktuell och tillgänglig information samt 
kommunikation, vilket är av största 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 17 
målen inom områdena ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i hela kommunkoncernen. 
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Kommunstyrelsen samordnar arbetet men de stora insatserna sker ute i kärnverksamheten och 
ansvaret måste delas i hela organisationen för bäst effekt. Det sammanfattande uppdraget är att skapa 
förutsättningar som stöder kommunens fyra inriktningar hållbar tillväxt, barn och ungas behov, 
människors vardag samt trygghet. Viktiga insatser för detta under 2023 är: 
  
Upphandlingsprocessen/kategoristyrning - med strävan mot en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar 
inköps- och upphandlingsprocess. En miljöspendanalys för koncernens inköpsrelaterade miljöpåverkan 
är framtagen. Utifrån analysen pågår ett arbete med att identifiera de områden där koncernen har störst 
miljöpåverkan för att visa på möjliga åtgärder för att få till en mer hållbar upphandlingsprocess. I 
samtliga kategoristyrningsprojekt som genomförs pågår arbete med att öka måluppfyllelsen med 
Agenda 2030 vilket även inkluderar ekologiska och sociala aspekter. En laddinfrastrukturplan är 
framtagen och beslutad.  
 
Hållbar tillväxt - med strävan att säkerställa och skapa förutsättningar för näringslivets utveckling i 
kommunen. Näringslivet skapar förutsättningar för en robust och hållbar kommun över tid. Genom 
strategiskt och innovativt arbete såväl internt som externt och i samverkan med näringsliv, akademi, 
civilsamhälle och myndigheter måste vi arbeta med transformationen/omställningen. Det inbegriper 
satsningar på ett hållbart samhälle med till exempel gröna näringar, energiomställning, ökad lokal 
livsmedelsproduktion. Det förändrade geopolitiska läget kräver en snabbare omställning. Vi behöver 
även satsa på att utveckla destinations- och besöksnäring genom den potential som Hanaslöv, Åsnen 
och Huseby Bruk AB utgör. För att möta näringslivets och kommunens behov ska kommunen säkerställa 
att det över tid finns tillräckligt med till exempel exploaterbar mark för att möjliggöra för företag som 
vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen.  Alvesta kommun arbetar för att ta en central roll i 
arbetet med hela länet gemensamma satsning på att öka boendeattraktiviteten och 
kompetensförsörjning - BY2030. 
 
Social hållbarhet - består av flera dimensioner men bottnar i att ingen ska lämnas utanför och att vi ska 
skapa förutsättningar för god hälsa för alla. Arbetet med god och nära vård i länet och i kommunen 
kräver att samordning från kommunledningsförvaltningen stärks genom att vi mer samlat arbetar med 
folkhälsa, inkludering, tidiga insatser för barn och unga samt omställning. Den annalkande 
lågkonjunkturen ställer krav på andra arbetsmetoder.  
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5 Budgetförutsättningar 2023 

Inför budget 2023 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 4,3 miljoner kronor i 
jämförelse med 2022. 4,5 miljoner kronor avser tillskott för ökade lönekostnader samt har medel 
tilldelats för lokaltrafiksatsning på 0,3 miljoner kronor. Förvaltningen har också fått en besparing på 
0,4 miljoner kronor. Från och med 2023 kommer hantering och budget av förvaltningsavtalet att 
övergå till kommunledningsförvaltningen från samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningsavtalet 
påverkar inte budgeten då intäkter och kostnader är lika stora. Medlemsbidraget till Värends 
Räddningstjänst har ökat med 1 miljon kronor under 2022 mot budget och underlag avseende 
kostnadsförändringar för 2023 saknas. Antagandet är dock att bidraget kommer vara samma som 
2022 eller öka, vilket innebär att verksamheten är underfinansierad.  
 

5.1 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för kommunstyrelsen. På grund av kort tidsram så delas 
tabell 2 in i verksamhet och kommungemensamt. Verksamhet kommer att fördelas på respektive 
avdelning i fortsatt budgetarbete.  
 

 
 

 

Tabell 1. Driftbudget

Mkr Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Intäkter -30,5 -30,2 -30,1

Personalkostnader 54,0 55,9 60,4

Övriga kostnader 68,3 66,1 65,4

Summa 91,8 91,8 95,7

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022

Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

Mkr Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Verksamhet 61,0 62,1 66,0

Kommungemensamt 30,8 29,7 29,7

Summa 91,8 91,8 95,7

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022
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5.2 Investeringsbudget 

Under 2023 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 12,3 mnkr för kommunstyrelsen.  
 

 
 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. 
 

 
 
Inventarier KLF 
Avser anslag för inköp av möbler och andra inventarier till kommunledningsförvaltningen. 
 
IT-utrustning 
Avser IT-modellen med utbyte av befintliga datorer, Chromebooks, iPads och kopiatorer. 
Investeringen innefattar även utbyte av befintlig nätutrustning, switchar, brandvägg och WiFi-
accesspunkter. 
 
IT digitalisering 
Avser digitalisering såsom IT utveckling, IT säkerhet, beslutsstödsystem, Office 365, utbildningsportal 
och intern web. 

Tabell 4. Investeringsbudget

Mkr Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Inkomster 0,0 0,0 0,0

Utgifter 12,3 12,3 12,3

Summa 12,3 12,3 12,3

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022

Tabell 5. Investeringsbudget per projekt

Mkr Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Total 

utgift

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

IT-utrustning 7,5 8,0 8,0 8,0

IT digitalisering 1,5 4,0 4,0 4,0

Summa 9,3 12,3 12,3 12,3

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022
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6 Intern kontrollplan 

 

 I detta avsnitt ska nämndens interna kontrollplan redovisas. Planen tas fram i enlighet med anvisningar för intern kontroll. Detta innebär att nämnden 
inte ska ta den interna kontrollplanen i ett separat ärende utan den beslutas istället i ärendet för internbudget och verksamhetsplan, genom en särskild 
att-sats. 

 
 
 

 
 
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 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 
6)   

Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Kommentar 

Intern kontroll Är koncernens interna 
kontroll 
ändamålsenlig? 

Ekonomichef Analytisk 
genomgång av 
intern kontroll-
processen 

Löpande 
under 2023 

Kommunstyr
elsen 

 Prioriterat 
utvecklingsområde inom 
koncernen. 

Beslutsstöd  Finns adekvat 
beslutsstöd till första 
linjens chefer? 

Ekonomichef Systematisk 
implementering av 
systemstöd  

Löpande 
under 2023 

Kommunstyr
elsen 

 Prioriterat 
utvecklingsområde inom 
koncernen. 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Görs tillräckliga 
insatser för att sänka 
sjukfrånvaron? 

HR-chef Analys av insatser 
och dess effekter 
för att minska 
sjukfrånvaro 

Löpande 
under 2023 

Kommunstyr
elsen 

 Prioriterat 
utvecklingsområde inom 
koncernen 
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     hur bedömningen gjordes.  
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
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Beslut om riktlinje för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig 
längre än budgetperspektivet på ett eller fyra år. Denna riktlinje är därför 
vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Alvesta kommuns budget. 
Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk hushållning sker i 
förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning. Av kommunallagen 
framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda 
resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta hanteringen av 
den. Detta styrdokument ersätter Riktlinje för god ekonomisk hushållning (KF 
2018/96). Förändringarna innebär en anpassning av riktlinjerna till den av 
kommunfullmäktige beslutade visionen (KF 2015/93) och styrmodellen för styrning 
och ledning (2020/49) med ökat fokus på den kommunala koncernen. Ytterligare 
konsekvenser bedöms ej föreligga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 

 



 

 
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 Falkenstam 
Ekonomi- och Finanschef 
anna.falkenstam@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-07 
Referens 

KS 2022-00419 040  

 

 

 

 
  

Beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinje för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig 
längre än budgetperspektivet på ett eller fyra år. Denna riktlinje är därför 
vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Alvesta kommuns budget. 
Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk hushållning sker i 
förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning. Av kommunallagen 
framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda 
resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta hanteringen av 
den. Detta styrdokument ersätter Riktlinje för god ekonomisk hushållning (KF 
2018/96). Förändringarna innebär en anpassning av riktlinjerna till den av 
kommunfullmäktige beslutade visionen (KF 2015/93) och styrmodellen för styrning 
och ledning (2020/49 ) med ökat fokus på den kommunala koncernen. Ytterligare 
konsekvenser bedöms ej föreligga.  

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomi- och finanschef, 2022-11-07 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Anna Falkenstam 
Ekonomi- och Finanschef 

Beslutet skickas till 

"[Skriv text här]"  
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Alvesta kommuns styrdokument 
 

Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper, aktiverande och normerande. 

Aktiverande dokument syftar till förändring och utveckling och anger på så sätt 

hur vi ska agera för att nå ett visst resultat. Normerande dokument reglerar 

befintlig verksamhet och talar om hur vi ska förhålla oss till en given situation. 

 

 

Aktiverande 

Aktiverande dokument syftar till 

förändring och utveckling. De för- 

klarar vad vi vill åstadkomma och 

utformningen av uppdraget.  

 

Program – anger långsiktiga  

ambitioner och viljeinriktningar. 

 

Plan – anger konkreta åtgärder, 

tidsramar och ansvar. 

Normerande 

Normerande dokument berör hur  

vi utför befintlig verksamhet, till 

skillnad från aktiverande vars upp- 

gift är att bryta nya vägar.  

 

Policy – Anger kommunens principer 

eller inriktning i en viss fråga. 

 

Riktlinjer – Anger absoluta gränser  

och ska-krav. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte med denna riktlinje 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen och sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga 
kommunala bolag i kommunkoncernen. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara 
utvecklingen. Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi 
som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är därför vägledande 
när god ekonomisk hushållning beslutas i Alvesta kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och 
utvärdering av god ekonomisk hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och 
årsredovisning.  
 
Av kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda 
resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 
 
Lagrum: Kommunallagen (2017:725) 11 kap. och Lag om kommunal redovisning och bokföring 
(2018:597) 11 kap. 

1.2 Vem omfattas av riktlinjen? 
Denna riktlinje gäller efter beslut av kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser måste förhålla sig till 
riktlinjerna så att verksamheten över tid bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar utveckling och 
en god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. 
 

1.3 Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga kommunala bolag i 
kommunkoncernen. 
 
God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör förbruka sin 
förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala balanskravet innebär att det i grunden ska 
råda balans mellan utgifter och inkomster. Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun att 
definiera innebörden av god ekonomisk hushållning. För att få till stånd en sådan definition på lokal 
nivå krävs att mål tas fram kopplat till god ekonomisk hushållning.  
 
För att bedöma huruvida Alvesta kommun uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning måste 
resurserna ställas mot kommunfullmäktiges beslutade vision (KF 2015 § 93) som är utgångspunkten för 
de beslutade inriktningarna och Styrmodell för styrning och ledning (KF 2020 § 49). Visionen och 
inriktningarna har sin grund i och utgår från de mål och perspektiv som finns i Agenda 2030. Detta 
styrdokument kompletterar dessa beslut genom att slå fast de långsiktiga finansiella målen. 
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2. Riktlinje för god ekonomisk hushållning 

2.1 Värdering av god ekonomisk hushållning för ekonomin och 
verksamheten 
Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker 
sig längre än budgetperspektivet på ett eller fyra år. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kortsiktiga finansiella mål och verksamhetsmål för 
budgetåret och planåren beslutas i samband med den årliga budgetprocessen. Värdering av god 
ekonomisk hushållning görs i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
 
Principen för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den 
service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation har förbrukat. Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. De ekonomiska medlen utgör 
en restriktion för verksamhetens omfattning.  

2.1.1 Långsiktiga finansiella mål 
 
Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella 
statsbidrag över en rullande femårsperiod. 
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie verksamheten skapas 
förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån samt för att klara oförutsedda 
kostnader. En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i verksamheterna. Det 
som i huvudsak är avgörande för hur stort resultat en kommun bör ha är vilket investeringsbehov 
kommunen har för att klara både att värdesäkra befintliga anläggningar och att möta framtida 
expansionsbehov. När investeringsbehovet är stort förutsätts högre positiva resultat om 
kommunkoncernen inte ska behöva öka sin skuldsättning allt för mycket. Med en resultatnivå på två 
procent bidrar Alvesta kommun till en god soliditet. 
 
 
Soliditeten ska vara stark.  
Soliditeten beskriver kommunens och koncernens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter 
kommunens och koncernens förmögenhet och visar hur stor del av tillgångarna som betalats genom 
driftsöverskott. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. Soliditeten 
anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget kapital och skildrar därmed 
kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En hög soliditet innebär låg finansiell 
risk medan en låg soliditet kan innebära en hög risk för verksamheten. Värdering av soliditeten vid 
bedömning av god ekonomisk hushållning görs i relation till egen historisk soliditet, kommunerna i 
regionen, kommunsveriges och koncernsveriges soliditet. 
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Självfinansieringsgraden av investeringar ska över en rullande 10-årsperiod uppgå till 100 procent. 
Kommunen måste ha kontroll över om det föreligger några risker som kan påverka kommunens 
resultat och ekonomiska styrka. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i kort och 
medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här 
analyseras likviditet, låneskuld, pensionsåtagande och borgensåtagande. Utrymmet för nya 
investeringar är beroende av årets resultat. Höga investeringsvolymer i kombination med låga 
resultatnivåer ger en ökad skuldsättning som över tid leder till långsiktigt minskad finansieringsförmåga 
och en ökad finansiell risk. I samband med att det årliga budgetbeslutet bör med andra ord dessa två 
inriktningar värderas som en helhet. Alvesta kommun kommer att ha en hög investeringsutveckling, 
som har sin grund i demografi, vilket gör att det kan bedömas som rimligt att en del av finansieringen 
sker via upplåning. Kommunens investeringsnivå inom den skattefinansierade verksamheten exklusive 
exploatering ska långsiktigt vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av 
investeringar långsiktigt ska vara 100 procent. Kortsiktigt kan den enstaka år vara lägre men inte lägre 
än 50 procent. För kommunkoncernen görs motsvarande bedömning av låneskuld och 
självfinansieringsgrad. 
 

2.1.2 Långsiktig god ekonomisk hushållning för verksamheten 
Alvesta kommunkoncerns verksamhetsmässiga mål ska utgå ifrån kommunens vision och 
kommunövergripande inriktningar. Visionen och inriktningarna har sin grund i och utgår från de mål 
och perspektiv som finns i Agenda 2030. Kommunfullmäktige fastställer årligen en fyraårsplan med 
särskilda uppdrag tillsammans med nämndernas utvecklingsmål. För bolagen beslutas särskilda 
ägardirektiv. 
 
God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många 
verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan 
verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste 
resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av målen. Utvärdering av dessa ger också 
sammantaget en grund för bedömningen av god ekonomisk hushållning i delårsrapporten och 
årsredovisningen. 
 
 

 

3. Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR) 
 

3.1 Vägledande principer 
Syftet med resultatutjämningsreserven (RUR) är att skapa möjligheter att utjämna det balanserade 
resultatet över en konjunktursvängning och skapa större stabilitet för verksamheterna. 
Reservering/avsättande till och användande av RUR sker i en balanskravsutredning. 
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3.2 Lokala regler i Alvesta kommun 
I Alvesta kommun används principen om fem års medeltal vid beräkning av det ekonomiska 
resultatmålet. Det innebär att vid budgetbeslut tas förutom budgetåret och de tre planåren även 
hänsyn till innevarande års prognostiserade resultat och föregående års verkliga resultat. Genom detta 
förfaringssätt kan år med goda resultat balansera fem år då skatteintäkterna budgeteras bli svagare. 
 
Att tillämpa lagrummen för resultatutjämningsreserv tillsammans med nuvarande regler kan innebära 
att ett överskott används två gånger. Även investeringsvolymer behöver vägas in när bedömning görs 
av god ekonomisk hushållning. För att kunna egenfinansiera investeringar krävs ett positivt resultat 
som tillsammans med avskrivningar inte överskrider årets investeringar. Om avsättning till 
resultatutjämningsreserv tillämpas samtidigt som stora investeringar görs, innebär en det en ökad 
upplåning. Med hänsyn till ovanstående bör stor försiktighet tillämpas vid såväl avsättningar som 
disposition så länge det rullande femårsresultatet används. 
 

3.3 Avsättning 
Avsättning till en resultatutjämningsreserv kan göras i enlighet med kommunallagens regler och beslut 
som följer:  

 Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger 1 % av skatteintäkter och 
statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget 
kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 
% avsättas. Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag 
om kommunal redovisning, grund för beräkningen.  

 Eventuell avsättning beslutas i samband med bokslut.  

 Avsättning får bara ske förutsatt att det möjliga utrymmet för avsättning inte används eller 
kommer att användas för beräkningar av framtida budgetutrymme. 

3.4 Disponering 
Medel från RUR kan användas om följande kriterier är uppfyllda: 

 Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar) och 
skatteintäkterna minskat som en följd av detta.  

 Balanskravsresultatet är negativt.  

 Konjunkturnedgången är kortvarig (max två år). Vid längre perioder ska kommunen vidta 
åtgärder för att uppnå de ekonomiska målen.  

 Disposition inte sker för att sänka utdebiteringen. 
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§ 134 Dnr 2022-00420 346 

 

Beslut om VA-taxa för år 2023 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att höja brukningsavgifter i VA-taxan (§14-20) med KPI (9,28%) och att man under 
2023 frångår de 2,8% i avsättning till investeringar. 

Den nya VA-taxan ska gälla från 2023-01-01.   

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträde den 1 november behandlat 
ärendet om VA-taxa för 2023. 

Avgiftsnivåer för avgifter i nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige 2021-
11-02 §74 att gälla från 2022-01-01.  

Enligt VA-taxan §10 samt §22 får samhällsbyggnadsnämnden årligen reglera 
avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt förändringen i konsumentprisindex, KPI.  

Avgifterna i VA-taxa för 2022 baserades på indextalet 345,74 (2021 09) i 
konsumentprisindex, KPI (1980=100). Indextal för augusti 2022 är 377,81, vilket 
innebär en ökning med +9,28%.  

Kostnader för fällningskemikalier till avloppsreningsverken samt kostnad för el 
kommer troligtvis att öka med 6,5 miljon kronor under 2023. Enbart denna ökning 
motsvarar en höjning av VA-taxan med 15 %. SamhäIlsbyggnadsförvaltningen tror 
att de kan förvänta sig att övriga kostnader utöver kemikalier och el dessutom ökar 
pga. indexhöjning på KPI. I rådande läge bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att de inte kan föreslå en höjning på mer än 12 %, och att därav är ett underskott i 
driftsbudgeten för VA under 2023 att förvänta sig.   

Yrkanden 

Per Ribacke (S) yrkar att VA-taxan höjs med KPI (9,28%) och att man under 2023 
frångår de 2,8% i avsättning till investeringar. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till Pers yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 
och ordförandes yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 77 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1. Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B.  
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Bilaga 2. Förslag VA-taxa 2023. Avgiftsnivåer i hela VA-taxan har index-justeras med 
KPI.   
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Beslut om VA-taxa för år 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja brukningsavgifter i 
VA-taxan (§14-20) med +12,0 %.  

Den nya VA-taxan ska gälla från 2023-01-01.   

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträde den 1 november behandlat 
ärendet om VA-taxa för 2023. 

Avgiftsnivåer för avgifter i nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige 2021-
11-02 §74 att gälla från 2022-01-01.  

Enligt VA-taxan §10 samt §22 får samhällsbyggnadsnämnden årligen reglera 
avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt förändringen i konsumentprisindex, KPI.  

Avgifterna i VA-taxa för 2022 baserades på indextalet 345,74 (2021 09) i 
konsumentprisindex, KPI (1980=100). Indextal för augusti 2022 är 377,81, vilket 
innebär en ökning med +9,28%.  

Kostnader för fällningskemikalier till avloppsreningsverken samt kostnad för el 
kommer troligtvis att öka med 6,5 miljon kronor under 2023. Enbart denna ökning 
motsvarar en höjning av VA-taxan med 15 %. SamhäIlsbyggnadsförvaltningen tror 
att de kan förvänta sig att övriga kostnader utöver kemikalier och el dessutom ökar 
pga. indexhöjning på KPI. I rådande läge bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att de inte kan föreslå en höjning på mer än 12 %, och att därav är ett underskott i 
driftsbudgeten för VA under 2023 att förvänta sig.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 77 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1. Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B.  

Bilaga 2. Förslag VA-taxa 2023. Avgiftsnivåer i hela VA-taxan har index-justeras med 
KPI.   
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TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- 
OCH AVLOPPSANLÄGGNING  

 
Antagen av kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden 2022-XX-XX, §XX  att gälla 
från 2023-01-01.  
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Alvesta kommun. 
Huvudmannaskapet utövas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Alvesta kommun. 
 

§ 1 Inledning 

För att täcka nödvändiga kostnader för Alvesta kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata 
(Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2  Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  Fastighetsbegrepp 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.  
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Stormarknader 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger 
Hantverk  Småindustri 
Utbildning  Sjukvård 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där 
begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 200-tal 
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:900 som en lägenhet. För industri 
och handel används för den del som överskrider 4000 m2 bruttoarea (BTA) 
omräkningstalet 600 m2 bruttoarea (BTA). 
 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 

§ 4 Avgiftsskyldighet 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej, ingår i Dg 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja  
 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.6 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 5  Bostadsfastighet 

 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df* 

om 35625,03 kr 
 

om 44531,29 kr 
 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df* 

om 48198,88 kr 
 

om 60248,60 kr 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 19,46 kr om 24,33 kr 

d) en avgift per lägenhet om 22003,80 kr om 27504,75 kr 
* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat 
sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) för Df även om 
bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.  
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), även om reducering är påkallad av 8.1. 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse 
på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 
 

§ 6  Annan fastighet 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  
Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df* 

om 35625,03 kr 
 

om 44531,29 kr 
 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df* 

om 48198,88 kr 
 

om 60248,6 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
om 27,26 kr om 34,08 kr 

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat 
sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) för Df även om 
bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.  
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 
 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas 
för verksamheten på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
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§ 7  Obebyggd fastighet 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med:  
  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%  -  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), jfr 5.3 andra stycket. 
 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100% -  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
 

§ 8 Delvis anslutning 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 
Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttages avgift enligt 8.1 som om 
servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats . 
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Avgifter i övrigt: 
  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även 
om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 
om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 
framdragning av övriga servisledningar. 
 

§ 9 Allmänplatsmark  

9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift enligt särskilt avtal. 

 

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 377,81 (2022-08) i konsumentprisindex, 
KPI (1980=100). Samhällsbyggnadsnämnden ska årligen reglera dessa avgiftsbelopp vid 
årsskiftet enligt förändringen i KPI. 

§ 11 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 12 Betalning av anläggningsavgifter 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, utgår även påminnelse- och 
inkassoavgift i enlighet med Alvesta kommuns riktlinjer för fakturering och 
kravverksamhet. 
 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då 
den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta 
skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 
12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 

§ 13 Övriga frågor 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
 
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan 
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av 
den tidigare servisledningens allmänna del. 
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 Bebyggd fastighet 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år om 3081,36 kr om 3851,70 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 33,26 kr om 41,58 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet* och därmed jämställd 
fastighet om 716,39 kr om 895,49 kr 

d) en avgift per år och varje helt  
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet om 54,03 kr om 67,54 kr 

* För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt 14.1 c) ut för en lägenhet. 
 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
  V S Dg 

Fast avgift 14.1 a) 30% 40% 30% 

Avgift per m3 14.1 b) 50% 50% 0% 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 30% 40% 30% 

Avgift efter m2 tomtyta 14.1 d) 25% 25% 50% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.  
 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 
skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
200 m3/lägenhet och år i permanentbostad. Tillkommer fast avgift enligt 14.1 a) och avgift 
per lägenhet enligt 14.1 c).  
 
För sommarvatten till fritidsbostad utan mätning erläggs årlig avgift om: 
 Utan moms Med moms 

en årlig avgift  om 1905,57 kr om 2381,96 kr 
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte 
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift 
med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas 
till närmaste hela krontal.  
 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- 
och miljödomstolen.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-
ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 12 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 

§ 15 Allmänplatsmark 
15.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga brukningsavgift.  
 
Avgift utgår med: 
 Utan moms Med moms 

en årlig avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten om 1,53 kr om 1,91 kr 

 

§ 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 
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§ 17 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och 
14.1 b). 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 50% 10% 0% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

§ 18 Extra åtaganden 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:  
 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 794,06 kr 992,58 kr 

Uppsättning av vattenmätare 794,06 kr 992,58 kr 

Avstängning av vattentillförsel  794,06 kr 992,58 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 794,06 kr 992,58 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

794,06 kr 992,58 kr 

Undersökning av vattenmätare 794,06 kr 992,58 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 794,06 kr 992,58 kr 

Byte av sönderfrusen eller skadad mätare 1785,21 kr 2231,51 kr 

Förgäves besök vid föranmält mätarbyte 794,06 kr 992,58 kr 
 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras 
ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 

§ 19 Särförhållanden 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 20 Betalning av avgifter 

Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller enligt 
beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
 
Vid månadsräkning utgår avgift på 23,78 kr exkl. moms alt 29,73 kr inkl. moms per 
faktureringstillfälle. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
på obetalt belopp enligt 12.2. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, utgår även påminnelse- och 
inkassoavgift i enlighet med Alvesta kommuns riktlinjer för fakturering och 
kravverksamhet. 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning 
och debitering skall där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse. 
 

§ 21 Avtal i vissa fall 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

 

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp 

Avgifter enligt §§ 14 till 18 är baserade på indextalet 377,81 (2022-08) i 
konsumentprisindex, KPI (1980=100).  Samhällsbyggnadsnämnden ska årligen reglera 
dessa avgiftsbelopp vid årsskiftet enligt förändringen i KPI.  
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TAXANS INFÖRANDE (§23) 
 

§ 23 Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53§ lagen om 
allmänna vattentjänster.  
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§ 77 Dnr 2022-00096  

 

VA-taxa 2023 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. indexreglera anläggningsavgifter i VA-taxan (§5-6), vilket innebär en ökning om 
+9,28 %.  

2. föreslå kommunfullmäktige att höja brukningsavgifter i VA-taxan (§14-20) med 
+12,0 %. 

Den nya VA-taxan ska gälla från 2023-01-01.   

Sammanfattning 

Avgiftsnivåer för avgifter i nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige 2021-
11-02 §74 att gälla från 2022-01-01. 

Enligt VA-taxan §10 samt §22 får Samhällsbyggnadsnämnden årligen reglera 
avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt förändringen i konsumentprisindex, KPI. 

Avgifterna i VA-taxa för 2022 baserades på indextalet 345,74 (2021 09) i 
konsumentprisindex, KPI (1980=100). Indextal för augusti 2022 är 377,81, vilket 
innebär en ökning med +9,28%.  

Kostnader för fällningskemikalier till avloppsreningsverken samt kostnad för el 
kommer troligtvis att öka med 6,5 miljon kronor under 2023. Enbart denna ökning 
motsvarar en höjning av VA-taxan med 15 %. Vi kan förvänta oss att övriga 
kostnader än kemikalier och el dessutom ökar pga av index höjning på KPI. I 
rådande läge kan vi inte göra en höjning på mer än 2,72% vilket tillsammans med 
indexregleringen ger en total förändring på 12 %. Vi kan därför förvänta oss ett 
underskott i driftsbudgeten för VA under 2023. 

Det finns ett inriktningsbeslut om att en höjning ska göras på 2,8% utöver KPI för att 
klara VA-planen som fastställdes 2014. 

Yrkanden 

Tim Kamfjord Karlsson (L) yrkar på att höja avgifterna i enlighet med KPI plus 2,8% i 
enlighet med fullmäktiges beslutade höjning avseende brukningsavgifterna.  

Fredrik Isberg (MP), yrkar bifall till Tim Kamfjord Karlssons (L) yrkande.  

Nils Kent-Åke Flink (AA), Jonas Engkvist (C) och Ulf Gustavsson (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt arbetsutskottets 
förslag eller att besluta om Tim Kamfjord Karlssons (L) yrkande. Ett JA är en röst på 
arbetsutskottets förslag och ett NEJ är en röst på Tim Kamfjord Karlssons (L) 
yrkande. Ordförande finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.   
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B.  

Bilaga 2. Förslag VA-taxa 2023. Avgiftsnivåer i hela VA-taxan har index-justeras med 
KPI. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige. 

 



Bilaga 1: Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B 

Uppgifter över anläggningsavgift är hämtade från Svenskt vattens taxeundersökning 2022 samt från 

förslag till Alvesta kommuns VA-taxa 2023. 

 

Diagram 1: Anläggningsavgift typhus A, 2022, SEK inkl. moms.  

Typhus A: Fastighet med friliggande villa, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spill- och dagvatten, 

vattenförbrukning på 150 m3/år. 

 

Diagram 2: Anläggningsavgift typhus B, 2022, SEK inkl. moms.  

Typhus B: Fastighet med flerbostadshus med 15 lägenheter, ansluten till vatten, spill- och dagvatten, 

tomtyta på 800 m2, vattenförbrukning på 2 000 m3/år, 2 parallellkopplade vattenmätare qn2,5 m3/h. 
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Diagram 3: Total årskostnad brukningsavgift typhus A, 2022, SEK inkl. moms. 

Typhus A: Fastighet med friliggande villa, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spill- och dagvatten, 

vattenförbrukning på 150 m3/år. 

 

 

 

Diagram 4: Total årskostnad brukningsavgift typhus B, 2022, SEK inkl. moms. 

Typhus B: Fastighet med flerbostadshus med 15 lägenheter, ansluten till vatten, spill- och dagvatten, 
tomtyta på 800 m2, vattenförbrukning på 2 000 m3/år, 2 parallellkopplade vattenmätare qn2,5 m3/h. 
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VA-taxa 2023 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att indexreglera anläggningsavgifter i VA-taxan 
(§5-6), vilket innebär en ökning om +9,28 %.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att höja 
brukningsavgifter i VA-taxan (§14-20) med +12,0 %. 

Den nya VA-taxan ska gälla från 2023-01-01.   

Sammanfattning 

Avgiftsnivåer för avgifter i nuvarande VA-taxa antogs av kom-munfullmäktige 2021-
11-02 §74 att gälla från 2022-01-01. 

Enligt VA-taxan §10 samt §22 får Samhällsbyggnadsnämnden årligen reglera 
avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt för-änd¬ringen i konsumentprisindex, 
KPI. 

Avgifterna i VA-taxa för 2022 baserades på indextalet 345,74 (2021 09) i 
konsumentprisindex, KPI (1980=100). Index¬tal för augusti 2022 är 377,81, vilket 
innebär en ökning med +9,28%.  

Kostnader för fällningskemikalier till avloppsreningsverken samt kostnad för el 
kommer troligtvis att öka med 6,5 miljon kronor under 2023. Enbart denna ökning 
motsvarar en höjning av VA-taxan med 15 %. Vi kan förvänta oss att övriga 
kostnader än kemikalier och el dessutom ökar pga av index höjning på KPI. I 
rådande läge kan vi inte göra en höjning på mer än 12 %. Vi kan därför förvänta oss 
ett underskott i driftsbudgeten för VA under 2023.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B.  

Bilaga 2. Förslag VA-taxa 2023. Avgiftsnivåer i hela VA-taxan har index-justeras med 
KPI.  
 

Magnus Wigren 
Förvaltningschef 

Johanna Valtersson 
VA-ingenjör 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2022-00435  

 

Beslut om taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige besluta 
följande avseende taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet 2023: 

1. att ny taxa för båtplats i Huleviks båthamn fastslås till 1 800 kr per säsong från 
och med 1 januari 2023, att andrahandsuthyrning av båtplats förbjuds och leder till 
mist båtplats samt att båtplats inte kan överlåtas till tredje part vid exempelvis 
fastighetsförsäljning. 

2. att taxor för Vislandabadet fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla från 
och med 1 januari 2023. 

3. att taxor kopplade till Hanaslöv fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla 
från och med den 1 januari 2023, de nya taxor gäller vid nya bokningar från 1 
januari 2023 och påverkar inte bokningar som är genomförda innan detta datum. 

4. att ny taxa avseende familjeentré (två vuxna och två barn) till simhallen fastställs 
till 180 kr vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

5. att personer som uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning omfattas av 
samma taxa som ungdomar, seniorer och studenter vid Vislandabadet och Virda 
bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

6. att hyra av Slätthögskolans gymnastiksal sker enligt beslutad timtaxa för 
gymnastiksalar från och med 1 januari 2023.     

att övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 
förblir oförändrade.          

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska kontinuerligt genomföra genomlysning av taxor 
och avgifter till kommunala anläggningar. På kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 9 november 2022 så beredde nämnden ärendet om revidering 
av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen 

1. Huleviks båthamn 

I Hulevik ligger en båthamn som innefattar 79 båtplatser, ansvaret för båthamnen 
ligger på Alvesta kommun, kultur- och fritidsnämnden. Hösten 2022 genomförs 
med tillstånd av Länsstyrelsen en upprustning av båthamnen där pirerna rustas upp, 
ny grillplats anläggs och båtplatserna närmast land muddras.  

Sjön Åsnen är numer del av nationalparken och Åsnen är en stor sjö med fantastiska 
möjligheter till naturupplevelser. Intresset för att hyra båtplats i Huleviks båthamn 
är mycket stort och idag finns det 21 styck som önskar plats.  

Förslag på ny taxa från och med 1 januari 2023: 
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Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Säsongstaxa 1 500 kr 1 800 kr 

 

2. Vislandabadet 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 

Entréavgiften vid Vislandabadet reviderades senast år 2017 och förslag på ny avgift 
anges nedan.  

Vid Vislandabadet föreslås även ett tillägg till befintliga taxor att erbjuda 
familjeentré till badet för två vuxna och två barn. Subventioneringen avser tio kr 
vardera på entrébiljetten för barnen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023:  

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Engångsentré vuxen 18-
64 år 

30 kr 40 kr 

Engångsentré 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

20 kr 30 kr 

Engångsentré barn 
under 4 år 

0 kr 0 kr 

Familjeentré (två vuxna 
och två barn) 

- 120 kr 

10 - kort vuxen 18-64 år 200 kr 300 kr 

10 – kort 4-17 år, senior, 
studenter och personer 
som uppbär aktivitets- 
eller sjukersättning 

150 kr 200 kr 

Säsongskort vuxen 18-
64 år 

500 kr 650 kr 

Säsongskort 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

300 kr 450 kr 
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Vid Vislandabadet har inte taxa för hyra av anläggning/bassäng tidigare tagits fram 
för föreningar och privata aktörer, därför föreslås även taxor för detta ändamål för 
att kunna möta upp ett behov. Uthyrning av bassängen till andra aktörer än 
allmänhetens bad föreslås endast ske efter särskild överenskommelse med kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023: 

Hyra av simbassäng* Fyra banor En bana 

Taxa 1 1 250 kr/timme 310 kr/timme 

Taxa 2 595 kr/timme 150 kr/timme 

Taxa 3 190 kr/timme 50 kr/timme 

*) hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och 

enligt speciell överenskommelse.  

 

Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför Alvesta 
kommun med flera.  

Taxa 2:  Föreningar registrerade i Alvesta kommun. 

Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun med 
ungdomsverksamhet/seniorverksamhet. 

 

3. Hanaslöv 

Taxan för liftkort i Hanaslöv reviderades senast år 2015 och förslag på ny taxa anges 
nedan.  

Nedan angivna taxorna för Hanaslövs friluftsområde gäller verksamheterna för 
utförsåkning och downhill. Taxor föreslås gälla vinter- respektive sommarsäsong om 
annat inte anges.  

Det har efterfrågats ett åretrunt-kort, som innefattar både utförsåkning med skidor 
och downhill samt trailpass. 

Trailpass är till för downhillcykling när anläggning/liften inte är i gång.  Trailpass 
finns för att kunna öppna upp för mer cykling och ökad tillgänglighet för 
allmänheten. Beslut har tidigare tagit för dagskort för barn/ungdom 7-17 år på 25 
kronor per dag samt för vuxen 18 år och äldre på 50 kronor. Detta föreslås 
kompletteras med säsongskort. 

Efterfrågan för att hyra anläggningen från privata aktörer, föreningar med flera har 
ökat, därför föreslås en taxa enligt samma struktur som för övriga lokaler. Dessa 
bokningar sker enligt särskild överenskommelse. 

 

Förslag på nya taxor i Hanaslöv från och med 1 januari 2023:  

Typ av liftkort Till och med 6 
år* 

7-17 år 18 år + 
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Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Förmiddag 50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Eftermiddag  50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Kväll 50 kr 0 kr 90 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Heldag 80 kr 0 kr 140 kr 160 kr 180 kr 200 kr 

Säsongskort (vinter 
el sommar**) 

600 kr 0 kr 995 kr 1 100 
kr 

1 300 
kr 

1 500 
kr 

Per tur 20 kr 0 kr 20 kr 30 kr 20 kr 30 kr 

Årskort - - - 1 700 
kr 

- 2 300 
kr 

 

*) barn upp till och med 6 år får endast åka om de använder hjälm och åker i sällskap med 
målsman eller annan vuxen  
**) i säsongskort sommar ingår trailpass 
 

Typ av trailpass Till och med 6 år 7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Säsongskort - - - 250 kr - 500 kr 

 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Vid friluftsdag för elev i 
Alvesta kommun 

50 kr/elev 60 kr/elev 

Vid friluftsdag för elev i 
skola utanför Alvesta 
kommun 

95 kr/elev 120 kr/elev 

 

Hyra av anläggningen Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Taxa 1* - 8 500 kr för tre timmar 

Taxa 2* - 7 000 kr för tre timmar 

Taxa 3* - 3 500 kr för tre timmar 

*) förklaring av taxa 1, 2 respektive 3 se ovan vid taxor för Vislandabadet. 

 

4. Virda bad och sportcenter 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 
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Vid Virda bad och sportcenter föreslås också ett tillägg till befintliga taxor, att som i 
likhet med Vislandabadet erbjuda familjeentré till simhallen för två vuxna och två 
barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på entrébiljetten för barnen. 

 

Förslag på nya taxor vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Familjeentré simhallen 
(två vuxna och två barn) 

- 180 kr 

 

5. Slätthögskolans gymnastiksal 

Hyran för Slätthögskolans gymnastiksal vid bokning tillsammans med 
Slätthögskolans matsal uppgår idag till 180 kr/tillfälle för Taxa 1-3. Därtill tillkommer 
hyran för matsalen, Taxa 1: 400 kr/tillfälle och Taxa 2 och 3: 200 kr/tillfälle.  

Hyran för enbart gymnastiksalen är densamma som för övriga gymnastiksalar i 
kommunen och baseras på följande timtaxa: Taxa 1: 155 kr/timme, Taxa 2: 95 
kr/timme och Taxa 3: 65 kr/timme. 

Inför 2023 föreslås att uthyrning av Slätthögskolans gymnastiksal endast sker enligt 
beslutad timtaxa för gymnastiksalar, även om gymnastiksalen hyrs ut samtidigt som 
matsalen.     

Konsekvensanalys 

Genom att fortsätta erbjuda barn under fyra år gratis inträde i simhall vid Virda bad 
och sportcenter och Vislandabadet skapas förutsättningar för en aktiv fritid. Detta, 
tillsammans med att familjebiljett erbjuds på ovan nämnda anläggningar, 
underlättar ytterligare till en aktiv fritid för barnfamiljer.  

I Hanaslöv föreslås barn till och med sex år åka gratis förutsatt att de åker i vuxet 
sällskap och med hjälm. För att skapa en säker skidmiljö för barn kommer det från 
och med vintern 2023 att vara krav på att barn sex år eller yngre åker med hjälm 
och i vuxet sällskap.  

Utifrån den kostnadsökning som sker i samhället höjs inga taxor för föreningar 
2023, däremot införs taxor vid förhyrning av Vislandabadet och Hanaslöv som 
tidigare har saknats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från kultur- och fritidsnämnden § 85, 2022-11-09 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 

 



 

 
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 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
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Beslut om taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta följande avseende taxor och 
avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 2023: 

1. att ny taxa för båtplats i Huleviks båthamn fastslås till 1 800 kr per säsong 
från och med 1 januari 2023, att andrahandsuthyrning av båtplats förbjuds 
och leder till mist båtplats samt att båtplats inte kan överlåtas till tredje 
part vid exempelvis fastighetsförsäljning. 

2. att taxor för Vislandabadet fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla 
från och med sommaren 2023. 

3. att taxor kopplade till Hanaslöv fastställs enligt nedan angivet förslag att 
gälla från och med den 1 januari 2023, de nya taxor gäller vid nya bokningar 
från 1 januari 2023 och påverkar inte bokningar som är genomförda innan 
detta datum. 

4. att ny taxa avseende familjeentré (två vuxna och två barn) till simhallen 
fastställs till 180 kr vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 
2023. 

5. att personer som uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning omfattas 
av samma taxa som ungdomar, seniorer och studenter vid Vislandabadet 
och Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

6. att hyra av Slätthögskolans gymnastiksal sker enligt beslutad timtaxa för 
gymnastiksalar från och med 1 januari 2023.     

7. att övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter förblir oförändrade.          

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska kontinuerligt genomföra genomlysning av taxor 
och avgifter till kommunala anläggningar. På kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 9 november 2022 så beredde nämnden ärendet om revidering 
av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen 

1. Huleviks båthamn 
I Hulevik ligger en båthamn som innefattar 79 båtplatser, ansvaret för båthamnen 
ligger på Alvesta kommun, kultur- och fritidsnämnden. Hösten 2022 genomförs 
med tillstånd av Länsstyrelsen en upprustning av båthamnen där pirerna rustas upp, 
ny grillplats anläggs och båtplatserna närmast land muddras.  



 
Datum 

2022-11-14 
Referens 

KS 2022-00435  
Sida 

2(5) 

 

 

Sjön Åsnen är numer del av nationalparken och Åsnen är en stor sjö med fantastiska 
möjligheter till naturupplevelser. Intresset för att hyra båtplats i Huleviks båthamn 
är mycket stort och idag finns det 21 styck som önskar plats.  

Förslag på ny taxa från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Säsongstaxa 1 500 kr 1 800 kr 

 
2. Vislandabadet 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 

Entréavgiften vid Vislandabadet reviderades senast år 2017 och förslag på ny avgift 
anges nedan.  

Vid Vislandabadet föreslås även ett tillägg till befintliga taxor att erbjuda 
familjeentré till badet för två vuxna och två barn. Subventioneringen avser tio kr 
vardera på entrébiljetten för barnen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023:  

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Engångsentré vuxen 18-
64 år 

30 kr 40 kr 

Engångsentré 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

20 kr 30 kr 

Engångsentré barn 
under 4 år 

0 kr 0 kr 

Familjeentré (två vuxna 
och två barn) 

- 120 kr 

10 - kort vuxen 18-64 år 200 kr 300 kr 

10 – kort 4-17 år, senior, 
studenter och personer 
som uppbär aktivitets- 
eller sjukersättning 

150 kr 200 kr 

Säsongskort vuxen 18-
64 år 

500 kr 650 kr 

Säsongskort 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

300 kr 450 kr 
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Vid Vislandabadet har inte taxa för hyra av anläggning/bassäng tidigare tagits fram 
för föreningar och privata aktörer, därför föreslås även taxor för detta ändamål för 
att kunna möta upp ett behov. Uthyrning av bassängen till andra aktörer än 
allmänhetens bad föreslås endast ske efter särskild överenskommelse med kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023: 

Hyra av simbassäng* Fyra banor En bana 

Taxa 1 1 250 kr/timme 310 kr/timme 

Taxa 2 595 kr/timme 150 kr/timme 

Taxa 3 190 kr/timme 50 kr/timme 

*) hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och 

enligt speciell överenskommelse.  

 
Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför 

Alvesta kommun med flera.  

Taxa 2:  Föreningar registrerade i Alvesta kommun. 

Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun med 
ungdomsverksamhet/seniorverksamhet. 

 
3. Hanaslöv 

Taxan för liftkort i Hanaslöv reviderades senast år 2015 och förslag på ny taxa anges 
nedan.  

Nedan angivna taxorna för Hanaslövs friluftsområde gäller verksamheterna för 
utförsåkning och downhill. Taxor föreslås gälla vinter- respektive sommarsäsong om 
annat inte anges.  

Det har efterfrågats ett åretrunt-kort, som innefattar både utförsåkning med skidor 
och downhill samt trailpass. 

Trailpass är till för downhillcykling när anläggning/liften inte är i gång.  Trailpass 
finns för att kunna öppna upp för mer cykling och ökad tillgänglighet för 
allmänheten. Beslut har tidigare tagit för dagskort för barn/ungdom 7-17 år på 25 
kronor per dag samt för vuxen 18 år och äldre på 50 kronor. Detta föreslås 
kompletteras med säsongskort. 

Efterfrågan för att hyra anläggningen från privata aktörer, föreningar med flera har 
ökat, därför föreslås en taxa enligt samma struktur som för övriga lokaler. Dessa 
bokningar sker enligt särskild överenskommelse. 
 
Förslag på nya taxor i Hanaslöv från och med 1 januari 2023:  

Typ av liftkort Till och med 6 
år* 

7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Förmiddag 50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Eftermiddag  50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Kväll 50 kr 0 kr 90 kr 120 kr 130 kr 160 kr 
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Heldag 80 kr 0 kr 140 kr 160 kr 180 kr 200 kr 

Säsongskort (vinter 
el sommar**) 

600 kr 0 kr 995 kr 1 100 
kr 

1 300 
kr 

1 500 
kr 

Per tur 20 kr 0 kr 20 kr 30 kr 20 kr 30 kr 

Årskort - - - 1 700 
kr 

- 2 300 
kr 

 

*) barn upp till och med 6 år får endast åka om de använder hjälm och åker i sällskap med 
målsman eller annan vuxen  
**) i säsongskort sommar ingår trailpass 
 

Typ av trailpass Till och med 6 år 7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Säsongskort - - - 250 kr - 500 kr 

 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Vid friluftsdag för elev i 
Alvesta kommun 

50 kr/elev 60 kr/elev 

Vid friluftsdag för elev i 
skola utanför Alvesta 
kommun 

95 kr/elev 120 kr/elev 

 

Hyra av anläggningen Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Taxa 1* - 8 500 kr för tre timmar 

Taxa 2* - 7 000 kr för tre timmar 

Taxa 3* - 3 500 kr för tre timmar 

*) förklaring av taxa 1, 2 respektive 3 se ovan vid taxor för Vislandabadet. 

 

4. Virda bad och sportcenter 
Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 
Vid Virda bad och sportcenter föreslås också ett tillägg till befintliga taxor, att som i 
likhet med Vislandabadet erbjuda familjeentré till simhallen för två vuxna och två 
barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på entrébiljetten för barnen. 
 
Förslag på nya taxor vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Familjeentré simhallen 
(två vuxna och två barn) 

- 180 kr 
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5. Slätthögskolans gymnastiksal 
Hyran för Slätthögskolans gymnastiksal vid bokning tillsammans med 
Slätthögskolans matsal uppgår idag till 180 kr/tillfälle för Taxa 1-3. Därtill tillkommer 
hyran för matsalen, Taxa 1: 400 kr/tillfälle och Taxa 2 och 3: 200 kr/tillfälle.  

Hyran för enbart gymnastiksalen är densamma som för övriga gymnastiksalar i 
kommunen och baseras på följande timtaxa: Taxa 1: 155 kr/timme, Taxa 2: 95 
kr/timme och Taxa 3: 65 kr/timme. 

Inför 2023 föreslås att uthyrning av Slätthögskolans gymnastiksal endast sker enligt 
beslutad timtaxa för gymnastiksalar, även om gymnastiksalen hyrs ut samtidigt som 
matsalen.     

Konsekvensanalys 

Genom att fortsätta erbjuda barn under fyra år gratis inträde i simhall vid Virda bad 
och sportcenter och Vislandabadet skapas förutsättningar för en aktiv fritid. Detta, 
tillsammans med att familjebiljett erbjuds på ovan nämnda anläggningar, 
underlättar ytterligare till en aktiv fritid för barnfamiljer.  

I Hanaslöv föreslås barn till och med sex år åka gratis förutsatt att de åker i vuxet 
sällskap och med hjälm. För att skapa en säker skidmiljö för barn kommer det från 
och med vintern 2023 att vara krav på att barn sex år eller yngre åker med hjälm 
och i vuxet sällskap.  

Utifrån den kostnadsökning som sker i samhället höjs inga taxor för föreningar 
2023, däremot införs taxor vid förhyrning av Vislandabadet och Hanaslöv som 
tidigare har saknats.  

Beslutsunderlag 

Beslut från kultur- och fritidsnämnden § 85, 2022-11-09 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen  
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomichef 
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§ 53 Dnr 2022-00098 806 

 

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 
besluta följande avseende taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet 2023: 

1. att ny taxa för båtplats i Huleviks båthamn fastslås till 1 800 kr per säsong 
från och med 1 januari 2023, att andrahandsuthyrning av båtplats förbjuds 
och leder till mist båtplats samt att båtplats inte kan överlåtas till tredje 
part vid exempelvis fastighetsförsäljning. 

2. att taxor för Vislandabadet fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla 
från och med sommaren 2023. 

3. att taxor kopplade till Hanaslöv fastställs enligt nedan angivet förslag att 
gälla från och med den 1 januari 2023, de nya taxor gäller vid nya bokningar 
från 1 januari 2023 och påverkar inte bokningar som är genomförda innan 
detta datum. 

4. att ny taxa avseende familjeentré (två vuxna och två barn) till simhallen 
fastställs till 180 kr vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 
2023. 

5. att personer som uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning omfattas 
av samma taxa som ungdomar, seniorer och studenter vid Vislandabadet 
och Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

6. att hyra av Slätthögskolans gymnastiksal sker enligt beslutad timtaxa för 
gymnastiksalar från och med 1 januari 2023.     

7. att övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter förblir oförändrade.       

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska kontinuerligt genomföra genomlysning av taxor 
och avgifter till kommunala anläggningar.  

1. Huleviks båthamn 
I Hulevik ligger en båthamn som innefattar 79 båtplatser, ansvaret för båthamnen 
ligger på Alvesta kommun, kultur- och fritidsnämnden. Hösten 2022 genomförs 
med tillstånd av Länsstyrelsen en upprustning av båthamnen där pirerna rustas upp, 
ny grillplats anläggs och båtplatserna närmast land muddras.  

Sjön Åsnen är numer del av nationalparken och Åsnen är en stor sjö med fantastiska 
möjligheter till naturupplevelser. Intresset för att hyra båtplats i Huleviks båthamn 
är mycket stort och idag finns det 21 styck som önskar plats.  

 

Förslag på ny taxa från och med 1 januari 2023: 
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Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Säsongstaxa 1 500 kr 1 800 kr 

 
2. Vislandabadet 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 

Vid Vislandabadet föreslås ett tillägg till befintliga taxor att erbjuda familjeentré till 
badet för två vuxna och två barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på 
entrébiljetten för barnen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023:  

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Engångsentré vuxen 18-
64 år 

30 kr 40 kr 

Engångsentré 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

20 kr 30 kr 

Engångsentré barn 
under 4 år 

0 kr 0 kr 

Familjeentré (två vuxna 
och två barn) 

- 120 kr 

10 - kort vuxen 18-64 år 200 kr 300 kr 

10 - kort 4-17 år, senior, 
studenter och personer 
som uppbär aktivitets- 
eller sjukersättning 

150 kr 200 kr 

Säsongskort vuxen 18-
64 år 

500 kr 650 kr 

Säsongskort 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

300 kr 450 kr 

 
Vid Vislandabadet har inte taxa för hyra av anläggning/bassäng tidigare tagits fram 
för föreningar och privata aktörer, därför föreslås även taxor för detta ändamål för 
att kunna möta upp ett behov. Uthyrning av bassängen till andra aktörer än 
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allmänhetens bad föreslås endast ske efter särskild överenskommelse med kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023: 

Hyra av simbassäng* Fyra banor En bana 

Taxa 1 1 250 kr/timme 310 kr/timme 

Taxa 2 595 kr/timme 150 kr/timme 

Taxa 3 190 kr/timme 50 kr/timme 

*) hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och 

enligt speciell överenskommelse.  

 
Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför 

Alvesta kommun med flera.  

Taxa 2:  Föreningar registrerade i Alvesta kommun. 

Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun med 
ungdomsverksamhet/seniorverksamhet. 

 
3. Hanaslöv 

Nedan angivna taxorna för Hanaslövs friluftsområde gäller verksamheterna för 
utförsåkning och downhill. Taxor föreslås gälla vinter- respektive sommarsäsong om 
annat inte anges.  

Det har efterfrågats ett åretrunt-kort, som innefattar både utförsåkning med skidor 
och downhill samt trailpass. 

Trailpass är till för downhillcykling när anläggning/liften inte är i gång.  Trailpass 
finns för att kunna öppna upp för mer cykling och ökad tillgänglighet för 
allmänheten. Beslut har tidigare tagit för dagskort för barn/ungdom 7-17 år på 25 
kronor per dag samt för vuxen 18 år och äldre på 50 kronor. Detta föreslås 
kompletteras med säsongskort. 

Efterfrågan för att hyra anläggningen från privata aktörer, föreningar med flera har 
ökat, därför föreslås en taxa enligt samma struktur som för övriga lokaler. Dessa 
bokningar sker enligt särskild överenskommelse. 
 
Förslag på nya taxor i Hanaslöv från och med 1 januari 2023:  

Typ av liftkort Till och med 6 
år* 

7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Förmiddag 50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Eftermiddag  50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Kväll 50 kr 0 kr 90 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Heldag 80 kr 0 kr 140 kr 160 kr 180 kr 200 kr 
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Säsongskort (vinter 
el sommar**) 

600 kr 0 kr 995 kr 1 100 
kr 

1 300 
kr 

1 500 
kr 

Per tur 20 kr 0 kr 20 kr 30 kr 20 kr 30 kr 

Årskort - - - 1 700 
kr 

- 2 300 
kr 

 

*) barn upp till och med 6 år får endast åka om de använder hjälm och åker i sällskap med 
målsman eller annan vuxen  
**) i säsongskort sommar ingår trailpass 
 

Typ av trailpass Till och med 6 år 7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Säsongskort - - - 250 kr - 500 kr 

 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Vid friluftsdag för elev i 
Alvesta kommun 

50 kr/elev 60 kr/elev 

Vid friluftsdag för elev i 
skola utanför Alvesta 
kommun 

95 kr/elev 120 kr/elev 

 

 

Hyra av anläggningen Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Taxa 1* - 8 500 kr för tre timmar 

Taxa 2* - 7 000 kr för tre timmar 

Taxa 3* - 3 500 kr för tre timmar 

*) förklaring av taxa 1, 2 respektive 3 se ovan vid taxor för Vislandabadet. 

 

4. Virda bad och sportcenter 
Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 
Vid Virda bad och sportcenter föreslås också ett tillägg till befintliga taxor, att som i 
likhet med Vislandabadet erbjuda familjeentré till simhallen för två vuxna och två 
barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på entrébiljetten för barnen. 
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Förslag på nya taxor vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Familjeentré simhallen 
(två vuxna och två barn) 

- 180 kr 

 

5. Slätthögskolans gymnastiksal 
Hyran för Slätthögskolans gymnastiksal vid bokning tillsammans med 
Slätthögskolans matsal uppgår idag till 180 kr/tillfälle för Taxa 1-3. Därtill tillkommer 
hyran för matsalen, Taxa 1: 400 kr/tillfälle och Taxa 2 och 3: 200 kr/tillfälle.  

Hyran för enbart gymnastiksalen är densamma som för övriga gymnastiksalar i 
kommunen och baseras på följande timtaxa: Taxa 1: 155 kr/timme, Taxa 2: 95 
kr/timme och Taxa 3: 65 kr/timme. 

Inför 2023 föreslås att uthyrning av Slätthögskolans gymnastiksal endast sker enligt 
beslutad timtaxa för gymnastiksalar, även om gymnastiksalen hyrs ut samtidigt som 
matsalen.     

Konsekvensanalys 
Genom att fortsätta erbjuda barn under fyra år gratis inträde i simhall vid Virda bad 
och sportcenter och Vislandabadet skapas förutsättningar för en aktiv fritid. Detta, 
tillsammans med att familjebiljett erbjuds på ovan nämnda anläggningar, 
underlättar ytterligare till en aktiv fritid för barnfamiljer.  

I Hanaslöv föreslås barn till och med sex år åka gratis förutsatt att de åker i vuxet 
sällskap och med hjälm. För att skapa en säker skidmiljö för barn kommer det från 
och med vintern 2023 att vara krav på att barn sex år eller yngre åker med hjälm 
och i vuxet sällskap.  

Utifrån den kostnadsökning som sker i samhället höjs inga taxor för föreningar 
2023, däremot införs taxor vid förhyrning av Vislandabadet och Hanaslöv som 
tidigare har saknats.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter inom kultur- 
och fritidsförvaltningen 2023, daterad 2022-10-24     

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschef fritid 

 



 

 
Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Martin Sallergård 
Avdelningschef fritid 
0472-150 21 
martin.sallergard@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(5) 

Datum 

2022-10-24 
Referens 

KFN 2022-00098 806  

 

 

 

 
  

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen 
2023 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 
besluta följande avseende taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet 2023: 

1. att ny taxa för båtplats i Huleviks båthamn fastslås till 1 800 kr per säsong 
från och med 1 januari 2023, att andrahandsuthyrning av båtplats förbjuds 
och leder till mist båtplats samt att båtplats inte kan överlåtas till tredje 
part vid exempelvis fastighetsförsäljning. 

2. att taxor för Vislandabadet fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla 
från och med sommaren 2023. 

3. att taxor kopplade till Hanaslöv fastställs enligt nedan angivet förslag att 
gälla från och med den 1 januari 2023, de nya taxor gäller vid nya bokningar 
från 1 januari 2023 och påverkar inte bokningar som är genomförda innan 
detta datum. 

4. att ny taxa avseende familjeentré (två vuxna och två barn) till simhallen 
fastställs till 180 kr vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 
2023. 

5. att personer som uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning omfattas 
av samma taxa som ungdomar, seniorer och studenter vid Vislandabadet 
och Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

6. att hyra av Slätthögskolans gymnastiksal sker enligt beslutad timtaxa för 
gymnastiksalar från och med 1 januari 2023.     

7. att övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter förblir oförändrade.        

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska kontinuerligt genomföra genomlysning av taxor 
och avgifter till kommunala anläggningar.  

1. Huleviks båthamn 
I Hulevik ligger en båthamn som innefattar 79 båtplatser, ansvaret för båthamnen 
ligger på Alvesta kommun, kultur- och fritidsnämnden. Hösten 2022 genomförs 
med tillstånd av Länsstyrelsen en upprustning av båthamnen där pirerna rustas upp, 
ny grillplats anläggs och båtplatserna närmast land muddras.  

Sjön Åsnen är numer del av nationalparken och Åsnen är en stor sjö med fantastiska 
möjligheter till naturupplevelser. Intresset för att hyra båtplats i Huleviks båthamn 
är mycket stort och idag finns det 21 styck som önskar plats.  
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Förslag på ny taxa från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Säsongstaxa 1 500 kr 1 800 kr 

 
2. Vislandabadet 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 

Entréavgiften vid Vislandabadet reviderades senast år 2017 och förslag på ny avgift 
anges nedan.  

Vid Vislandabadet föreslås även ett tillägg till befintliga taxor att erbjuda 
familjeentré till badet för två vuxna och två barn. Subventioneringen avser tio kr 
vardera på entrébiljetten för barnen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023:  

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Engångsentré vuxen 18-
64 år 

30 kr 40 kr 

Engångsentré 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

20 kr 30 kr 

Engångsentré barn 
under 4 år 

0 kr 0 kr 

Familjeentré (två vuxna 
och två barn) 

- 120 kr 

10 - kort vuxen 18-64 år 200 kr 300 kr 

10 – kort 4-17 år, senior, 
studenter och personer 
som uppbär aktivitets- 
eller sjukersättning 

150 kr 200 kr 

Säsongskort vuxen 18-
64 år 

500 kr 650 kr 

Säsongskort 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

300 kr 450 kr 

 
Vid Vislandabadet har inte taxa för hyra av anläggning/bassäng tidigare tagits fram 
för föreningar och privata aktörer, därför föreslås även taxor för detta ändamål för 
att kunna möta upp ett behov. Uthyrning av bassängen till andra aktörer än 
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allmänhetens bad föreslås endast ske efter särskild överenskommelse med kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023: 

Hyra av simbassäng* Fyra banor En bana 

Taxa 1 1 250 kr/timme 310 kr/timme 

Taxa 2 595 kr/timme 150 kr/timme 

Taxa 3 190 kr/timme 50 kr/timme 

*) hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och 

enligt speciell överenskommelse.  

 
Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför 

Alvesta kommun med flera.  

Taxa 2:  Föreningar registrerade i Alvesta kommun. 

Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun med 
ungdomsverksamhet/seniorverksamhet. 

 
3. Hanaslöv 

Taxan för liftkort i Hanaslöv reviderades senast år 2015 och förslag på ny taxa anges 
nedan.  

Nedan angivna taxorna för Hanaslövs friluftsområde gäller verksamheterna för 
utförsåkning och downhill. Taxor föreslås gälla vinter- respektive sommarsäsong om 
annat inte anges.  

Det har efterfrågats ett åretrunt-kort, som innefattar både utförsåkning med skidor 
och downhill samt trailpass. 

Trailpass är till för downhillcykling när anläggning/liften inte är i gång.  Trailpass 
finns för att kunna öppna upp för mer cykling och ökad tillgänglighet för 
allmänheten. Beslut har tidigare tagit för dagskort för barn/ungdom 7-17 år på 25 
kronor per dag samt för vuxen 18 år och äldre på 50 kronor. Detta föreslås 
kompletteras med säsongskort. 

Efterfrågan för att hyra anläggningen från privata aktörer, föreningar med flera har 
ökat, därför föreslås en taxa enligt samma struktur som för övriga lokaler. Dessa 
bokningar sker enligt särskild överenskommelse. 
 
Förslag på nya taxor i Hanaslöv från och med 1 januari 2023:  

Typ av liftkort Till och med 6 
år* 

7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Förmiddag 50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Eftermiddag  50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Kväll 50 kr 0 kr 90 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Heldag 80 kr 0 kr 140 kr 160 kr 180 kr 200 kr 

Säsongskort (vinter 600 kr 0 kr 995 kr 1 100 1 300 1 500 
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el sommar**) kr kr kr 

Per tur 20 kr 0 kr 20 kr 30 kr 20 kr 30 kr 

Årskort - - - 1 700 
kr 

- 2 300 
kr 

 

*) barn upp till och med 6 år får endast åka om de använder hjälm och åker i sällskap med 
målsman eller annan vuxen  
**) i säsongskort sommar ingår trailpass 
 

Typ av trailpass Till och med 6 år 7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Säsongskort - - - 250 kr - 500 kr 

 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Vid friluftsdag för elev i 
Alvesta kommun 

50 kr/elev 60 kr/elev 

Vid friluftsdag för elev i 
skola utanför Alvesta 
kommun 

95 kr/elev 120 kr/elev 

 

Hyra av anläggningen Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Taxa 1* - 8 500 kr för tre timmar 

Taxa 2* - 7 000 kr för tre timmar 

Taxa 3* - 3 500 kr för tre timmar 

*) förklaring av taxa 1, 2 respektive 3 se ovan vid taxor för Vislandabadet. 

 

4. Virda bad och sportcenter 
Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 
Vid Virda bad och sportcenter föreslås också ett tillägg till befintliga taxor, att som i 
likhet med Vislandabadet erbjuda familjeentré till simhallen för två vuxna och två 
barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på entrébiljetten för barnen. 
 
Förslag på nya taxor vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Familjeentré simhallen 
(två vuxna och två barn) 

- 180 kr 
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5. Slätthögskolans gymnastiksal 
Hyran för Slätthögskolans gymnastiksal vid bokning tillsammans med 
Slätthögskolans matsal uppgår idag till 180 kr/tillfälle för Taxa 1-3. Därtill tillkommer 
hyran för matsalen, Taxa 1: 400 kr/tillfälle och Taxa 2 och 3: 200 kr/tillfälle.  

Hyran för enbart gymnastiksalen är densamma som för övriga gymnastiksalar i 
kommunen och baseras på följande timtaxa: Taxa 1: 155 kr/timme, Taxa 2: 95 
kr/timme och Taxa 3: 65 kr/timme. 

Inför 2023 föreslås att uthyrning av Slätthögskolans gymnastiksal endast sker enligt 
beslutad timtaxa för gymnastiksalar, även om gymnastiksalen hyrs ut samtidigt som 
matsalen.     

Konsekvensanalys 

Genom att fortsätta erbjuda barn under fyra år gratis inträde i simhall vid Virda bad 
och sportcenter och Vislandabadet skapas förutsättningar för en aktiv fritid. Detta, 
tillsammans med att familjebiljett erbjuds på ovan nämnda anläggningar, 
underlättar ytterligare till en aktiv fritid för barnfamiljer.  

I Hanaslöv föreslås barn till och med sex år åka gratis förutsatt att de åker i vuxet 
sällskap och med hjälm. För att skapa en säker skidmiljö för barn kommer det från 
och med vintern 2023 att vara krav på att barn sex år eller yngre åker med hjälm 
och i vuxet sällskap.  

Utifrån den kostnadsökning som sker i samhället höjs inga taxor för föreningar 
2023, däremot införs taxor vid förhyrning av Vislandabadet och Hanaslöv som 
tidigare har saknats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter inom kultur- 
och fritidsförvaltningen 2023, daterad 2022-10-24  

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Martin Sallergård 
Avdelningschef fritid 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschef fritid 
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Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 
besluta följande avseende taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet 2023: 

1. att ny taxa för båtplats i Huleviks båthamn fastslås till 1 800 kr per säsong från 
och med 1 januari 2023, att andrahandsuthyrning av båtplats förbjuds och leder 
till mist båtplats samt att båtplats inte kan överlåtas till tredje part vid 
exempelvis fastighetsförsäljning. 

2. att taxor för Vislandabadet fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla från 
och med sommaren 2023. 

3. att taxor kopplade till Hanaslöv fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla 
från och med den 1 januari 2023, de nya taxor gäller vid nya bokningar från 1 
januari 2023 och påverkar inte bokningar som är genomförda innan detta 
datum. 

4. att ny taxa avseende familjeentré (två vuxna och två barn) till simhallen 
fastställs till 180 kr vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

5. att personer som uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning omfattas av 
samma taxa som ungdomar, seniorer och studenter vid Vislandabadet och Virda 
bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

6. att hyra av Slätthögskolans gymnastiksal sker enligt beslutad timtaxa för 
gymnastiksalar från och med 1 januari 2023.     

7. att övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter förblir oförändrade.        

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska kontinuerligt genomföra genomlysning av taxor 
och avgifter till kommunala anläggningar.  

1. Huleviks båthamn 
I Hulevik ligger en båthamn som innefattar 79 båtplatser, ansvaret för båthamnen 
ligger på Alvesta kommun, kultur- och fritidsnämnden. Hösten 2022 genomförs 
med tillstånd av Länsstyrelsen en upprustning av båthamnen där pirerna rustas upp, 
ny grillplats anläggs och båtplatserna närmast land muddras.  

Sjön Åsnen är numer del av nationalparken och Åsnen är en stor sjö med fantastiska 
möjligheter till naturupplevelser. Intresset för att hyra båtplats i Huleviks båthamn 
är mycket stort och idag finns det 21 styck som önskar plats.  

 

 

Förslag på ny taxa från och med 1 januari 2023: 
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Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Säsongstaxa 1 500 kr 1 800 kr 

 
2. Vislandabadet 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 

Entréavgiften vid Vislandabadet reviderades senast år 2017 och förslag på ny avgift 
anges nedan.  

Vid Vislandabadet föreslås ett tillägg till befintliga taxor att erbjuda familjeentré till 
badet för två vuxna och två barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på 
entrébiljetten för barnen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023:  

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Engångsentré vuxen 18-
64 år 

30 kr 40 kr 

Engångsentré 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

20 kr 30 kr 

Engångsentré barn 
under 4 år 

0 kr 0 kr 

Familjeentré (två vuxna 
och två barn) 

- 120 kr 

10 - kort vuxen 18-64 år 200 kr 300 kr 

10 - kort 4-17 år, senior, 
studenter och personer 
som uppbär aktivitets- 
eller sjukersättning 

150 kr 200 kr 

Säsongskort vuxen 18-
64 år 

500 kr 650 kr 

Säsongskort 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

300 kr 450 kr 

 
Vid Vislandabadet har inte taxa för hyra av anläggning/bassäng tidigare tagits fram 
för föreningar och privata aktörer, därför föreslås även taxor för detta ändamål för 
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att kunna möta upp ett behov. Uthyrning av bassängen till andra aktörer än 
allmänhetens bad föreslås endast ske efter särskild överenskommelse med kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023: 

Hyra av simbassäng* Fyra banor En bana 

Taxa 1 1 250 kr/timme 310 kr/timme 

Taxa 2 595 kr/timme 150 kr/timme 

Taxa 3 190 kr/timme 50 kr/timme 

*) hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och 

enligt speciell överenskommelse.  

 
Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför 

Alvesta kommun med flera.  

Taxa 2:  Föreningar registrerade i Alvesta kommun. 

Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun med 
ungdomsverksamhet/seniorverksamhet. 

 
3. Hanaslöv 

Taxan för liftkort i Hanaslöv reviderades senast år 2015 och förslag på ny taxa anges 
nedan.  

Nedan angivna taxorna för Hanaslövs friluftsområde gäller verksamheterna för 
utförsåkning och downhill. Taxor föreslås gälla vinter- respektive sommarsäsong om 
annat inte anges.  

Det har efterfrågats ett åretrunt-kort, som innefattar både utförsåkning med skidor 
och downhill samt trailpass. 

Trailpass är till för downhillcykling när anläggning/liften inte är i gång.  Trailpass 
finns för att kunna öppna upp för mer cykling och ökad tillgänglighet för 
allmänheten. Beslut har tidigare tagit för dagskort för barn/ungdom 7-17 år på 25 
kronor per dag samt för vuxen 18 år och äldre på 50 kronor. Detta föreslås 
kompletteras med säsongskort. 

Efterfrågan för att hyra anläggningen från privata aktörer, föreningar med flera har 
ökat, därför föreslås en taxa enligt samma struktur som för övriga lokaler. Dessa 
bokningar sker enligt särskild överenskommelse. 
 
Förslag på nya taxor i Hanaslöv från och med 1 januari 2023:  

Typ av liftkort Till och med 6 
år* 

7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Förmiddag 50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Eftermiddag  50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 
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Kväll 50 kr 0 kr 90 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Heldag 80 kr 0 kr 140 kr 160 kr 180 kr 200 kr 

Säsongskort (vinter 
el sommar**) 

600 kr 0 kr 995 kr 1 100 
kr 

1 300 
kr 

1 500 
kr 

Per tur 20 kr 0 kr 20 kr 30 kr 20 kr 30 kr 

Årskort - - - 1 700 
kr 

- 2 300 
kr 

 

*) barn upp till och med 6 år får endast åka om de använder hjälm och åker i sällskap med 
målsman eller annan vuxen  
**) i säsongskort sommar ingår trailpass 
 

Typ av trailpass Till och med 6 år 7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Säsongskort - - - 250 kr - 500 kr 

 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Vid friluftsdag för elev i 
Alvesta kommun 

50 kr/elev 60 kr/elev 

Vid friluftsdag för elev i 
skola utanför Alvesta 
kommun 

95 kr/elev 120 kr/elev 

 

 

Hyra av anläggningen Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Taxa 1* - 8 500 kr för tre timmar 

Taxa 2* - 7 000 kr för tre timmar 

Taxa 3* - 3 500 kr för tre timmar 

*) förklaring av taxa 1, 2 respektive 3 se ovan vid taxor för Vislandabadet. 

 

4. Virda bad och sportcenter 
Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 
Vid Virda bad och sportcenter föreslås också ett tillägg till befintliga taxor, att som i 
likhet med Vislandabadet erbjuda familjeentré till simhallen för två vuxna och två 
barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på entrébiljetten för barnen. 
 

Förslag på nya taxor vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023: 
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Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Familjeentré simhallen 
(två vuxna och två barn) 

- 180 kr 

 

5. Slätthögskolans gymnastiksal 
Hyran för Slätthögskolans gymnastiksal vid bokning tillsammans med 
Slätthögskolans matsal uppgår idag till 180 kr/tillfälle för Taxa 1-3. Därtill tillkommer 
hyran för matsalen, Taxa 1: 400 kr/tillfälle och Taxa 2 och 3: 200 kr/tillfälle.  

Hyran för enbart gymnastiksalen är densamma som för övriga gymnastiksalar i 
kommunen och baseras på följande timtaxa: Taxa 1: 155 kr/timme, Taxa 2: 95 
kr/timme och Taxa 3: 65 kr/timme. 

Inför 2023 föreslås att uthyrning av Slätthögskolans gymnastiksal endast sker enligt 
beslutad timtaxa för gymnastiksalar, även om gymnastiksalen hyrs ut samtidigt som 
matsalen.     

Konsekvensanalys 
Genom att fortsätta erbjuda barn under fyra år gratis inträde i simhall vid Virda bad 
och sportcenter och Vislandabadet skapas förutsättningar för en aktiv fritid. Detta, 
tillsammans med att familjebiljett erbjuds på ovan nämnda anläggningar, 
underlättar ytterligare till en aktiv fritid för barnfamiljer.  

I Hanaslöv föreslås barn till och med sex år åka gratis förutsatt att de åker i vuxet 
sällskap och med hjälm. För att skapa en säker skidmiljö för barn kommer det från 
och med vintern 2023 att vara krav på att barn sex år eller yngre åker med hjälm 
och i vuxet sällskap.  

Utifrån den kostnadsökning som sker i samhället höjs inga taxor för föreningar 
2023, däremot införs taxor vid förhyrning av Vislandabadet och Hanaslöv som 
tidigare har saknats.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KFNAU § 53 2022-10-25, Taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter inom kultur- 
och fritidsförvaltningen 2023, daterad 2022-10-24 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Avdelningschef fritid 
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§ 136 Dnr 2022-00403  

 

Beslut om revidering av taxa för sprängämnesprekursioner 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
anta ny taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799). 

Sammanfattning 

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för 
tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i Europaparlamentet och 
rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer följs 
inom kommunen. 

Nämnden för myndighetsutövning har tillförts nytt ansvarsområde med ärenden 
enligt lag om sprängämnesprekursorer i dess reglemente, därav behov av ny taxa. 
Nämndens ordförande fattade ett delegationsbeslut i ärendet den 12 augusti 2022 
om att anta förslag till taxa för avgifter för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

Denna taxa gäller avgifter för Alvesta Kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Delegationsbeslut från ordförande för nämnden för myndighetsutövning 

Utkast till taxa för sprängämnesprekursorer 
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Beslut om revidering av taxa för 
sprängämnesprekursioner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny taxa enligt 

lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799).  

Sammanfattning 

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för 
tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i Europaparlamentet och 
rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer följs 
inom kommunen. 

Nämnden för myndighetsutövning har tillförts nytt ansvarsområde med ärenden 
enligt lag om sprängämnesprekursorer i dess reglemente, därav behov av ny taxa. 
Nämndens ordförande fattade ett delegationsbeslut i ärendet den 12 augusti 2022 
om att anta förslag till taxa för avgifter för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

Denna taxa gäller avgifter för Alvesta Kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut från ordförande för nämnden för myndighetsutövning 

Utkast till taxa för sprängämnesprekursorer 

  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef  

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Nämnden för myndighetsutövning 

Ekonomichef  
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Ny taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny taxa enligt
lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799)

Handlingar i ärendet

Förslag taxa för avgifter för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Redogörelse

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen
över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i Europaparlamentet och rådets förordning
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer följs inom kommunen.

Bedömning

Nämnden för myndighetsutövning har tillförts nytt ansvarsområde med ärenden enligt lag
om sprängämnesprekursorer i dess reglemente, därav behov av ny taxa.

Sammanfattning

Denna taxa gäller avgifter för Alvesta Kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148
av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

På delegation av nämnden för myndighetsutövning

Lisbeth Holmqvist
Ordförande Nämnden för myndighetsutövning



 
Författningssamling  
 
 
 

Fastställd av KF 2022 
Indexuppräkning  

Utgivare: Sammhällsbyggnadsförvaltningen 
Gäller från: 1 xxxx 2022 
Antagen: KF 2022-xx-xx 

Taxa för avgifter för tillsyn enligt 
lagen om 
sprängämnesprekursorer 
Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för 
tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i Europaparlamentet och rådets 
förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer följs inom 
kommunen.  

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta Kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnes-
prekursorer.  

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

1. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut 

 
4 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda som 
tillhandahåller sprängämnesprekursorer enligt förordningen EU 2019/1148. 
 
5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller 
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.  
 
6 § Bestämmelserna i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer (11 §) ger kommunen 
rätt att ta ut avgift för tillsyn. 

Timavgift  
7 § vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 960 kronor per hel timma 
handläggningstid 
 
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 



 
Författningssamling 
 
 
 

Fastställd av KF 2022 
Indexuppräkning  

 

2 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 
halv timme per år tas ingen timavgift ut.  
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, 
PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Övriga ändringar i 
taxan beslutas av kommunfullmäktige. Basmånad för indexuppräkning är oktober 
månad 2022. 

Avgifter 
10 § Följande avgifter gäller vid tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
(2014:799): 
 
Sprängämnesprekursorer Avgift 

Tillsyn Timavgift 
  

Avgiftens erläggande m.m. 
11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor 
12 § Av 17 § andra stycket lag (2014:700) om sprängämnesprekursorer följer att 
nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen. 
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 oktober 2022.  
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§ 137 Dnr 2022-00338 104 

 

Beslut om revidering av det kommunala partistödet och 
utbildningsstödet  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till revidering av regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd 
att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Den 1 februari år 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (4 kap. 29-
32 §§ KL). För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut behövde 
kommunfullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet som ett komplement till 
kommunallagens bestämmelser. Den 24 november år 2015 beslutade 
kommunfullmäktige om utbetalning av partistödet för år 2016. I samma beslut 
anges också vilka lokala regler som skulle gälla för hanteringen av partistöd och 
utbildningsstöd i Alvesta kommun under mandatperioden 2014-2018.  

Kommunfullmäktige fattade beslut den 17 december 2019 § 181 om nya regler för 
kommunalt partistöd och utbildningsstöd att gälla för mandatperioden 2018-2022.  

Inför ny mandatperiod ser kommunledningsförvaltningen över regler för 
kommunalt partistöd och utbildningsstöd, för att möta upp de behoven om 
förtydliganden av regelverket. I förslag till revidering av regler för kommunalt 
partistöd och utbildningsstöd så har ett förtydligande gjorts under § 7 
utbildningsstöd med hur avräkning av utbildningsstödet går till, samt under § 8 med 
vilket sista datum då underlag bör lämnas in för att kunna gälla innevarande år. 

Ärendet bedöms inte behöva någon ytterligare konsekvensanalys än vad som 
framgår i underlaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd (utkast) 
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Beslut om revidering av regler för det kommunala 
partistödet och utbildningsstödet  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av regler för kommunalt 
partistöd och utbildningsstöd att gälla från och med 1 januari 2023.  

Sammanfattning 

Den 1 februari år 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (4 kap. 29-
32 §§ KL). För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut behövde 
kommunfullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet som ett komplement till 
kommunallagens bestämmelser. Den 24 november år 2015 beslutade 
kommunfullmäktige om utbetalning av partistödet för år 2016. I samma beslut 
anges också vilka lokala regler som skulle gälla för hanteringen av partistöd och 
utbildningsstöd i Alvesta kommun under mandatperioden 2014-2018.  

Kommunfullmäktige fattade beslut den 17 december 2019 § 181 om nya regler för 
kommunalt partistöd och utbildningsstöd att gälla för mandatperioden 2018-2022.  

Inför ny mandatperiod ser kommunledningsförvaltningen över regler för 
kommunalt partistöd och utbildningsstöd, för att möta upp de behoven om 
förtydliganden av regelverket. I förslag till revidering av regler för kommunalt 
partistöd och utbildningsstöd så har ett förtydligande gjorts under § 7 
utbildningsstöd med hur avräkning av utbildningsstödet går till, samt under § 8 med 
vilket sista datum underlag bör lämnas in för att kunna gälla innevarande år. 

Ärendet bedöms inte behöva någon ytterligare konsekvensanalys än vad som 
framgår i underlaget.  
 

Beslutsunderlag 

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd (utkast)  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef  

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 

Ekonomichef  

 



 
 

Författningssamling 
Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd 
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben 
Gäller från: 1 januari 2020 
Antagen: KF § 181/2019 

Regler för kommunalt partistöd och 
utbildningsstöd  
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. I Alvesta kommun ska därutöver följande gälla. Utöver det kommunala partistödet 
har partierna i Alvesta kommun även rätt till ett utbildningsstöd i enlighet med dessa 
bestämmelser.   

1 kap.         Partistöd 

1 §  Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Alvesta kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med 
vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd  
Partistödet består av 

 ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti, samt 
 ett mandatstöd, som uppgår till 10 000 kronor per mandat. 

3 §  Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas för det 
verksamhetsåret, oavsett när under året partiet har upphört att vara representerat.  

4 §  Redovisning och granskning av partistöd 

De partier som har erhållit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Redovisningen ska presenteras på den redovisningsblankett som tillhandahålls av Alvesta 
kommun. Blanketten syftar till att skapa en enhetlighet i hur partierna väljer att redovisa 
användningen av partistödet.  
 
Till redovisningen ska det bifogas en granskningsrapport med ett intyg. Partierna utser själva 
sin egen granskare. Granskaren ska intyga att redovisningen ger en rättvis bild av hur 
partistödet har använts. Granskaren ska inte vara samma person som lämnar in redovisningen.  
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5 §  Årlig utbetalning av partistöd 

Kommunfullmäktige beslutar en gång om året, efter juni månads utgång, om partiernas 
redovisningar av föregående års partistöd ska godkännas eller inte. Efter att 
kommunfullmäktige har beslutat att godkänna ett partis redovisning kan partistödet betalas ut 
enligt dessa regler.   Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § tredje stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunen innan juni månads utgång utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 

2 kap.   Utbildningsstöd 

6 §  Rätt till utbildningsstöd 

Utbildningsstödet i Alvesta kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med 
vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

7 §  Utbildningsstöd 

Utbildningsstödet består av 
 ett utbildningsstöd, som uppgår till 5 000 kronor per mandat och år med avräkning 

varje år samt vid mandatperiodens slut. 

7 §  Utbetalning av utbildningsstöd 

För att erhålla utbildningsstöd ska den person som vill ha utbildningsstöd lämna in en ifylld 
utbetalningsblankett (som tillhandahålls av kommunen) samt kopia på kvitto för kostnaden 
för utbildningen. Respektive gruppledare ska ha godkänt användningen av utbildningsstödet 
för att det ska kunna betalas ut. Utbildningsstödet betalas ut löpande efter det att kommunen 
har mottagit en godkänd ansökan om utbildningsstöd.  
 
Ansökan om utbildningsstöd ska ha inkommit senast den 31 december för innevarande år.  
 
 
 

 
 



 
 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN                                                                      Utbetalning utbildningsstöd 
Ekonomiavdelningen   
 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kommunen@alvesta.se 

 

Utbildningsstöd till partigrupper 
Utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat och år. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot 
uppvisande av verifikationer. Varje parti disponerar fritt över sitt anslag. 
 
Det är obligatoriskt att alla fält fylls i: 

 Betalningsmottagare 
 Clearing-nr och Bankkonto-nr eller Bg/Pg 
 Totalbelopp som ska betalas ut 
 Datum 
 Underskrift 

 
Kvitton och underlag för utlägget ska bifogas. Egna handskrivna kvitton godkänns inte. Flera kvitton 
kan samlas till en och samma utanordning. 
 
Om ett kvitto innehåller en utgift som inte ska ingå i utbetalningen, ex privata utgifter, ska denna del 
strykas över på kvittot och räknas bort från totalbeloppet på denna blankett. Genom att skriva under 
denna blankett godkänner partiet att konto för utbetalning och angivet totalbelopp är korrekt samt att 
partiet ansvarar för kvittonas innehåll.  
 
När alla fält är ifyllda skickas utanordning och kvitton till nämndsekreterare. 
 
 

Betalningsmottagare: 
 

Clearing-nr Bankkonto-nr 

  

Bankgiro Plusgiro 

  

Totalbelopp inkl. moms:  

Datum Underskrift 

  

 
  

http://www.alvesta.se/
mailto:kommunen@alvesta.se
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Blankett för redovisning av  
partistöd 

Sida 

1(3) 

  

 

 

 

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsrapport 

De partier som har erhållit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december 
och ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Till redovisningen ska det bifogas en granskningsrapport med ett intyg. Partierna 
utser själva sin egen granskare. Granskaren ska intyga att redovisningen ger en 
rättvis bild av hur partistödet har använts. Granskaren ska inte vara samma person 
som lämnar in redovisningen. 
 
Kommunfullmäktiges presidium uppmanar partierna att ta hänsyn till 
kommunfullmäktiges sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning 
och granskningsrapport. Kommunfullmäktige behandlar i regel alltid ärendet om 
återrapportering av erhållet partistöd på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i juni månad. Detta för att få till en så snabb hantering som möjligt av 
utbetalningen av partistöd.   
 
För mer information, se Regler för kommunalt partistöd som antogs av 
kommunfullmäktige den 17 december 2019, § 181.  

Redovisningen avser följande parti 

Juridisk person* Organisationsnummer: 

Adress: Postadress: 

Telefon: Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 

*Registrerad lokal partiförening 
 

Sammanfattning av erhållet partistöd 

Redovisningen avser år: Erhållet partistöd (angett i kronor): 

Sparat partistöd: Övriga kommentarer: 
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Redovisning av användning av partistöd 

Redogör kortfattat för hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Beskriv gärna med enskilda exempel.   
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring gjorts till andra 
delar av partiorganisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits.  
 

 

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett: 
 
 

 
 
 

 



 

  Sida 
3(3) 

 

 

Granskningsrapport och intyg 

Granskningen är till för att intyga att redovisningen har gett en rättvis bild av hur 
partiet har använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att 
partistödet använts ändamålsenligt.    
 
Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd. 

 

Granskning genomförd av: 
 

Datum: 
 

Namnförtydligande: 
 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 138 Dnr 2022-00426 000 

 

Beslut om anpassning av kommunhusets lokaler kopplat till 
kontaktcenter, säkerhet och arbetsmiljö 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning.  

Sammanfattning 

I tidigare beslut om att införa ett kontaktcenter för Alvesta kommunkoncern ingick 
flera delmoment för att bygga upp verksamheten succesivt. Implementeringen har 
löpt helt enligt plan förutom den delen som rör anpassning av lokaler. 
Behovsanalysen för ändamålsenliga lokaler för kontaktcenter har även 
kompletterats med en översyn av säkerhet, brandskydd samt arbetsmiljö för 
medarbetare generellt i kommunhuset. Det förslag som nu har tagits fram berör 
även dessa delar. 

Syftet med ombyggnaden innebär konkret att:  

• få säkrare utrymningsväg i händelse av brand,  

• en större säkerhet för besökare och anställda, 

• ändamålsenliga lokaler för Kontaktcenter och dess besökare 

• fler arbetsplatser för medarbetare som idag finns på plan 6.  

 

Förslaget innebär att besökare och anställda separeras genom olika in- och 
utgångar till fastigheten, vilket ökar säkerheten. Säkerheten förbättras även genom 
att nya mötesrum etableras i bottenplan, vilket gör att möte med externa besökare 
inte behöver genomföras på övriga våningsplan i fastigheten. Även vigselrummet 
flyttas ner till plan 1, vilket möjliggör att två fullstora konferensrum kan tillskapas på 
plan 1 för interna möten. Ekonomiavdelningen som är trångbodda får en 
sammanhållande avdelning på våning 6. Inköpsavdelningen flyttar ner från våning 6 
och kommer då att dela lokaler med IT och överta lokalytan som kontaktcenter idag 
har i bottenplan. I förslaget finns även en uppfräschning av utsidans fasad för att 
skapa en välkomnande väg in till kommunhusets entré som kommer att bli den 
primära besöksplatsen för samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget skapar ett 
mötesrum för invånare, kunder, företagare, föreningar och organisationer samt 
besökare i Alvesta kommun och koncern. 

Ekonomiskt innebär förslaget ökad hyra inför 2024. Enligt de beräkningar som 
Allbohus har gjort beräknas investeringen medföra en beräknad ökad hyra på 83 
tkr/månad, vilket ger en ökad hyra på 996 tkr för helåret 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-09 

Skiss exteriör, 2022-08-12 
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Skiss nya lokaler plus gamla entrén, 2022-10-31  
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Anpassning av kommunhusets lokaler kopplat till 
kontaktcenter, säkerhet och arbetsmiljö 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag om ombyggnation av kommunhuset 
och beslutar att ge Allbohus Fastighets AB i uppdrag att genomföra 
projektering och upphandling av projektet.  

2. Kommunstyrelsen godkänner en ökad hyra inför 2024 om 996 tkr att 
beakta i budgetarbetet inför 2024 under förutsättning att Allbohus gör den 
investering som krävs för projektet. 

Sammanfattning 

I tidigare beslut om att införa ett kontaktcenter för Alvesta kommunkoncern ingick 
flera delmoment för att bygga upp verksamheten succesivt. Implementeringen har 
löpt helt enligt plan förutom den delen som rör anpassning av lokaler. 
Behovsanalysen för ändamålsenliga lokaler för kontaktcenter har även 
kompletterats med en översyn av säkerhet, brandskydd samt arbetsmiljö för 
medarbetare generellt i kommunhuset. Det förslag som nu har tagits fram berör 
även dessa delar. 

Syftet med ombyggnaden innebär konkret att:  

 få säkrare utrymningsväg i händelse av brand,  

 en större säkerhet för besökare och anställda, 

 ändamålsenliga lokaler för Kontaktcenter och dess besökare 

 fler arbetsplatser för medarbetare som idag finns på plan 6.  

 

Förslaget innebär att besökare och anställda separeras genom olika in- och 
utgångar till fastigheten, vilket ökar säkerheten. Säkerheten förbättras även genom 
att nya mötesrum etableras i bottenplan, vilket gör att möte med externa besökare 
inte behöver genomföras på övriga våningsplan i fastigheten. Även vigselrummet 
flyttas ner till plan 1, vilket möjliggör att två fullstora konferensrum kan tillskapas på 
plan 1 för interna möten. Ekonomiavdelningen som är trångbodda får en 
sammanhållande avdelning på våning 6. Inköpsavdelningen flyttar ner från våning 6 
och kommer då att dela lokaler med IT och överta lokalytan som kontaktcenter idag 
har i bottenplan. I förslaget finns även en uppfräschning av utsidans fasad för att 
skapa en välkomnande väg in till kommunhusets entré som kommer att bli den 
primära besöksplatsen för samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget skapar ett 
mötesrum för invånare, kunder, företagare, föreningar och organisationer samt 
besökare i Alvesta kommun och koncern. 
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Ekonomiskt innebär förslaget ökad hyra inför 2024. Enligt de beräkningar som 
Allbohus har gjort beräknas investeringen medföra en beräknad ökad hyra på 83 
tkr/månad, vilket ger en ökad hyra på 996 tkr för helåret. 

Konsekvensanalys 

Förslaget har en ekonomisk påverkan genom ökad hyra för kommunstyrelsen. 
Förslaget bedöms inte ha några negativa miljömässiga eller socioekonomiska 
konsekvenser. En barnkonsekvensanalys bedöms inte behöva upprättas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Skiss exteriör, 2022-08-12 
Skiss nya lokaler plus gamla entrén, 2022-10-31  
 
 

 

 

 

 

Camilla Holmqvist                                                Mikael Magnusson 

Kommunchef                                                        Lokalstrateg 

 

 

Beslutet skickas till 

Allbohus fastighets AB 

Lokalstrateg 

Ekonomiavdelningen 
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ÖVERSIKT PLAN 2 (ENTRÉPLAN)
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PLAN 2 (ENTRÉPLAN)

Förslag nytt kontaktcenter

Besökare finner lätt  ingången som är 
uppglasad och ljussatt kvällstid. Vindfånget 
vid entrén kan fungera som sluss där 
medarbetarna i kontaktcenter har full 
översikt av inpasserande. 

I den stora besöksfoajén finns sittgrupper 
och plats för en stor informationsvägg för 
information och utställningar som även 
syns ut mot torget. Taklanterniner bidrar till 
en ljust och välkomnande miljö.
 Kopplade till foajén finns tre mötesrum i 
olika storlekar och en RWC. 
 Besöksdelen nås enkelt från 
kommunhuset eller cafetérian via passagen 
vid mötesrummen. 

Kontaktcenter inrymmer en receptionsdel 
med 2-3 platser och en inre kontorsdel 
med fem platser. Den inre kontorsdelen 
avskiljs med en vägg mot receptionen/
besöksfoajén. Väggen glasas i överdelen.

Ombyggnationen/renoveringen omfattar 
ungefär 310 m².

Kontaktcenter, receptionsdel

Kontaktcenter, back office

Förråd (stolar, AV-materiel)

Postsortering, postfack

Rum för plotter, skärmaskin

Materielförråd

RWC

Vindfång

Café/Matsal

skala 1:100

Skrivare, kontorsmateriel
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Skiss utvändig utformning för nytt kontaktcenter
VY FRÅN ÖSTER



Sköldmön 7 Alvesta Skiss utvändig utformning för nytt kontaktcenter
2022-08-12 VY FRÅN STATIONSTORGET

En belyst pylon med kommunvapnet 
markerar entrén på avstånd.

NÄRA, VÄLKOMMNANDE,
LEKFULLT.

Det nya kontaktcentret skall vara 
välkomnande, enkelt att hittta till och 
förstärka kommunens identitet som en 
föregångare för social och ekologisk 
hållbarhet.

Huset får en egen karaktär som en välkomnande 
mindre byggnad mellan järnvägsstationen 
och kommunhusets storskaliga volymer. 
Fasadbeklädnad av metallskivor skapar 
en spännande kontrast till kommunhusets 
betongfasader och järnvägsstationens tegel.

En ny mötesplats skapas intill kontaktcenter 
med en ”sinnenas trädgård” och insektsparadis.
Här kan man stämma träff, ha ett möte eller sitta 
en stund  bland humle, lavendel och stormhattar.

På fasaden klättrar några gyllene bin från 
uteplatsen och visar mot ingången till 
kontaktcenter.
Bin av brons surrar på ledstråket  mellan 
stationshuset och entrén till kontaktcen-
tret och leder besökaren rätt. 
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2022-08-12 VY FRÅN CENTRALPLAN



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 140 Dnr 2022-00172  

 

Motion (AA) om ändrade regler för biståndsbedömning av 
särskilt boende 

Beslut 

1. Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som framkommer i 
omsorgsförvaltningens skrivelse gällande förslagen om:  

* att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

* att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

* att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

2. Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionens förslag om att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en 
plats i särskilt boende. 

Sammanfattning 

Alvesta Alternativet (AA) framför i en motion förslag gällande ändrade regler för 
biståndsbedömning av särskilt boende. I motionen görs följande yrkanden:  

* att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

* att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

* att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende 

* att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

Omsorgsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att bereda motionen och har 
där efter gjort en skrivelse i ärendet. 

På omsorgsnämndens sammanträde den 29 september behandlade de motionen 
där redogjorde omsorgsförvaltningen för att-satserna i motionen i en separat 
skrivelse.   

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att bifalla första att-satsen i motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut på den första att-satsen, 
utskickat förslag till beslut och Lars-Olofs Franzéns (AA) yrkande. 

Ordföranden instruerar arbetsutskottet om att han kommer att först ställa fråga på 
första att-satsen och sedan hantera de övriga att-satserna.  

Ordföranden ställer frågan på första att-satsen och finner via acklamation att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med utskickat förslag till beslut. 

votering begärd. 
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Ordföranden ställer frågan på övriga att-satser och finner att arbetsutskottet 
beslutar enlighet med utskickat förslag på övriga att-satser. 

Votering 

Ordföranden instruerar arbetsutskottet om att en JA-röst är en röst på utskickat 
förslag till beslut och att en NEJ-röst är en röst på att bifalla första att-satsen. med 4 
JA-röster och 1 NEJ-röst finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat i enlighet 
med utskickat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 2022-09-29 

Arbetsutskottets beslut § 45, 2022-09-14 

Skrivelse från omsorgsförvaltningen, rev. 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

Motion (AA), 2022-04-01 
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Svar gällande motion (AA) om ändrade regler för 
biståndsbedömning av särskilt boende 

 

Förslag i motionen: Att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende 
bryts 

Mot bakgrund av att omsorgsnämndens månadsrapport per mars 2020 visade ett 
prognostiserat underskott på 15 miljoner kronor beslutade nämnden om en 
åtgärdsplan för att nå budget i balans (ON § 18/2020). En av posterna i planen var 
”biståndsbedömning – säbo plombera lägenheter” som beräknades kunna ge en 
effekt på 5,6 miljoner kronor för år 2021. Posten handlar om omställningen 
gällande särskilt boende med bland annat en anpassning till praxis gällande 
biståndsbedömning och att förvaltningen ska arbeta för att tillgodose 
omsorgstagares behov av hjälp och stöd genom hemtjänst/hemsjukvård innan de 
får ett biståndsbeslut på särskilt boende. Utöver plombering av 14 lägenheter har 
även 10 lägenheter stängts (8 på Furuliden, 1 på Asken och 1 på Torsgården) vilket 
också bidrar i omställningen. Sedan år 2020 har omsorgsnämnden haft en budget i 
balans. 

För att ur ett långsiktigt perspektiv kunna möta det kommande behovet av särskilda 
boendeplatser, med anledning av en ökande andel äldre i befolkningen, ser 
omsorgsförvaltningen det som viktigt att hushålla med resurserna för att kunna ha 
en verksamhet som är hållbar ekonomiskt framöver. De plomberade lägenheterna 
är tänkta att kunna öppnas upp igen när behovet av boendeplatser ökar vilket står 
klart att det kommer göra inom en relativt snar framtid sett till 
befolkningsutvecklingen. Ett överutnyttjande av platser i särskilt boende nu riskerar 
att ge merkostnader genom att brist på lägenheter uppkommer tidigare än vad som 
är motiverat sett till befolkningsutvecklingen. Risken finns att behov av att bygga 
nytt särskilt boende då uppkommer tidigare än vad det skulle behöva göra.  

Den redovisning av kön till särskilt boende som görs per månad till 
omsorgsnämnden vid varje sammanträde är egentligen en lista över alla beslut om 
särskilt boende (nya och gamla) som vid månadens slut inte är verkställda. Att 
verkställa ett beslut om särskilt boende är en process som tar en viss tid i anspråk 
och kravet på nämnden är att beslut ska verkställas inom skälig tid, vilket anses vara 
tre månader, annars riskerar nämnden vite. För år 2021 var medelvärdet för 
väntetiden från ansökningsdatum till första erbjudande om lägenhet 49 dagar i 
Alvesta kommun (källa: Kolada).  

Omsorgsförvaltningens bedömning är att nämnden i nuläget har en tillräcklig 
tillgång på särskilda boende-lägenheter för att kunna möta nuvarande behov inom 
den tid som föreskrivs i lag. Under våren har renovering av ett antal lägenheter 
dragit ut på tiden vilket påverkat möjligheten att verkställa beslut under en kortare 
period.  
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Förslag i motionen: Att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas 
bort 

När omsorgsförvaltningens myndighetshandläggare samlades i ett 
myndighetskontor rekryterades även en enhetschef/myndighetshandläggare som 
var tänkt att fatta alla beslut om bostäder i syfte att säkerställa rättssäkerheten 
genom likvärdiga beslut. En handläggare gjorde själva utredningen medan 
enhetschef i sin roll som handläggare fattade besluten med utredningen som 
underlag. Det har aldrig funnits någon tjänst som överprövar biståndsbeslut utan 
delegationsordningen styr vem som har rätt att fatta vilka beslut. När en delegat 
fattat ett beslut kan inte någon annan inom myndigheten överpröva det. 

Utformningen av tjänsten som enhetschef för myndighetskontoret har ändrats och 
det är numera verksamhetschefen för funktionsstöd som även är chef över 
myndighetskontoret. Med anledning av att tjänsten ändrades, ändrades även 
delegationen gällande vem som får fatta beslut om bostad till att det är särskilt 
utsedda handläggare med verksamhetschef som ersättare.  

Till grund för varje beslut ligger socialtjänstlagen och omsorgsnämndens 
vägledning. Kostnader för beviljade insatser är inte en faktor i 
biståndsbedömningen. Omsorgsnämnden är ansvarig för alla delegationsbeslut och 
kan, vilket framgår av delegationsordningen, överväga att dra in eller begränsa 
delegationen, ställa villkor eller komplettera riktlinjer i de fall där nämnden är 
missnöjd med hur en delegat utövar sin beslutanderätt. 

Förslag i motionen: Att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en 
plats i särskilt boende 

Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen förutsätter i normalfallet ett 
biståndsbeslut som grundas på en individuell prövning av den enskildes behov av 
sökt insats. Enligt 4 kap. 2 a § får socialnämnden dock utan föregående 
behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer. Denna paragraf infördes 
under 2018 och inför lagändringen gällande hemtjänst konstaterades att 
socialtjänstlagen (i sin dåvarande utformning) inte gav stöd för att ge individuellt 
anpassade insatser till enskilda utan föregående behovsprövning. Någon 
motsvarande paragraf gällande särskilt boende finns inte och det finns därmed inte 
stöd i socialtjänstlagen för kommunen att erbjuda medborgarna särskilt boende 
enbart baserat på att en person uppnått en viss ålder. 

Socialdepartementet lämnade i promemorian ”Om förenklat beslutsfattande och 
särskilda boendeformer för äldre” (Ds 2017:12) sina förslag angående ändring av 
socialtjänstlagen. De skriver följande (s.71): ”I promemorian har även övervägts 
möjligheten att införa en s.k. äldreboendegaranti. En nationellt bestämd 
äldreboendegaranti innebär att personer över en viss ålder med behov av 
hemtjänst skulle ges en absolut rätt att kunna välja att flytta till ett särskilt boende 
för äldre. Mot detta talar bl.a. följande. En ny nationellt bestämd rättighet för 
personer över en viss ålder medför risk för att de lokala prioriteringarna skulle 
försvåras. Det skulle vara svårt att motivera varför någon som utan andra skäl än 
viss ålder skulle få en på förhand given rätt till en viss form av omsorg dvs. särskilt 
boende samtidigt som en något yngre person med omfattande behov skulle kunna 
råka ut för att få vänta på att få flytta till särskilt boende. Medan hemtjänst vanligen 
kan erbjudas med kort varsel kan tillgången till bostad i särskilt boende vara 
begränsad.” 

Alvesta kommuns strategi för ett värdigt liv för våra äldre medborgare (KF § 
64/2018) syftar bland annat till att möta den utmaning som äldreomsorgen står 
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inför med anledning av den demografiska utvecklingen med en allt större andel 
äldre i befolkningen. I strategin lyfts att det behöver satsas på mellanboendeformer 
samt mötesplatser för att möta det glapp som finns i strukturen mellan hemtjänst i 
ordinärt boende och omsorg på ett särskilt boende. Omsorgsförvaltningen ser det 
som angeläget att fortsätta på den inriktning som stakas ut i strategin för att 
därigenom kunna erbjuda anpassade bostäder till kommunens äldre invånare och 
stå rustade inför framtida utmaningar. Sedan strategin beslutades är ett 
trygghetsboende färdigbyggt (Liljan vid Björkliden), ett håller på att byggas 
(Lunnabacken vid Högåsen) medan planer finns på ytterligare byggnationer.  

Förslag i motionen: Att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i 
första rum 

Den grundläggande värderingen i Alvesta kommuns strategi för ett värdigt liv för 
våra äldre medborgare är att ”Individens behov och önskemål ska stå i centrum. Det 
innebär att vi ska ge insatser av god kvalitet som främjar självbestämmande, rätt 
stöd för att leva som den äldre vill och kan, individanpassning och delaktighet, en 
trygghet i tillvaron, ha ett så rikt socialt liv som möjligt, en god hälso- och sjukvård 
när så behövs.” Detta hänger samman med äldreomsorgens nationella värdegrund 
som finns i socialtjänstlagen och bland annat kommer till uttryck i 4 kap. 4 § 
socialtjänstlagen: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).” Innebörden 
är bland annat rätten till självbestämmande och delaktighet.  

Inflytandet över den egna livssituationen är redan en viktig del i omsorgsnämndens 
arbete. Det innebär dock inte att kommuninvånare helt fritt kan välja insats utan 
det görs alltid en individuell behovsbedömning. 

 

Anneli Loberg 
Förvaltningschef 

Peggy Hall 
Förvaltningssekreterare 
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Svar på motion (AA) om ändrade regler för 
biståndsbedömning av särskilt boende 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till vad som framkommer i omsorgsförvaltningens skrivelse gällande 
förslagen om:  

 att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

 att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

 att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens förslag om 
att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende.  

Sammanfattning 

Alvesta Alternativet (AA) framför i en motion förslag gällande ändrade regler för 
biståndsbedömning av särskilt boende. I motionen görs följande yrkanden:  

 att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

 att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

 att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende 

 att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

Omsorgsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att bereda motionen och där 
efter gjort en skrivelse i ärendet. 

På omsorgsnämndens sammanträde den 29 september behandlade de motionen 
där redogjorde omsorgsförvaltningen för att satserna i motionen i en separat 
skrivelse.   

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 2022-09-29 

Arbetsutskottets beslut § 45, 2022-09-14 

Skrivelse från omsorgsförvaltningen, rev. 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

Motion (AA), 2022-04-01  

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Elin Lantz 
Handläggare 
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Beslutet skickas till 

Motionärerna 

 



Motion  angående  ,ändrade  regler  för  biståndsbedömning  av särskilt  boende.

Alvesta  kommun  har  den  senaste  tiden  plomberat  platser  inom  särskilt  boende  med  den

dubbla  motiveringen  att  det  inte  finns  något  behov  och  att  man  räknar  med  att  göra  en årlig

förtjänst  om  5 miljoner  kronor  på åtgärden.

I båda  fallen  har  vi  en annan  uppfattning.  Tidigare  i år fanns  12  personer  i kön  till  ett  särskilt

boende  och  vid  sista  sammanträdet  med  nämnden  var  siffran  5. Båda  dessa  siffior  visar  på att

behovet  av platser  finns.  Att  besparingar  på 5 miljoner  skall  uppnås  har  vi  inte  kunnat

konstatera  och  ej heller  :tunnit en realistisk  beräkning  av. I stället  upplever  vi  att  förvaltningen

har  fått ökade  kostnader  med  cirka  1,2 miljoner  kronor  i uteblivna  hyresinkomster.  Enda  sättet

att spara  pengar  är att avskeda  personal,  men  en sådan  åtgärd  uteblir  eftersom  belastningeni

hemtjänsten  ökat  och  behovet  av vårdpersonalen  kvarstått.

Avslagen  på  ansökningarna  har  ökat  och  uppgår  idag  bland  de högsta  i landet.  Il  % av

ansökningar  har  avslagits.  Ett  stort  problem  som  vi  uppfattat  det  är att  förvaltningen  infört  en

tjänst  som  något  av  politisk  kommissarie,  vilkens  uppgift  är att  överpröva  alla

biståndsansökningar.  Hur  dessa  beslut  skall  vara  trovärdiga  då denna  överprövning  sker  utan

att beslutsfattaren  haft  någon  som  helst  kontakt  med  den  biståndsbedömde  ställer  vi  oss

frågande  till.  Förvaltningens  förtroende  för  biståndsbedömarna  reduceras  till  noll  trots  att

dessa  både  har  utbildning  och  erfodeliga  kontakter  med  de biståndssökande.

Vi  ser också  att  de äldre  som  är i behov  av en plats  inom  särskilt  boende  måste  få en garanti.

När  man  passerat  85-årsdagen  skall  man  enligt  oss har  rätt  till  en pl:ats i ett  särskilt  boende.

Det  är den  trygghet  man  kan  kräva  efter  ett  långt  och  strävsamt  yrkesliv  samtidigt  som  det

egna  inflytandet  över  beslut  och  åtgärder  i sitt  liv  sätts  i första  rum.  Dessutom  anser  vi  det är

långt  under  värdighet  att  äldre  människor  skall  behöva  kämpa  för  en plats  i trygghet  via

domstol.

Med  anledning  av ovanstående  yrkar  undertecla'iade

att  plomberingen  på  lägenheter  inom  särskilt  boende  bryts

att den  tjänst  som  överprövar  biståndsbesluten  tas bort

att alla  kommuninvånare  över  85 år garanteras  en plats  i särskilt  boende

att det  egna  inflytandet  över  sin  livssituation  sätts  i första  rurn

Alvesta  den, 1 april  2022

Britt  Karlsson Jofflta  Johansson

Motionen  tagen  som  gnippmotion  av Alvesta  Alternativet

gnippledare



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-29 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Dnr 2022-00099 730 

 

Motion (AA) om ändrade regler för biståndsbedömning av 
särskilt boende 

Beslut 

1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till vad som framkommer i omsorgsförvaltningens skrivelse gällande 
förslagen om:  

 att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

 att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

 att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens förslag om 
att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende.   

Särskilt yttrande 

Lena Nikolausson (SD) inkommer med följande särskilda yttrande: Förklaring till mitt 
bifall till omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut gällande AA:s motion 
om ändrade regler för biståndsbedömning av särskilt boende. Jag bifaller inte 
samtliga att-satser i motionen. Dock ser jag positivt på vissa punkter och ser fram 
emot att kunna lyfta dessa vid ett senare tillfälle. 

Sammanfattning 

Alvesta Alternativet (AA) framför i en motion förslag gällande ändrade regler för 
biståndsbedömning av särskilt boende. I motionen görs följande yrkanden:  

 att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

 att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

 att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende 

 att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

Omsorgsnämnden har fått motionen för beredande från kommunstyrelsen. 

Omsorgsförvaltningen har i en skrivelse redogjort för ärendet.   

Yrkanden 

Jolanta Johansson (AA) och Annica Svensson (AA) yrkar bifall till motionens förslag. 

Linnéa Naess (V), Lena Nikolausson (SD), Mikael Lindberg (C) och Christer Brincner 
(KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut och Jolanta Johanssons (AA) och Annica Svenssons (AA) bifallsyrkande till 
motionens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner via 
acklamation att omsorgsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 45, 2022-09-14 
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Skrivelse från omsorgsförvaltningen, rev. 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

Motion (AA), 2022-04-01   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr 2022-00211 000 

 

Motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad i enlighet med nämndernas respektive arbetsområde.   

Sammanfattning 

Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) förslår i motionen 
”motverka ofrivillig ensamhet” att kommunfullmäktige ska besluta om att starta 
verksamheter för att motverka ofrivillig verksamhet enligt följande: 

* Alvesta kommun startar verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet.   

* Skapar rutiner för att fånga upp personer med behov av sociala kontakter. Detta 
bör även gälla personer som inte här någon form att hemtjänst eller hemsjukvård 
enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen.  

* Att omsorgsnämnden får en budget för denna verksamhet 

Motionen skickades både till nämnden för arbete och lärande och 
omsorgsnämnden för beredning.  

Nämnden för arbete och lärande behandlade motion vid sitt sammanträde 28 
september. Förvaltningen föredrog för nämnden om den verksamhet utifrån 
socialtjänstlagen som de erbjuder. Nämnden för arbete och lärande erbjuder idag 
verksamhet utifrån socialtjänstlagen som främjar arbetet mot ofrivillig ensamhet. 
Nämnden beskriver även hur de arbetar förebyggande med att öka sysselsättningen 
för att på sikt motverka ofrivillig ensamhet.  

Omsorgsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 29 september 
där förvaltningen redogör för sitt arbete där bland annat mötesplatser för 
gemenskap är en prioriterad del. Nämnden har lagt fram ett förslag till 
utvecklingsmålen inför verksamhetsplanen 2023 som fokuserar på ett aktivt och 
självständigt liv för de äldre i kommunen. Verksamheten har lyft frågan ytterligare 
som en följd av pandemin då behovet tycks ökat. Som en del i den uppsökande 
verksamheten skickas även brev med information om omsorgsförvaltningens 
insatser till personer som är 80 år eller äldre i hela kommunen i enlighet med 
socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse, OF, 2022-09-07 

Tjänsteskrivelse, FAL, 2022-08-19 

Nämnden för arbete och lärande sammanträdesprotokoll 2022-09-28 

Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-09-29 

Motion (MP), 2022-04-20 
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Svar på Motion (MP) om att motverka ofrivillig 
ensamhet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med 
nämndernas respektive arbetsområde.   

Sammanfattning 

Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) förslår i motionen 
”motverka ofrivillig ensamhet” att kommunfullmäktige ska besluta om att starta 
verksamheter för att motverka ofrivillig verksamhet enligt följande: 

 Alvesta kommun startar verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet.   

 Skapar rutiner för att fånga upp personer med behov av sociala kontakter. 
Detta bör även gälla personer som inte här någon form att hemtjänst eller 
hemsjukvård enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen.  

 Att omsorgsnämnden får en budget för denna verksamhet 

Motionen skickades både till nämnden för arbete och lärande och 
omsorgsnämnden för beredning.  

Nämnden för arbete och lärande behandlade motion vid sitt sammanträde 28 
september. Förvaltningen föredrog för nämnden om den verksamhet utifrån 
socialtjänstlagen som de erbjuder. Nämnden för arbete och lärande erbjuder idag 
verksamhet utifrån socialtjänstlagen som främjar arbetet mot ofrivillig ensamhet. 
Nämnden beskriver även hur de arbetar förebyggande med att öka sysselsättningen 
för att på sikt motverka ofrivillig ensamhet.  

Omsorgsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 29 september 
där förvaltningen redogör för sitt arbete där bland annat mötesplatser för 
gemenskap är en prioriterad del. Nämnden har lagt fram ett förslag till 
utvecklingsmålen inför verksamhetsplanen 2023 som fokuserar på ett aktivt och 
självständigt liv för de äldre i kommunen. Verksamheten har lyft frågan ytterligare 
som en följd av pandemin då behovet tycks ökat. Som en del i den uppsökande 
verksamheten skickas även brev med information om omsorgsförvaltningens 
insatser till personer som är 80 år eller äldre i hela kommunen i enlighet med 
socialtjänstlagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, OF, 2022-09-07 

Tjänsteskrivelse, FAL, 2022-08-19 

Nämnden för arbete och lärande sammanträdesprotokoll 2022-09-28 

Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-09-29 

Motion (MP), 2022-04-20 
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Datum  20220420

Motion  till  kommunfullmäktige

Motverka  ofrivillig  ensamhet.

Ofrivillig  ensamhet  innebär  att  man  saknar  känsla  av satnhörighet  med  andra  människor  eller

att  man  inte  har  någon  att  anförtro  sig  åt och  ingen  som  bryr  sig  om  en. Idag  finns  det  också

personer  som  ligger  avlidna  i sin  bostad  i många  år utan  att  någon  har  uppmärksammat  detta.

En  sådan  ensamhet  är en skrämmande  utveckling  av vårt  samhälle.

Det  finns  även  rent  medicinska  risker  med  ofövillig  ensamhet.  Ofrivillig  ensamhet  kan  leda

till  hälsoproblem  såsom  depression  och  ångest.  Kroppen  reagerar  med  förhöjd  nivå  av

stresshornnoner  och  att  kroppens  immunf?5rsvar  blir  sämre  på att  hantera  infektioner.  Det  leder

också  till  ökad  risk  för  hjärt-  kärlsjukdomar,  demens  mm.

På sikt  finns  en bespating  både  för  den  enskilde  och  för  samhället  om  vi  kan  bryta  en persons

ofrivilliga  ensamhet.

Miljöpartiet  föreslår  därför  att:

*  Alvesta  kommun  startar  verksamheter  för  att  bryta  ofövillig  ensamhet.

*  Skapar  rutiner  f?5r att  fånga  upp  personer  med  behov  av sociala  kontakter.  Detta  bör

även  gälla  personer  som  inte  här  någon  form  att  hemtjänst  eller  hemsjukvård  enligt

socialtjänstlagen  eller  hälso-  och  sjukvårdslagen.

*  Att  omsorgsnämnden  får  en budget  för  denna  verksamhet.

Miljöpartiet  de gröna  i Alvesta

Hanna  Evelyndotter  }

]'hc,;y'(  hL alnx

Anita  Thörn  von  Rosen
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§ 53 Dnr 2022-00100  

 

Motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
gällande omsorgsnämndens ansvarsområde, med hänvisning till att nämnden redan 
har pågående arbete med det som är motionens huvudsyfte. 

Särskilt yttrande 

Lena Nikolausson (SD) inkommer med särskilt yttrande som framgår av 
protokollsbilaga 1 (s. 16). 

Sammanfattning 

Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) lyfter i en motion de 
risker som ofrivillig ensamhet kan innebära och föreslår följande: 

 Alvesta kommun startar verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet 

 Skapar rutiner för att fånga upp personer med behov av sociala kontakter. 
Detta bör även gälla personer som inte här någon form att hemtjänst eller 
hemsjukvård enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

 Att omsorgsnämnden får en budget för denna verksamhet 

Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lärande har fått i uppdrag att 
bereda svar på motionen utifrån sina respektive områden. 

Som framhålls i motionen finns det, förutom de besvär som ensamheten i sig 
innebär, även hälsorisker för personer som är socialt isolerade. Enligt 5 kap. 4 § 2 st 
socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra. Av omsorgsnämndens verksamhetsplan med 
budget för 2022 framgår att ett fortsatt arbete med fler förebyggande åtgärder 
genom bland annat mötesplatser för gemenskap är en prioriterad del. Detta syftar 
bland annat till att motverka isolering bland målgruppen äldre som bedöms vara 
den målgrupp inom omsorgsnämndens ansvar som löper störst risk för social 
isolering. 

Det finns ingen generell statistik att tillgå över ensamhet för samtliga invånare i 
kommunen, däremot finns det uppgifter om upplevd ensamhet för personer över 
65 år som har någon insats enligt socialtjänstlagen från omsorgsnämnden. För år 
2022 var det 8 procent av personer i kommunen som har hemtjänst som uppgett 
att de ofta besväras av ensamhet och för särskilt boende var motsvarande siffra 19 
procent.   

Ett av omsorgsnämndens förslag på utvecklingsmål inför verksamhetsplan 2023 är 
ett aktivt och självständigt liv. Motiveringen till målet är följande: 
”Omsorgsnämnden ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer 
möjliggöra för kommunens äldre personer att kunna leva ett så aktivt och 
självständigt liv som möjligt. Därigenom kan också behovet av mer omfattande 
omsorgsinsatser minska. Förebyggande och tidiga insatser behöver i högre grad nå 
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målgruppen. Genom detta kan både effekterna i form av ökad livskvalitet och 
förbättrad folkhälsa, samt en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen 
maximeras.” Med anledning av att siffran för upplevd ensamhet i särskilt boende är 
högre än för hemtjänsten arbetar verksamhetsområde särskilt boende extra med 
frågan kring ensamhet och har även gjort det under pandemin. 

Under pandemin har omsorgsförvaltningen varit tvungna att hålla mötesplatser i 
stort sett stängda för andra än boende på särskilt boende. Det har också med 
anledning av restriktionerna varit svårt att genomföra aktiviteter för målgruppen 
äldre på det sätt som annars brukar göras. Från våren 2022 har det dock i stort varit 
möjligt att återgå till en normal nivå på verksamheten. 

Omsorgsnämnden fick år 2021 cirka 1,3 miljoner kronor i statsbidrag med syfte att 
motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom. En del av statsbidraget har satsats på de särskilda 
boendenas mötesplatser och aktiviteter. Det har även genomförts ett projekt vars 
syfte var att stödja seniorer att hantera digital teknik och därigenom motverka 
digitalt utanförskap. Aktiviteter inom projektet var ett digitalt café på mötesplats 
Söderbacka där äldre kunnat lära sig digital teknik och det har även getts möjlighet 
till hembesök. Även för år 2022 har nämnden fått motsvarande summa i 
statsbidrag. Dessa medel används bland annat för en fortsatt utveckling av 
mötesplatser och sociala aktiviteter. Särskilda boendet Torsgården brukar årligen 
ansöka om bidrag ur Nybygdenarvet till underhållning och aktiviteter för alla som 
bor i Västra Torsås och har för år 2022 beviljats 25 000 kronor till detta ändamål (KS 
§ 88/2022). 

Enligt socialtjänstlagen har omsorgsnämnden i uppgift att i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet för äldre personer (SoL 5 kap. 6 
§). Nämndens uppsökande verksamhet är för närvarande inriktad på utskick av brev 
till personer som är 80 år eller äldre med information om omsorgsförvaltningens 
insatser samt erbjudande om kontakt vid behov. Förvaltningen har påbörjat ett 
arbete med att utveckla detta med en mer förebyggande inriktning genom 
information tidigare där fokus är på exempelvis aktiviteter och tillgängliga bostäder. 
Den uppsökande verksamheten vänder sig till alla äldre kommuninvånare, oavsett 
om man redan har insatser från omsorgsnämnden eller ej. 

Yrkanden 

Lena Nikolausson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 46, 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 

Motion (MP), 2022-04-20 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Protokollsbilaga 1. 

Förklaring till mitt bifall till omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
gällande MP’s motion om att motverka frivillig ensamhet. 
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Motionen i sig har ett gott syfte men jag ställer mig tveksam till att i nuläget starta 
upp fler kommunala mötesplatser än de vi redan har. Även om verksamheter 
startas upp med statliga medel ska de driftas med kommunens resurser.  
Att lägga budget för denna verksamhet är i princip omöjligt med så många osäkra 
faktorer.  
Motionens målgrupp finns såvitt jag kan utläsa i ordinärt boende. 
Förvaltningens utredning visar att den ofrivilliga ensamheten är mer än dubbelt så 
stor i särskilt boende, ytterligare fokus bör läggas på hur man kan minska känslan av 
ensamhet på våra boende. 

Lena Nikolausson, Sverigedemokraterna. 
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Öppen 

§ 75 Dnr 2022-00103 700 

 

Motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad för de delar som gäller nämnden för arbete och lärandes 
ansvarsområde i frågan, med hänvisning till vad som framgår av upprättad 
tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning 

Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) har i en motion med 
rubriken ”Motverka ofrivillig ensamhet” föreslagit att Alvesta kommun ska starta 
verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet, att det ska tillskapas rutiner för att 
fånga upp personer med behov av sociala kontakter och att omsorgsnämnden får 
budget för denna verksamhet. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
nämnden för arbete och lärande och omsorgsnämnden för beredning.  

Precis som framförs i motionen finns det risker med ofrivillig ensamhet och ofta 
leder ofrivillig ensamhet till sjukdomstillstånd så som psykisk ohälsa samt 
stressrelaterade hälsoproblem. Orsakerna till upplevd ensamhet hör ofta samman 
med större händelser i den enskildes liv så som arbetslöshet, långtidssjukskrivning 
eller annan fysisk eller psykisk ohälsa. Andra sammanhang för upplevd ensamhet är 
i samband med missbruk, efter avtjänat fängelsestraff och kvinnor som utsätts för 
våld. Ensamhetsproblematiken kan därför inte ses som ett enskilt område utan 
sammanfaller med andra hälsorelaterade eller sociala problem och levnadsvanor.  

Nämnden för arbete och lärande tillhandahåller insatser till nämndens huvudsakliga 
målgrupper enligt vad som framgår av socialtjänstlagen, exempelvis: 

 Enligt 5 kap 7 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden verkar för att 
människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring i övrigt får möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap och att leva som andra. 

 Enligt 5 kap 9 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden aktivt sörja för att den 
enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för 
att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den 
enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.  

 Enligt 5 kap 1 § 1 p Socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att barn 
och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.  

 Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen framgår att det till socialnämndens 
uppgifter hör att verka för att den som har utsatts för brott och att dennes 
närstående får stöd och hjälp. Det framgår även att socialnämnden särskilt 
ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 
övergrepp kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.  
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Öppen 

 Enligt socialtjänstlagen 3 kap 1 § hör det till socialnämndens uppgifter att 
genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna 
för goda levnadsförhållanden.  

Nämnden har inom sitt ansvarsområde även verksamheter och insatser vars syfte 
exempelvis är förebyggande arbete, att erbjuda sysselsättning med mera. Dessa är i 
sig inte är insatser för att förebygga ofrivillig ensamhet. Men genom att ambitionen 
med insatserna är att verka för att den enskilde ska få stöd, hjälp eller vård för 
komma ur den hälsorelaterade eller sociala problematik som föreligger, kan de ses 
som insatser mot det sammanhang genom vilket den enskilde upplever ensamhet. 

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden arbeta uppsökande. Nämnden för arbete 
och lärande arbetar uppsökande och motiverande när den enskilde har behov av 
insatser, även i de fall där den enskilde inte är motiverad att ta emot stöd eller inte 
har insikt i sina egna behov av stöd.  

Nämnden tillhandahåller riktade insatser för att motverka ofrivillig ensamhet och 
bryta social isolering. I dessa fall kan nämnden tillhandahålla stödjande insatser så 
som kontaktperson och boendestöd. Nämnden tillhandahåller även 
träffpunktverksamheter, i egen regi och i samverkan med andra förvaltningar och 
organisationer, för vissa målgrupper dit den enskilde kan gå utan beslut om insats.  

Personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk står 
utan meningsfull sysselsättning kan erbjudas detta genom beslutade insatser. 

Nämnden för arbete och lärande fick genom kommunfullmäktiges beslut av Alvesta 
kommuns mål och budget 2022 (KF § 116, 2021-10-19) riktade medel till arbetet 
mot våld i nära relationer. Dessa medel används till utökade personella resurser, 
utbildning av medarbetare inom Alvesta kommunkoncern och insatser till den 
enskilde. 

Nämnden ser att det kan finns ett visst behov av att stärka redan befintliga insatser 
och verksamheter. Det kan tillexempel handla om att kunna erbjuda en större 
variation av de insatser som idag kan erbjudas.  Nämnden anser att den 
uppsökande verksamheten fungerar väl inom nämnden för arbete och lärandes 
ansvarsområde, men att den är resurskrävande utifrån hur nämnden för arbete och 
lärandes målgrupp ser ut.  

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen anses besvarad eftersom 
nämnden uppfyller det som föreslås i motionen genom att det finns verksamhet 
och rutiner att tillgodose behovet av att bryta ofrivillig ensamhet. Dock ser 
nämnden för arbete och lärande positivt på att genomföra en utredning. En sådan 
utredning skulle syfta till att utreda hur utbredd ofrivillig ensamhet är i kommunen 
och om det finns ett behov av att stärka redan befintliga insatser och verksamheter. 
Syftet med en sådan utredning skulle även vara att utreda vilka resurser som skulle 
behövas för detta ändamål. 

Yrkanden 

  Lars Eriksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 57, daterad den 14 september 2022.  
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Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2022. 

Motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet, daterad den 2 juni 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 142 Dnr 2022-00212 800 

 

Motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
besvara motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges budget 2022 med 
långsiktig plan för 2023. 

Reservation  

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

Sammanfattning 

Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von rosen (MP) föreslår i motionen 
”Inrätta en fritidsbank” att kommunfullmäktige ska besluta om att införa en 
fritidsbank där möjligheten ska ges till unga medborgare att utöva och testa olika 
fritidsaktiviteter. Förslaget som ges till fullmäktige är trefaldig: 

* Inrätta en fritidsbank där möjlighet ges att låna material till olika sporter och 
fritidsaktiviteter 

* fritidsbanken skall innefatta möjlighet att låna musikinstrument 

* fritidsbanken skall kunna ta emot fritidsutrustning och instrument, som 
medborgare 

Förslaget hoppas kunna bidra till att fler kan testa och utöva olika fritidsaktiviteter 
samtidigt som det verkar för en hållbar utveckling.  Förslaget har tidigare varit uppe 
i kultur- och fritidsnämnden men på grund av ekonomiska begränsningar ansågs 
förslaget inte kunna genomföras. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen 
vid sitt sammanträde 4 oktober och anser att förlaget nu är görbart då upprättande 
av fritidsbank finns med som en del av kommunfullmäktiges budget för år 2023.  

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 
och Lars-Olof Franzéns (AA) bifallsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att besvara motionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 43 2022-09-20  

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Svar på motion (MP) om att 
inrätta en fritidsbank, daterad 2022-09-07  

Motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 
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Svar på motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med 
hänvisning till kommunfullmäktiges budget 2022 med långsiktig plan för 2023.   

Sammanfattning 

Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von rosen (MP) föreslår i motionen 
”Inrätta en fritidsbank” att kommunfullmäktige ska besluta om att införa en 
fritidsbank där möjligheten ska ges till unga medborgare att utöva och testa olika 
fritidsaktiviteter. Förslaget som ges till fullmäktige är trefaldig: 

 Inrätta en fritidsbank där möjlighet ges att låna material till olika sporter 
och fritidsaktiviteter 

 fritidsbanken skall innefatta möjlighet att låna musikinstrument 

 fritidsbanken skall kunna ta emot fritidsutrustning och instrument, som 
medborgare 

Förslaget hoppas kunna bidra till att fler kan testa och utöva olika fritidsaktiviteter 
samtidigt som det verkar för en hållbar utveckling.  Förslaget har tidigare varit uppe 
i kultur- och fritidsnämnden men på grund av ekonomiska begränsningar ansågs 
förslaget inte kunna genomföras. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen 
vid sitt sammanträde 4 oktober och anser att förlaget nu är görbart då upprättande 
av fritidsbank finns med som en del av kommunfullmäktiges budget för år 2023.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 43 2022-09-20  

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Svar på motion (MP) om att 
inrätta en fritidsbank, daterad 2022-09-07  

Motion (MP) om att inrätta en fritidsbank  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Motionärerna  

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomichef 
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miljöportm d* gröm(2
Datum  2022-04-20

Motion  till  kommunfullmäktige

Inrätta  en fritidsbank

Ett  demokratiskt  samhälle  förutsätter  att alla också  har lika  forutsättningar  för  sin  utveckling

och sitt  deltagande  i smnhällslivet.  Men  här sätter ofta  ekonomin  käppar  i hjulet  för  många

barn och ungdomar.  Att  delta  i kultur-,  fötidsverksatnhet  och sport  kostar  pengar,  och det har

inte alla  familjer  råd med.

Till  banis  utveckling  hör också att fa prova  på olika  sporter  och fritidsaktiviteter.  Genom  att
få låna utnistning  och testa olika  aktiviteter  breddas  synen och kunskapen  om vad fötiden  kan
ge.

Alvesta  komtnun  betalar  stora summor  till  idrottsföreningar.  Vi  i Miljöpartiet  föreslår  att
kommnnenq  hidrag  till  kultur  och fritidsaktiviteter  breddas. Vi  föreslår  att kommunen

förmedlar  utlåning  av den ulrustning,  som krävs  för  att kunna  delta  i sport, kultur-  och annan

fritidsverksamhet.

Till  fritidsaktiviteter,  som ofta  glöms  bort,  är föluftsliv  med  vandig  och tältning  i det fria.

Detta  kräver  också  en  kostsam  utnistning.

Utlåning  av utrustning  skulle,  fömtom  att bidra  till  att barn och ungdomar  kan  testa olika
fritidsaktiviteter,  även gynna  den cirkulära  ekonomin  och klimatet.

Miljöpartiet  föreslår  därför  att kommunfullmäktige  beslutar:

- att inrätta  en fritidsbank  där möjlighet  ges att låna  material  till  olika  sporter  och

fötidsaktiviteter

-att :tritidsbanken  även skall  innefatta  möjlighet  att låna musikinstniment

- att fötidsbanken  skall  kunna  ta emot  fötidsuöstning  och inshent,  som  medborgare

lämnar  in.

Miljöpartiet  de gröna  i .Åavesta

Hanna  Evelyndotter

xaAc72',+4e,.
Anita  Thörn  von  Rosen



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 68 Dnr 2022-00064 800 

 

Svar motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 
hänvisning till kommunfullmäktiges budget 2022 med långsiktig plan för 2023.  

Sammanfattning 

Miljöpartiet har ställt frågan till kommunfullmäktige om att inrätta en fritidsbank 
där möjlighet ges att låna material till olika sporter och fritidsaktiviteter samt att 
fritidsbanken även skall innefatta möjlighet att låna musikinstrument. 

Ett uppdrag kring att utreda detta har tidigare funnits hos kultur- och 
fritidsnämnden. Då kunde det inte genomföras på grund av ekonomiska 
begränsningar. Tanken har dock levt kvar och i den av fullmäktige tagna budgeten 
med långsiktig plan finns ett uppdrag för kultur- och fritidsnämnden inför 2023 
gällande kultur- och fritidsbibliotek.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 43 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Svar på motion (MP) om att 
inrätta en fritidsbank, daterad 2022-09-07 

Motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 143 Dnr 2022-00131 616 

 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte 
klarar målen 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen som besvarad med hänvisning till upprättad skrivelse. 

Sammanfattning 

Robin Berg (SD) föreslår i motionen ”Motion till Alvesta kommunfullmäktige 
angående Handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen” att en handlingsplan 
ska tas fram för att fler ska uppnå målen för utbildningen. Kommunstyrelsen har 
remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för beredning.  

Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 28 september behandlades 
motionen. Nämnden informerades om att från 1 augusti 2022 är alla Sveriges 
kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning inom Komvux för de 
deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms 
kunna matchas mot arbete under programtiden. Denna utbildning innehåller 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, orienteringskurser och kurser 
på grundläggande nivå, minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och 
följer en utbildningsplan beslutad av hemkommunen.  

Till detta finns vissa tillägg med syfte att stärka kunskapsutvecklingen så som studie- 
och yrkesvägledning, kartläggning och arbetslivsorienterade insatser. Alla elever 
inom kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan som fokuserar på 
att eleverna ska uppnå sina utbildningsmål samtidigt som det hjälper lärare och 
rektorer att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen och 
utbildningen. Kompletteringar till denna utbildning så som praktik och språkpraktik 
kan anses gynnsamma  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag till beslut från nämnden för arbete och lärande 2022-08-19 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-22 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen, 2022-04-
06 
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Svar på motion (SD) angående handlingsplan för SFI-
elever som inte klarar målen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med hänvisning till 
upprättad skrivelse  

Sammanfattning 

Robin Berg (SD) föreslår i motionen ”Motion till Alvesta kommunfullmäktige 
angående Handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen” att en handlingsplan 
ska tas fram för att fler ska uppnå målen för utbildningen. Kommunstyrelsen har 
remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för beredning.  

Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 28 september behandlades 
motionen. Nämnden informerades om att från 1 augusti 2022 är alla Sveriges 
kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning inom Komvux för de 
deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms 
kunna matchas mot arbete under programtiden. Denna utbildning innehåller 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, orienteringskurser och kurser 
på grundläggande nivå, minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och 
följer en utbildningsplan beslutad av hemkommunen.  

Till detta finns vissa tillägg med syfte att stärka kunskapsutvecklingen så som studie- 
och yrkesvägledning, kartläggning och arbetslivsorienterade insatser. Alla elever 
inom kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan som fokuserar på 
att eleverna ska uppnå sina utbildningsmål samtidigt som det hjälper lärare och 
rektorer att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen och 
utbildningen. Kompletteringar till denna utbildning så som praktik och språkpraktik 
kan anses gynnsamma  
 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut från nämnden för arbete och lärande 2022-08-19 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-22 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen, 2022-04-
06  

 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Elin Lantz 
Handläggare 
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2022-10-27 
Referens 

KS 2022-00131 616  
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionär 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Öppen 

§ 76 Dnr 2022-00079 000 

 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte 
klarar målen  

Beslut 

Nämden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att anse motionen besvarad med hänvisning till upprättad skrivelse.    

Sammanfattning 

Robin Berg (SD) har i en motion med rubriken ”Motion till Alvesta 
kommunfullmäktige angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen” 
föreslagit att Alvesta kommun tillsammans med berörda förvaltningar arbetar fram 
en handlingsplan, innefattande bland annat praktik som ett verktyg i 
undervisningen och som komplement till traditionell undervisning, för de SFI-elever 
som inte klarar de uppsatta målen. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
nämnden för arbete och lärande för beredning. 

Att lära sig det svenska språket är en viktig del av integrationen och för inkludering i 
samhälls- och arbetsliv. Utbildning i svenska för invandrare är en del av 
språkinlärningen men även andra sammanhang är viktiga för att lära sig svenska. 
Det handlar exempelvis om att på olika sätt delta i andra sammanhang utanför SFI-
klassrummet. Den formella språkinlärningen och den informella kompletterar 
varandra.  

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en 
sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet 
som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under 
tiden i programmet. 

Den sammanhålla utbildningen ska: 

 innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 

 innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial 
nivå 

 omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt  

 följa en så kallad utbildningsplan beslutad av hemkommunen med uppgifter 
om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 

Den sammanhållna utbildningen kan även kompletteras med andra insatser som är 
gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling. Det kan t.ex. handla om studie- och 
yrkesvägledning, kartläggning och arbetslivsorienterande insatser.  

Ett viktigt verktyg för studieplanering är den individuella studieplanen som alla 
elever inom kommunal vuxenutbildning ska ha. En individuell studieplan med fokus 
på att eleven ska uppnå sina utbildningsmål ger lärare och rektorer goda 
förutsättningar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla både utbildning 
och undervisning. Det kan också handla om vilket stöd elever behöver för att så 
långt som möjligt klara målen med studierna.  



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Öppen 

En sammanhållen utbildning som baseras på den individuella studieplanen ger goda 
förutsättningar för hög måluppfyllelse. Utbildning kan dock med fördel också 
kompletteras med praktik, språkpraktik eller andra insatser utanför skolan för att ge 
fler möjligheter till språkträning och språkinlärning. Att aktörer utanför skolan 
samverkar med skolan är ofta mycket positivt. 

Motionen anses besvarad då verksamheten arbetar enligt nationella styrdokument 
och skyldigheter enligt skollag och förordning och syftet med motionen redan är 
uppnått. 

Yrkanden 

Lars Eriksson (SD) yrkar att nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls.    

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande har två förslag till 
beslut att ta ställning till. Arbetsutskottets förslag till beslut och Lars Erikssons (SD) 
yrkande.  

Ordförande ställer proposition på respektive förslag och finner via acklamation att 
nämnden för arbete och lärande beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 58, daterad den 14 september 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2022. 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen, daterad 
den 6 april 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som 
inte klarar målen  

Förslag till beslut 

Nämden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att anse motionen besvarad med hänvisning till upprättad skrivelse.    

Sammanfattning 

Robin Berg (SD) har i en motion med rubriken ”Motion till Alvesta 
kommunfullmäktige angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen” 
föreslagit att Alvesta kommun tillsammans med berörda förvaltningar arbetar fram 
en handlingsplan, innefattande bland annat praktik som ett verktyg i 
undervisningen och som komplement till traditionell undervisning, för de SFI-elever 
som inte klarar de uppsatta målen. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
nämnden för arbete och lärande för beredning. 

Att lära sig det svenska språket är en viktig del av integrationen och för inkludering i 
samhälls- och arbetsliv. Utbildning i svenska för invandrare är en del av 
språkinlärningen men även andra sammanhang är viktiga för att lära sig svenska. 
Det handlar exempelvis om att på olika sätt delta i andra sammanhang utanför SFI-
klassrummet. Den formella språkinlärningen och den informella kompletterar 
varandra.  

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en 
sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet 
som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under 
tiden i programmet. 

Den sammanhålla utbildningen ska 

 innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 
 innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial 

nivå 
 omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt  
 följa en så kallad utbildningsplan beslutad av hemkommunen med uppgifter 

om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 

 
Den sammanhållna utbildningen kan även kompletteras med andra insatser som är 
gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling. Det kan t.ex. handla om studie- och 
yrkesvägledning, kartläggning och arbetslivsorienterande insatser.  
 
Ett viktigt verktyg för studieplanering är den individuella studieplanen som alla 
elever inom kommunal vuxenutbildning ska ha. En individuell studieplan med fokus 
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på att eleven ska uppnå sina utbildningsmål ger lärare och rektorer goda 
förutsättningar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla både utbildning 
och undervisning. Det kan också handla om vilket stöd elever behöver för att så 
långt som möjligt klara målen med studierna.  
 
En sammanhållen utbildning som baseras på den individuella studieplanen ger goda 
förutsättningar för hög måluppfyllelse. Utbildning kan dock med fördel också 
kompletteras med praktik, språkpraktik eller andra insatser utanför skolan för att ge 
fler möjligheter till språkträning och språkinlärning. Att aktörer utanför skolan 
samverkar med skolan är ofta mycket positivt. 
 

Motionen anses besvarad då verksamheten arbetar enligt nationella styrdokument 
och skyldigheter enligt skollag och förordning och syftet med motionen redan är 
uppnått. 

Beslutsunderlag 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen, daterad 
den 6 april 2022.  

 
 

Ulrika Boström 
Förvaltningschef 

Kristina Davidsson 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



Motion till Alveslo kommunfullmöktige ongöende Hondlingsplon för SF|-elever som inle kloror mölen

Allbo lörcenter hor hond om sfi-utbildningen i Alvesto. Pö Allbo lörcenlers hemsido kon vi löso:
Utbildningen svensko för invondrore (sfi)Ar en kvalificerod språkutbildning. Syftet med utbildningen ör otl
ge vuxno personer med onnot modersmål ön svensko grundlaggonde kunskaper i svensko språkel.l
utbildningen för du grundlöggonde kunskoper I svensko spröket och du får löro dig ott kommunicero
böde muntligt och skriftligt. Utbildningen ska ge dig sprdkligo redskop för ell oklivt deltogonde ivordogs-
somholls- och orbetsliv.

Dei ör ov yitersto vikt ott invondrore lör sig del svensko spröket. Dels för ott kommo in i elt sociolt
sommonhong och dels för oit öppno dörrorno till orbetslivet för egen försörining.

Kommunen hor det ytterslo onsvoret i denno vikligo frögo. Allo kommunolo verksomheler möste dro sitt
strö till slocken. lnte minst i frögon om ott lo from lömpligo proktikplolser som eti komplement till
troditionell undervisning. Hör lönker vifromför olll pö de elever som hor svörl ott nö uppsotto mö|, Att
vorvo proktik med undervisning skulle voro ett verktyg ingöende i en hondlingsplon.

Under rubriken Rciff att fullfölio utbildning i sfl besvoror skolverkel fölionde frögo:

Har man rölt alt gå klart en kurs i sfi som man hor blivit onlogen till?

Jo, en elev som hor blivil ontogen tillen kurs isfihor rött oll gö klart kursen. Huvudmannen får dock
besluto att eleven inle ska få gå klart kursen, om eleven inte har förutsötlningor ott lillgodogöro sig
utbildningen eller onnors inte gör tillfredstöllonde framsteg.

Om huvudmannen hor follol ett beslul om otl ovbryto elevens utbildning, eller om eleven sjölv frivilligl har
ovbrutit utbildningen, sko eleven pö nyll beredas ulbildning i sfi am det finns sörskildo skölför det.

Utbildning inom sfiför öven ovbrytos am en elev slöngs ov utifrdn skollagens bestömmelser om trygghet
och studiero.

KAllo: 20 kapitlet 9 § skollogen.

Allbo lörcenter onsvoror för sfi-undervisningen. Dör orbetor mon med möl och möluppfyllelse men det
soknos skriftlig hondlingsplon för elever som inle kloror de uppsotto mölen. Deito kon ledo till utonforskop
och deloktighet i porollellsomhöllen.

Sverigedemokrolerno i Alvesto yrkor

r ott Alvesto kommun orbetor from en skriftlig hondlingsplon tillsommons med berördo
förvollningor och för beslut i kommunfullmöktige.

Anto gen som g ru ppm olion 2022-02-28

Robin Berg, gruppledore. Sverigedemokroterno Alvesio




