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

Tid  Tisdagen den 29 september 2020 kl. 14:00 
Plats Thalia, Folkets hus, Alvesta 
 

Ledamöter 
Per Ribacke (S) 
Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Edina Maslac (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Robert Olesen (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande 
Lavinia Strömberg (S) 
Peter Johansson (S) 
Sofie Årdh (S) 
Otto Berglund (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
Cristina Haraldsson (C) 
Hagart Valtersson (C), Ordförande 
Heléne Andersson (C) 
Jonas Engkvist (C) 
Monica Pihl (C) 
Sven Sunesson (C) 
Hans Svensson (V) 
Björn Nilsson (V) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
Thomas Johnsson (M) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Björn Tisjö (M) 
Matz Athley (M) 
Helén Gustavsson (M) 
Tomas Öhling (M) 
Gunilla Gustafson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Christer Brincner (KD) 
Britt-Marie Olsson (KD) 
Ulf Larsson (L) 
David Kristiansson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (SD) 
Yvonne Erlandsson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Ulf Gustafsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Isabel Barindelli (AA) 
Flor de Maria Ticeran Vela (AA) 

Anders Sandgren (AA) 

Ersättare 
Mats Martinsson (S) 
Lisbeth Holmqvist (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Rose-Marie Larsson (S) 
Peter Öhman-Danforth (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Daniel Larsson (S) 
Andreas Nilsson (C) 
David Johansson (C) 
Nina Rydström (C) 
Sven-Åke Berggren (C) 
Janna Tisjö (V) 
Fredrik Jakobsson (V) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Robert Öström (MP) 
John-Erik Pettersson (M) 
Kajsa Sivertsson (M) 
Kia Johnsson (M) 
Katarina Tuneskog (M) 
Sten-Åke Carlsson (KD) 
Tim Kamfjord-Karlsson (L) 
Britta Bünger (L) 
Jens Arnebert (SD) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) 
Jan Franzén (AA) 
Mikael Nilsson (AA) 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att 
ersättare kan kallas i ditt ställe.  
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Förteckning över Kommunfullmäktiges ärenden den 29 september 2020 kl. 
14:00 

 

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 31374  

 

2. 1
. 

Val av justerare och tid för justering 
Dnr 31375  

 

3. 1
. 

Fastställande av dagordning 
Dnr 31373  

 

4. 1
. 

Information från ordföranden 
Dnr 2020-00010 000 

 

5. 1
. 

Allmänhetens frågestund  
Dnr 2020-00034 000 

 

6. 1
. 

Aktuellt från revisorerna 
Dnr 2020-00019 000 

 

7. 1
. 

Beslut om införande av hygienpaket på särskilt boende samt uttag av taxa 
Dnr 2020-00215 735 

 

8. 1
. 

Beslut om sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 
Dnr 2020-00298 006 

 

9. 1
. 

Beslut om ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB 2019 
Dnr 2020-00305 007 

 

10. 1
. 

Beslut om ny ordning för ägarombud och stämmodirektiv till de av kommunen helägda aktiebolagen 
Dnr 2020-00306 113 

 

11. 1
. 

Svar på motion (M) om trygg väg till skola 
Dnr 2020-00130 600 

 

12. 1
. 

Svar på motion (KD) om krav för försörjningsstöd 
Dnr 2020-00082 754 

 

13. 1
. 

Svar på motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor i Alvesta kommun 
Dnr 2020-00086 000 
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14. 1
. 

Svar på motion (M) om medborgarkontor 
Dnr 2020-00129 001 

 

15. 1
. 

Svar på motion (KD) om introduktionsanställningar 
Dnr 2020-00064 133 

 

16. 1
. 

Återrapportering av partistöd för år 2019 
Dnr 2020-00111 104 

 

17. 1
. 

Anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden för 2020 
Dnr 2020-00303 042 

 

18. 1
. 

Anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden för 2020 
Dnr 2020-00282 042 

 

19. 1
. 

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete och lärande för 2020 
Dnr 2020-00274 042 

 

20. 1
. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2019 
Dnr 2020-00248 042 

 

21. 1
. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet Sydarkivera 2019 
Dnr 2020-00268 042 

 

22. 1
. 

Interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till Frida Christensen (S) i egenskap som ordförande för Alvesta 
Kommunföretag AB om bolagets ekonomi och ägardirektiv 
Dnr 2020-00288 000 

 

23. 1
. 

Interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till Per Ribacke (S) angående en rad händelser i och runt 
omkring Alvesta Kommunföretag AB 
Dnr 2020-00290 000 

 

24. 1
. 

Enkel fråga från Lars-Olof Franzén (AA) till Lavinia Strömberg (S) i egenskap som kultur- och 
fritidsnämndens ordförande om aktivitetsparken i Moheda 
Dnr 2020-00289 332 

 

25. 1
. 

Anmälan av motion (L) om ägande av kommersiellt bebyggbar mark 
Dnr 2020-00299 252 

 

26. 1
. 

Entledigande av Frida Christensen (S) och val av ny styrelseordförande och ledamot i Alvesta 
Kommunföretag AB 
Dnr 2020-00320 113 
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27. 1
. 

Entledigande av Robin Berg (SD) och val av ny ersättare i Alvesta Kommunföretag AB 
Dnr 2020-00334 113 

 

28. 1
. 

Entledigande av Suzanne Karlsson (AA) och val av ny ledamot i kommunrevisionen  
Dnr 2020-00339 113 

 

29. 1
. 

Entledigande av Tomas Öhling (M) och val ny ersättare i styrelsen för Alvesta Folketshusförening  
Dnr 2020-00340 113 

 

30. 1
. 

Entledigande av Jens Arnebert (SD) och val av ny ersättare i nämnden för arbete och lärande 
Dnr 2020-00342 113 

 

31. 1
. 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Dnr 2020-00024 730 

 

32. 1
. 

Meddelanden 
Dnr 2020-00032 000 

 

 
Hagart Valtersson 
ordförande 

Sandra Mowide 
kommunsekreterare 
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§ 115 Dnr 2020-00215 735 

 

Beslut om införande av hygienpaket på särskilt boende samt 
uttag av taxa 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Sätta en taxa om 175 kronor per månad för det hygienpaket som 
omsorgsnämnden erbjuder till personer med beslut om särskilt boende 
enligt socialtjänstlagen. Taxan börjar gälla från den 1 november 2020.  

2. Omsorgsnämndens taxa för hygienpaket ska justeras årligen enligt gällande 
konsumentprisindex från och med den 1 januari 2022. 

3. Nuvarande dygnstaxa för hygienpaket på korttidsboende enligt 
socialtjänstlagen ska inte tas ut på korttidsboende enligt 9 § 6 p lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) finns det sedan år 2014 en taxa på 15 kronor per dygn för 
hygienpaket för de som vistas på korttidsboende. Hygienpaket är frivilligt att 
utnyttja, vilket en del omsorgstagare gör medan andra tar med egna hygienartiklar. 
I hygienpaketet ingår artiklar för personlig hygien, rengöring/städ och 
sänglinne/handduk inklusive tvätt av dessa.  

Tillhandahållande av hygienartiklar på särskilt boende enligt SoL hanteras på olika 
sätt i verksamheten i Alvesta idag. Hanteringen är inte optimal ur vare sig 
effektivitets- eller arbetsmiljösynpunkt. För att komma tillrätta med detta har 
omsorgsnämnden beslutat att införa ett hygienpaket som ska innehålla samma 
artiklar på samtliga boenden (tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, 
sköljmedel, tvättmedel, allrengöring, toalettrengöring). En kartläggning som 
omsorgsförvaltningen har gjort visar att självkostnadspris för en normal förbrukning 
av dessa artiklar är 175 kronor per månad.  

Vid behov av inköp av andra likvärdiga hygienartiklar än de som ingår i 
hygienpaketet ska inköpet utföras av den enskilde eller närstående/god man. Andra 
inköp förutom hygienartiklar likvärdiga de som ingår i hygienpaketet utförs av 
personalen vid behov enligt beslutad insats. 

För att omsorgsnämnden ska kunna ta ut en taxa/kostnad för dessa hygienpaket 
måste fullmäktige besluta om den. 

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 81 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-08-13 

Omsorgsnämndens beslut 2020-04-29 § 17 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Dnr 2020-00215 735 

 

Beslut om införande av hygienpaket på särskilt boende samt 
uttag av taxa 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att: 

1. Sätta en taxa om 175 kronor per månad för det hygienpaket som 
omsorgsnämnden erbjuder till personer med beslut om särskilt boende enligt 
socialtjänstlagen. Taxan börjar gälla från den 1 november 2020.  

2. Omsorgsnämndens taxa för hygienpaket ska justeras årligen enligt gällande 
konsumentprisindex från och med den 1 januari 2022. 

3. Nuvarande dygnstaxa för hygienpaket på korttidsboende enligt socialtjänstlagen 
ska inte tas ut på korttidsboende enligt 9 § 6 p lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.  

Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) finns det sedan år 2014 en taxa på 15 kronor per dygn för 
hygienpaket för de som vistas på korttidsboende. Hygienpaket är frivilligt att 
utnyttja, vilket en del omsorgstagare gör medan andra tar med egna hygienartiklar. 
I hygienpaketet ingår artiklar för personlig hygien, rengöring/städ och 
sänglinne/handduk inklusive tvätt av dessa.  

Tillhandahållande av hygienartiklar på särskilt boende enligt SoL hanteras på olika 
sätt i verksamheten i Alvesta idag. Hanteringen är inte optimal ur vare sig 
effektivitets- eller arbetsmiljösynpunkt. För att komma tillrätta med detta har 
omsorgsnämnden beslutat att införa ett hygienpaket som ska innehålla samma 
artiklar på samtliga boenden (tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, 
sköljmedel, tvättmedel, allrengöring, toalettrengöring). En kartläggning som 
omsorgsförvaltningen har gjort visar att självkostnadspris för en normal förbrukning 
av dessa artiklar är 175 kronor per månad.  

Vid behov av inköp av andra likvärdiga hygienartiklar än de som ingår i 
hygienpaketet ska inköpet utföras av den enskilde eller närstående/god man. Andra 
inköp förutom hygienartiklar likvärdiga de som ingår i hygienpaketet utförs av 
personalen vid behov enligt beslutad insats. 

För att omsorgsnämnden ska kunna ta ut en taxa/kostnad för dessa hygienpaket 
måste fullmäktige besluta om den.   

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen om taxa för hygienpaket, 2020-
08-12 

Omsorgsnämndens beslut, 2020-04-29 § 17 
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Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen, 2020-04-21 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 

 



 

 

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 
Kommunledningsstaben 
Sandra Mowide 
Kommunsekreterare 
0472-150 71 
sandra.mowide@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-12 
Referens 

KS 2020-00215 735  

 

 

 

 
  

Förslag om införande av hygienpaket på särskilt boende 
samt uttag av taxa 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att: 

1. Ta ut en taxa för det hygienpaket som omsorgsnämnden kommer att 
erbjuda till personer med beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen 
på 175 kronor per månad att gälla från den 1 november 2020. 

2. Omsorgsnämndens taxa för hygienpaket ska justeras årligen enligt gällande 
konsumentprisindex från och med den 1 januari 2022.  

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) finns det sedan år 2014 en taxa på 15 kronor per dygn för 
hygienpaket för de som vistas på korttidsboende. Hygienpaket är frivilligt att 
utnyttja, vilket en del omsorgstagare gör medan andra tar med egna hygienartiklar. 
I hygienpaketet ingår artiklar för personlig hygien, rengöring/städ och 
sänglinne/handduk inklusive tvätt av dessa.  

Tillhandahållande av hygienartiklar på särskilt boende enligt SoL hanteras på olika 
sätt i verksamheten i Alvesta idag. Hanteringen är inte optimal ur varken 
effektivitets- eller arbetsmiljösynpunkt. För att komma tillrätta med detta har 
omsorgsnämnden beslutat att införa ett hygienpaket som ska innehålla samma 
artiklar på samtliga boenden (tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, 
sköljmedel, tvättmedel, allrengöring, toalettrengöring). En kartläggning som 
omsorgsförvaltningen har gjort visar att självkostnadspris för en normal förbrukning 
av dessa artiklar är 175 kronor per månad.  

Vid behov av inköp av andra likvärdiga hygienartiklar än de som ingår i 
hygienpaketet ska inköpet utföras av den enskilde eller närstående/god man. Andra 
inköp förutom hygienartiklar likvärdiga de som ingår i hygienpaketet utförs av 
personalen vid behov enligt beslutad insats. 

För att omsorgsnämnden ska kunna ta ut en taxa/kostnad för dessa hygienpaket 
måste fullmäktige besluta om den.   

Bilagor 

Omsorgsnämndens beslut, 2020-04-29 § 17 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen, 2020-04-21 
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Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Sandra Mowide 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Omsorgsnämnden 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Gärdesvägen 4 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Omsorgsförvaltningen 
Förvaltningsledningskontor 
Marianne Stark 
Strateg 
0472-152 31 
marianne.stark@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-21 (uppd. version) 
Referens 

NOH 2020-00064 706  

 

 

 

 
  

Förslag om införande av hygienpaket på särskilt boende 
samt uttag av taxa 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Erbjuda personer med beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen (ej 
korttidsboende som har dygnstaxa) ett hygienpaket innehållande 
tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, sköljmedel, 
tvättmedel, allrengöring och toalettrengöring.  

2. Behov av inköp av hygienartiklar för personer med beslut om särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen i första hand ska verkställas genom 
hygienpaket.  

3. Beslut enligt beslutspunkt 1 och 2 gäller från och med 1 november 2020 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om uttag av taxa för 
hygienpaket enligt förslaget i beslutspunkt 4. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta ut en taxa för det hygienpaket 
som omsorgsnämnden erbjuder till personer med beslut om särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen på 175 kronor per månad att gälla från den 
1 november 2020. 

5. Föreslå kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämndens taxa för 
hygienpaket ska justeras årligen enligt gällande konsumentprisindex från 
och med den 1 januari 2022. 

6. Nuvarande dygnstaxa för hygienpaket på korttidsboende enligt 
socialtjänstlagen ska inte tas ut på korttidsboende enligt 9 § 6 p lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Sammanfattning 

Sedan 2014 finns en taxa på 15 kronor per dygn för hygienpaket för de som vistas 
på korttidsboende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS) . Hygienpaket är frivilligt att utnyttja, vilket en del 
omsorgstagare gör medan andra tar med egna hygienartiklar. I hygienpaketet ingår 
artiklar för personlig hygien, rengöring/städ och sänglinne/handduk inklusive tvätt 
av dessa.  

2018 visade det sig att hygienpaket debiterats de som vistats på korttidsboende LSS 
oaktat om de haft med sig egna hygienartiklar eller ej. Detta rättades till och 
förvaltningschefen gav då besked att taxan för hygienpaket inom LSS inte skulle 
utgå tillsvidare.  

Vad gäller att tillhandahålla hygienartiklar för de som bor på särskilt boende har 
flera boenden att omsorgstagaren kan köpa artiklarna till självkostnadspris efter vad 



 

Datum 

2020-04-08 
Referens 

NOH 2020-00064 706  
Sida 

2(2) 

 

 

de förbrukar. På Högåsen är det en daglig sysselsättning som sköter hanteringen 
och kostnaden debiteras därefter en gång per månad. Björkliden och Torsgården 
har en liten kiosk/butik som säljer vissa artiklar. Furuliden har en fast avgift för de 
som önskar hygienpaket på 150 kronor per månad. Nivån på avgiften har varit 
sedan 2017 och bedömningen från Furuliden är att avgiften inte längre täcker den 
faktiska kostnaden. På Asken handlar personalen artiklarna på ICA och då vanligtvis 
tillsammans med någon boende. 

Det kan konstateras att det görs olika och att hanteringen inte är optimal ur såväl 
effektivitet som ur arbetsmiljösynpunkt. För att komma tillrätta med det föreslår 
förvaltningen att ett hygienpaket införs för de som bor på särskilt boende och att 
hygienpaketet ska innehåller samma artiklar på samtliga boenden. Följande artiklar 
ska ingå; tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, sköljmedel, 
tvättmedel, allrengöring, toalettrengöring. Förvaltningen har kartlagt normal 
förbrukning av dessa artiklar och artiklarnas inköpspris och kan konstatera att 
självkostnadspris är 175 kronor per månad. Artiklarna är upphandlade.  

Vid behov av inköp av andra likvärdiga hygienartiklar än de som ingår i hygien-
paketet ska inköpet utföras av den enskilde eller närstående/god man. Andra inköp 
förutom hygienartiklar likvärdiga de som ingår i hygienpaketet utförs av personalen 
vid behov enligt beslutad insats. 

Skillnaden i avgift mellan hygienpaket på korttidsvistelse och särskilt boende beror 
på att korttidsvistelse är ett tillfälligt boende och då ingår städartiklar, sänglinne/-
handdukar samt tvätt av dessa i avgiften.  

 
 

Anneli Loberg 
Förvaltningschef 

Marianne Stark 
Strateg 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr 2020-00064 706 

 

Förslag om införande av hygienpaket på särskilt boende samt 
uttag av taxa 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Erbjuda personer med beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen (ej 
korttidsboende som har dygnstaxa) ett hygienpaket innehållande 
tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, sköljmedel, 
tvättmedel, allrengöring och toalettrengöring.  

2. Behov av inköp av hygienartiklar för personer med beslut om särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen i första hand ska verkställas genom 
hygienpaket.  

3. Beslut enligt beslutspunkt 1 och 2 gäller från och med 1 november 2020 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om uttag av taxa för 
hygienpaket enligt förslaget i beslutspunkt 4. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta ut en taxa för det hygienpaket 
som omsorgsnämnden erbjuder till personer med beslut om särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen på 175 kronor per månad att gälla från den 
1 november 2020. 

5. Föreslå kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämndens taxa för 
hygienpaket ska justeras årligen enligt gällande konsumentprisindex från 
och med den 1 januari 2022. 

6. Nuvarande dygnstaxa för hygienpaket på korttidsboende enligt 
socialtjänstlagen ska inte tas ut på korttidsboende enligt 9 § 6 p lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Sammanfattning 

Sedan 2014 finns en taxa på 15 kronor per dygn för hygienpaket för de som vistas 
på korttidsboende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS). Hygienpaket är frivilligt att utnyttja, vilket en del 
omsorgstagare gör medan andra tar med egna hygienartiklar. I hygienpaketet ingår 
artiklar för personlig hygien, rengöring/städ och sänglinne/handduk inklusive tvätt 
av dessa.  

Tillhandahållande av hygienartiklar på särskilt boende enligt SoL hanteras på olika 
sätt i verksamheten idag. Hanteringen är inte optimal ur varken effektivitets- eller 
arbetsmiljösynpunkt. För att komma tillrätta med det är förslaget att ett 
hygienpaket införs och att det ska innehålla samma artiklar på samtliga boenden 
(tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, sköljmedel, tvättmedel, 
allrengöring, toalettrengöring). En kartläggning som omsorgsförvaltningen gjort 
visar att självkostnadspris för en normal förbrukning av dessa artiklar är 175 kronor 
per månad.  



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Vid behov av inköp av andra likvärdiga hygienartiklar än de som ingår i 
hygienpaketet ska inköpet utföras av den enskilde eller närstående/god man. Andra 
inköp förutom hygienartiklar likvärdiga de som ingår i hygienpaketet utförs av 
personalen vid behov enligt beslutad insats.  

Yrkanden 

Otto Berglund (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Christer Brincner (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, uppd. 2020-04-21 

ON AU § 16, 2020-04-16 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 117 Dnr 2020-00298 006 

 

Beslut om sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
sammanträdesplan för år 2021.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2021. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott (se Bilaga 1 – Förslag till sammanträdesplan 2021 
för KSAU, KS och KF).  

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2020, mål och budget 2022 med plan 2023-2024 samt 
delårsrapport per augusti 2021. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanplanen eller ej.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 83 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag till sammanträdesplan för år 2021, 2020-08-25 

Bilaga 1 – Förslag till sammanträdesplan 2021 för KSAU, KS och KF innehållande 
kommentarer om ekonomiska ärenden.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 83 Dnr 2020-00298 006 

 

Beslut om sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2021.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2021. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott (se Bilaga 1 – Förslag till sammanträdesplan 2021 
för KSAU, KS och KF).  

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2020, mål och budget 2022 med plan 2023-2024 samt 
delårsrapport per augusti 2021. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej.   

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag till sammanträdesplan för år 2021, 2020-08-25 

Förslag till sammanträdesplan för år 2021 med kommentarer och uppgift om 
ekonomiärenden 

Beslutet skickas till 
Nämnderna 

Ekonomichef 

 



 

 

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 
Sandra Mowide 
Kommunsekreterare 
0472-150 71 
sandra.mowide@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-11 
Referens 

KS 2020-00298 006  

 

 

 

 
  

Förslag till sammanträdesplan för år 2021 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2021.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2021. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott (se Bilaga 1 – Förslag till sammanträdesplan 2021 
för KSAU, KS och KF).  

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2020, mål och budget 2022 med plan 2023-2024 samt 
delårsrapport per augusti 2021. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej.   

Bilagor 

Bilaga 1 – Förslag till sammanträdesplan 2021 för KSAU, KS och KF innehållande 
kommentarer om ekonomiska ärenden.  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Sandra Mowide 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 
Samtliga nämnder 
 

 



 
 
 
 
 

 
Sammanträdesplan för  

KSAU, KSUU, KS och KF för år 2021 
 

 
KSAU:s och KSUU:s 

möten 
(Klockan 13:00) 

 
Kommunstyrelsens 

möten 
(Klockan 09:00) 

 
Kommunfullmäktiges 

möten 
(Klockan 14:00) 

19/1 2/2 16/2 

23/2 9/3 23/3 

30/3 13/4 4/5 

18/5 8/6 22/6* 

 15/6*  

31/8 14/9 28/9 

21/9 5/10 19/10 

26/10 9/11 23/11 

16/11 30/11 13/12* 

 
*15/6 – Extra KS för att eventuellt kunna behandla den ekonomiska månadsrapporten per maj månad innan sommaren.  
*22/6 – KF-möte där budgeten behandlas, brukar vara ett lite längre möte 
*13/12 – KF-möte med julavslutning, brukar vara ett lite längre möte 

 



Sammanträdesplan för Alvesta kommun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari -22 

1 
Nyårsdagen    

Lördag och 1:a 
maj 

  Söndag     Nyårsdagen 

2 Lördag KS  Långfredagen Söndag     Lördag   Söndag 

3 
Söndag   

Lördag och 
påskafton 

  Lördag   Söndag    

4 
   

Söndag och 
påskdagen 

KF 1b)  Söndag  Lördag   Lördag  

5    Annandag påsk  Lördag   Söndag KS 3b)  Söndag  

6 
Trettondag jul Lördag Lördag   

Söndag och 
nationaldagen 

    
Lördag och alla 

helgons dag 
 Trettondag jul 

7  Söndag Söndag     Lördag   Söndag   

8     Lördag KS 2) 8b)  Söndag     Lördag 

9 Lördag  KS 1a) 10)  Söndag     Lördag KS 4) 5) 8d)  Söndag 

10 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag    

11    Söndag   Söndag  Lördag   Lördag  

12      Lördag   Söndag   Söndag  

13  Lördag Lördag KS 1b) 8a) Kristi himmelfärd Söndag     Lördag KF  

14  Söndag Söndag     Lördag KS 3a) 9)  Söndag   

15     Lördag KS 8c)  Söndag     Lördag 

16 Lördag KF    Söndag     Lördag KSAU 6) 7)  Söndag 

17 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag    

18    Söndag KSAU 2) 8b)  Söndag  Lördag   Lördag  

19 KSAU     Lördag   Söndag KF 3 b)  Söndag  

20  Lördag Lördag   Söndag     Lördag   

21  Söndag Söndag     Lördag KSAU 3b)  Söndag   

22     Lördag KF 2)  Söndag     Lördag 

23 
Lördag 

KSAU 1 a) 10) 
 

KF  
Söndag och 
pingstdagen 

    Lördag KF 5)  Söndag 

24 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag  Julafton  

25 
   Söndag  Midsommarafton Söndag  Lördag   

Lördag och 
Juldagen 

 

26 
     

Lördag och 
midsommardagen 

  Söndag KSAU 4) 5)  
Söndag och 

Annandag jul 
 

27  Lördag Lördag   Söndag     Lördag   

28  Söndag Söndag     Lördag KF  Söndag   

29     Lördag   Söndag     Lördag 

30 Lördag  KSAU 1b)  Söndag     Lördag KS 6) 7)  Söndag 

31 Söndag      Lördag KSAU 3a) 9)  Söndag  Nyårsafton  



 1a)   KS egen årsrapport 2020. Rapporten ”läggs på bordet” på KSAU. Den 29 februari 2021 är sista datum för beslut i nämnderna. 

 1b)  Årsredovisning 2020 (15/4 ska KS senast ha överlämnat rapporten till revisorerna för granskning enligt KL 11 kap 20 §). Utgångspunkten är att fastställa årsrapporten i KF i slutet av april/början av maj. Det bör vara tre veckor mellan KS och 
KF för att revisorerna ska hinna sammanträda där emellan. 

 2)  Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 (3 veckor mellan KSAU och KS, utrymme för central MBL-förhandling). 

 3a)  KS egen delårsrapport augusti 2020. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KSAU. 1 oktober sista datum för beslut i nämnderna. 

 3b)  Delårsrapport augusti 2020. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KS.  

 4)  KS egen Verksamhetsplan med internbudget 2020 och Internkontrollplan 2020. 15 november sista datum för beslut för nämndernas! 

 5)  Beslut skattesats, enligt kommunallagen senast i november.  

 6)  Information nämndernas Verksamhetsplaner med internbudget 2020 (se punkt 4). 

 7)  Återrapportering av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2020. 31 december sista datum för nämndernas! OBS! till KS sammanträde i februari 2021, sammanställning av återrapportering IK 2019 både nämnder och bolag. 

 8a)  Ekonomisk uppföljning per mars 2021. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KS, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till varken KSAU eller KS. 

 8b)  Ekonomisk uppföljning per april 2021. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KSAU, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till KSAU. 

 8c)  Ekonomisk uppföljning per maj 2020 behandlas på detta extrainsatta KS-möte. Beroende på hur prognosen ser ut sammankallas detta mötet för att behandla månadsrapporten, annars sker information om rapporten via mejl till 
kommunstyrelsens ledamöter.  

 8d)  Ekonomisk uppföljning per oktober 2021. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KS, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till varken KSAU eller KS. 

 9)  Kommunövergripande internkontrollplan 2020 (enligt KS beslutade anvisningar i september, KS § 9, 2017-02-28). 

 10)  Sammanställning av återrapportering internkontroll 2020 för nämnder och bolag (underlag till Årsredovisning 2019). 
 
 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 108 Dnr 2020-00305 007 

 

Beslut om ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna tidigare 
beviljad ansvarsfrihet för styrelse och VD i Alvesta Kommunföretag AB 2019.  

Jäv 

Per Ribacke (S), Frida Christensen (S), Thomas Johnsson (M), Thomas Haraldsson (C) 
och Fredrik Jonsson (-) har anmält jäv och deltar inte i beslutet. Se uppgift om 
tjänstgörande ersättare på protokollets förstasida. 

Reservation 

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

Sammanfattning 

Årsstämman med Alvesta Kommunföretag AB beviljade den 21 april 2020 styrelse 
och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen 2019.  

Inför beslutet förelåg revisionsberättelse från den auktoriserade revisorn med en 
tillstyrkan om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Den av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorn sammanfattade i sin granskningsrapport att bolagets verksamhet 
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Vid kommunfullmäktiges möte 15 juni 2020 i ärendet om revisionsberättelse för år 
2019 för Alvesta kommun och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, 
lämnades ett yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag 
AB. Yrkandet togs tillbaka eftersom ordföranden vägrade lägga fram yrkandet med 
motiveringen att kommunfullmäktige inte kan besluta om ansvarsfrihet för ett 
aktiebolag. Dessutom anger de av kommunfullmäktige utfärdade generella 
ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen (avsnitt 5.1.3) att det ankommer 
på kommunfullmäktige att:” Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för 
styrelseledamot och VD i de fall revisorerna inte har föreslagit ansvarsfrihet och i de 
fall lekmannarevisorn har riktat anmärkning mot styrelseledamots eller VD:s 
agerande”. 

Beroende på att frågan i yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta 
Kommunföretag inte hade beretts av kommunstyrelsen och att särskilt 
stämmodirektiv saknades för ägarombudet, bör kommunfullmäktige behandla 
frågan om ansvarsfrihet för 2019 genom att godkänna tidigare stämmobeslut från 
21 april 2020.  

Utöver det bör ordningen för att utse ägarombud och kompletterande 
stämmodirektiv till de av kommunen helägda bolagens stämmor ändras. Förslag på 
ny ordning redovisas i särskilt ärende. 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång – nytt upprop av närvaro och val av tillfällig ordförande 

Fem ledamöter har anmält jäv i ärendet och har därför lämnat 
sammanträdesrummet. Istället kliver fem ersättare in i deras ställe, se närvarolista 
på förstasidan.  

Eftersom kommunstyrelsens presidium har anmält jäv i detta ärende och därmed 
inte längre deltar i beslutet måste kommunstyrelsen utse en ny tillfällig ordförande 
för att kunna fortsätta behandla ärendet.  Enligt kommunstyrelsens reglemente 6 
kap. 7 § ska den till åldern äldste ledamoten tjänstgöra som ordförande, tills den 
tillfällige ordföranden har utsetts.     

Efter upprop av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare konstaterar 
kommunstyrelsen att Juan Carlos Moreno Piriz (AA) är till åldern äldst. Juan Carlos 
Moreno (AA) kliver in som ordförande för att förrätta valet av den tillfällige 
ordföranden.  

Juan Carlos Moreno (AA) frågar kommunstyrelsen om vem som ska vara den 
tillfällige ordföranden och konstaterar via acklamation att kommunstyrelsen har valt 
att utse Lars-Olof Petersson (S) som tillfällig ordförande.  

Yrkanden i ärendet 

1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå att 
kommunfullmäktige inte ska bevilja ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag 
AB och VD för år 2019 (se Bilaga 2 till protokollet) 

2. Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsgång – behandling av yrkandena i ärendet 

 Ordförande Lars-Olof Petersson (S) konstaterar att kommunstyrelsen har två 
förslag att ta ställning till; Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande om att inte bevilja 
ansvarsfrihet jämte Sebastian Ohlssons (S) bifallsyrkande till arbetsutskottets 
förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Sebastian Ohlssons (S) yrkande om 
bifall till arbetsutskottets förslag.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 85 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

Årsredovisning 2019 för Alvesta Kommunföretag AB 

Granskningsrapport 2019 för Alvesta Kommunföretag AB 

Revisionsberättelse 2019 för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 85 Dnr 2020-00305 007 

 

Beslut om ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB 2019 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna tidigare beviljad ansvarsfrihet för styrelse och VD i Alvesta 
Kommunföretag AB 2019. 

Sammanfattning 
Årsstämman med Alvesta Kommunföretag AB beviljade den 21 april 2020 styrelse 
och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen 2019.  

Inför beslutet förelåg revisionsberättelse från den auktoriserade revisorn med en 
tillstyrkan om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Den av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorn sammanfattade i sin granskningsrapport att bolagets verksamhet 
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Vid kommunfullmäktiges möte 15 juni 2020 i ärendet om revisionsberättelse för år 
2019 för Alvesta kommun och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, 
lämnades ett yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag 
AB. Yrkandet togs tillbaka eftersom ordföranden vägrade lägga fram yrkandet med 
motiveringen att kommunfullmäktige inte kan besluta om ansvarsfrihet för ett 
aktiebolag. Dessutom anger de av kommunfullmäktige utfärdade generella 
ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen (avsnitt 5.1.3) att det ankommer 
på kommunfullmäktige att:” Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för 
styrelseledamot och VD i de fall revisorerna inte har föreslagit ansvarsfrihet och i de 
fall lekmannarevisorn har riktat anmärkning mot styrelseledamots eller VD:s 
agerande”. 

Beroende på att frågan i yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta 
Kommunföretag inte hade beretts av kommunstyrelsen och att särskilt 
stämmodirektiv saknades för ägarombudet, bör kommunfullmäktige behandla 
frågan om ansvarsfrihet för 2019 genom att godkänna tidigare stämmobeslut från 
21 april 2020.  

Utöver det bör ordningen för att utse ägarombud och kompletterande 
stämmodirektiv till de av kommunen helägda bolagens stämmor ändras. Förslag på 
ny ordning redovisas i särskilt ärende. 

Arbetsutskottet diskuterar frågan om jäv, och hur den ska hanteras i 
arbetsutskottet och kommunstyrelsen. Lars-Olof Franzén (AA) vill ha noterat till 
protokollet att han anser att ledmöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen är jäviga i ärendet. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Yrkanden 
 Lars-Olof Franzén (AA) Yrkar på att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta 
Kommunföretag AB styrelse och VD. Yrkandet och dess tillhörande bilagor biläggs 
protokollet (se bilaga 1).   

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott har två förslag till 
beslut att ta ställning till. Det utskickade beslutsförslaget och Lars-Olof Franzens 
(AA) yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta kommunföretag AB samt 
deras VD. Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och finner via 
acklamation att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
beslutsförslaget att bevilja ansvarsfrihet.    

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-25 

Beslutet skickas till 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 
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2020-09-08 
 

 

 

 

Ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB 2019 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna tidigare beviljad ansvarsfrihet för styrelse och VD i Alvesta 
Kommunföretag AB 2019. 

 

Sammanfattning 
Årsstämman med Alvesta Kommunföretag AB beviljade den 21 april 2020 styrelse och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen 2019.  
Inför beslutet förelåg revisionsberättelse från den auktoriserade revisorn med en 
tillstyrkan om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorn 
sammanfattade i sin granskningsrapport att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll varit tillräcklig. 
 
Vid kommunfullmäktiges möte 15 juni 2020 i ärendet om revisionsberättelse för år 
2019 för Alvesta kommun och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, 
lämnades ett yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB. 
Yrkandet togs tillbaka eftersom ordföranden vägrade lägga fram yrkandet med 
motiveringen att kommunfullmäktige inte kan besluta om ansvarsfrihet för ett 
aktiebolag. Dessutom anger de av kommunfullmäktige utfärdade generella 
ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen (avsnitt 5.1.3) att det ankommer på 
kommunfullmäktige att:” Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och 
VD i de fall revisorerna inte har föreslagit ansvarsfrihet och i de fall lekmannarevisorn 
har riktat anmärkning mot styrelseledamots eller VD:s agerande”. 
 
Beroende på att frågan i yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta 
Kommunföretag inte hade beretts av kommunstyrelsen och att särskilt stämmodirektiv 
saknades för ägarombudet, bör kommunfullmäktige behandla frågan om ansvarsfrihet 
för 2019 genom att godkänna tidigare stämmobeslut från 21 april 2020.  
 
Utöver det bör ordningen för att utse ägarombud och kompletterande stämmodirektiv 
till de av kommunen helägda bolagens stämmor ändras. Förslag på ny ordning redovisas 
i särskilt ärende. 
 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 
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Förva ltn i ngsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Alvesta Kommunföretag AB får härmed avlämna årsredo

visning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Koncernredovisningen 

omfattar Alvesta Kommunföretag AB med helägda dotterbolagen AllboHus Fastighets AB, koncernen 

Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB samt Alvesta Utveckling AB. 

Verksamhet 
Bolagets syfte är att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Alvesta kommun . 

Koncernen har tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet. 

Historik 
Bolaget bildades 2006-01-11 och har genom köpeavtal daterat 2006-06-21 förvärvats av kommunen . 

Bolaget har förvärvat samtliga av Alvesta kommunägda aktier i AllboHus Fastighets AB, koncernen 

Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB samt Alvesta Utveckling AB per 2006-12-15. 

Äga rförhå Ila nden 
Bolaget är helägt av Alvesta kommun (212000-0639) . 

Styrelse 
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-18 nya styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från och 

med årsstämman 2019 fram till årsstämman 2023. 

För tiden 1 januari till och med stämman 2019-04-25 var dock styrelsen 

Styrelseleda möter Styrelsesuppleanter 

Per Ribacke, ordförande 

Ros-Marie Larsson 

Thomas Haraldsson 

Thomas Johnsson 

Lars-Olof Franzen 

Frida Christensen 

Birgit Andersson 

Christina Haraldsson 

Mikael Johansson 

Kauko Antbacke 

För tiden från stämman 2019-04-25 till och med 31december2019 var styrelsen 

Styrelseleda möter Styrelsesuppleanter 

Frida Christensen, ordförande 

Per Ribacke 

Thomas Haraldsson 

Thomas Johnsson 

Fredrik Jonsson 

Verkställande direktör 
Camilla Holmqvist 

Revisorer 

Ros-Marie Larsson 

Lars-Olof Petersson 

David Johansson 

Claudia Crowley Sörensson 

Robin Berg 

Auktoriserade revisorn Thomas Olofsson, Ernst & Young AB. 

Kommunfullmäktige valde 2019-06-17 som ordinarie lekmannarevisor Johnny Lundberg och vid mötet 

2019-09-24 som suppleant Suzanne Karlsson för tiden från besluten i kommunfullmä ktige 2019 fram till 

årsstämman 2023. 

Sammanträden 
Styrelsen har under året håll it sex protokollförda sammanträden. 
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Extra bolagsstämma genomfördes 2019-01-14 då reviderad bolagsordning fastställdes . 
Årsstämma hölls 2019-04-25. 

Resultat i koncernen och moderbolag 
Koncernens ekonomiska resultat 2019 före skatt blev 8, 7 mkr (33,2 mkr). Årets resultat efter skatt blev 
5,5 mkr (26,1 mkr). 

Motsvarande siffror för moderbolaget var 2,8 mkr (27,9 mkr) och 2,2 mkr (21,8 mkr). 
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Viktiga händelser under året 
(Vid redovisning av resultat nedan anges 2018 års motsvarande resultat inom parentes) 

Moderbolaget i koncernen Alvesta Kommunföretag AB driver inte någon egen verksamhet utöver upp

draget att äga och förvalta dotterbolagen . 

Grund för ekonomin är ägandet/köpet av dotterbolagen, vilket finansierats med lån. Bolagets kostnader 

täcks med koncernbidrag från dotterbolagen. 
För samordning och utveckling av koncernen har ett flertal dialogmöten med dotterbolagens ledningar 

genomförts. Fokus har varit på strategiska frågor om till exempel arbetssätt inom koncernen med 
dialoger, rapporter, rutiner, fastighetsinvesteringar samt centralisering av stöd- och serviceprocesser till 

kommunen . 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -2,8 mkr (-2,2 mkr). Årets resultat efter 

bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,2 mkr (21,8 mkr). Arbetssätt med koncernbidrag och 
ägartillskott inom koncernen genererar resultatet. 

AllboHus Fastighets AB 

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0, 7 mkr (15,3 mkr). Årets resultat efter skatt 

uppgår till 6,5 mkr (4, 7 mkr). Bokslutsdisposition med erhållit koncernbidrag uppgår till 6,4 mkr. 
Läget med få outhyrda bostäder präglade året. Två större nya projekt var dels nybyggnation på 

Taggvägen, vilken hyrdes ut rekordsnabbt långt innan inflyttningsdatum, dels det andra stora projektet 

benämnt Söderbacka, Alvestas nya 65+ boende. AllboHus höll ett framgångsrikt öppet hus på 
Söderbacka med flera hundra intresserade besökare. Uthyrningen hade bra fart till en början, men 

mattades av i samband med att omsorgsförvaltningens beslut att inte etablera en 

mötesplats/gemensamhetslokal i huset. 

I övrigt har ett flertal byggprojekt varit aktuella under året 
Mohedaskolan 

Biblioteket och utbyggnad av lågstadiet blev klart första kvartalet och följs av uppförande av ny sporthall 

samt iordningställande av utemiljö . 

Paviljonger Vegby och Vislanda 
Uppförande av ytterligare paviljonger på Vegbybackens förskola och Vislandaskolan med tillhörande 

utemiljö har skett. 
Basbohus Alvesta 

Det populära konceptet med basbohus fortsätter i Alvesta. 24 nya lägenheter produceras på väster i 
Alvesta och man beräknar vara klar i början på 2020. 

Trygghetsboende Vislanda 

11 nya trygghetsbostäder har påbörjats i Vislanda bredvid äldreboendet Björkliden. Dessa beräknas stå 

klara i slutet av 2020. 

Kv Björklövet 

30 nya lägenheter har börjat produceras på Björklövet. Det är koncepthus via SABO som uppförs av JSB 

Construction . Första etappen räknas vara klar till november 2020. 
Kv Smeden Vislanda 

I Vislanda har 29 lägenheter fått nytt värmesystem, nytt tappvatten samt nya ytskikt i badrum med 

tillhörande porslin. Alla fönster och fönsterdö rrar byttes också ut. 

4 



Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Alvesta Energi AB (energikoncernen) 
Koncernen Alvesta Energi redovisar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 13,5 mkr 
(20,4 mkr). Årets resultat efter skatt uppgår till 1,2 mkr (0,5 mkr). 
Moderbolaget Alvesta Energi AB har ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 7,8 mkr 
(12,0 mkr). 
Dotterbolaget Alvesta Elnät AB redovisar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner på 5,1 mkr (7,6) 
mkr, och Bredband i Värend AB (BIVA} redovisar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner på 0, 7 
mkr. Koncernens investeringar uppgick till 20,3 mkr (11,5 mkr) 

Produktionen av fjärrvärme vid produktionsanläggningarna i Alvesta, Moheda och Vislanda har varit 
effektiva under året. 99,4 % av värmen har producerats med biobränslen och den totala producerade 
volymen uppgick till 99,8 (101,4} GWh. Bolaget har under året endast behövt använda 61 m3 olja för 
fjärrvärmeproduktion vid underhåll av biobränslepannor. Vid Moheda värmeverk har en turbin 
installerats för att lokalt göra el av biobränsle. Turbinen beräknas kunna producera halva värmeverkets 
behov ca 180 000 kWh/år. Ytterligare ett inslag för låg miljöpåverkan är att vid utbyte av servicebilar 
övergår bolaget till biogasbilar. 

Under året har elnätet förstärkts och moderniserats på flera ställen. Ett helt nytt elnät med nya 
transformatorer och ersättning av luftledningar med markkabel samt rör för bredband har slutförts i 

området ut mot Blädinge och i Ursteryd/Törnåkra. Nya matningar för el till nya bostadsområden och 
industriområden har byggts både i Alvesta och Moheda samt även förstärkningar av befintliga nät i dessa 
orter. I samband med all ledningsdragning som görs av bolaget och där tomrör för fiber saknas, sker 
förläggning av tomrör för fiber i samarbete med Wexnet AB vilket gör att de senaste två åren ca 150 
fastigheter fått möjlighet till fiberanslutning inom bolagets koncessionsområde. 

Alvesta Renhållnings AB 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,6 mkr (0,4 mkr). Årets resultat efter skatt 
uppgår till 0 mkr (O mkr). 

Antalet besök vid de bemannade återvinningscentralerna, Alvesta, Vislanda, Moheda och Grimslöv är 
fortsatt stort. Bolaget har under året samlat in och behandlat ungefär lika mycket avfall som tidigare år 
och antalet kunder såväl hushåll som verksamheter är fortsatt stabilt. 

lnsamlingssystemet för hushållsavfall med optisk sortering av gröna och röda påsar fungerar nu mycket 

bra. Påsarna går till Ljungby för utsortering och de övriga, röda, går till förbränning vid Ljungsjöverket, 
även det i Ljungby. 
Bolaget har under våren och sommaren utfört ett större anläggningsarbete på Grimslövs 
återvinningscentral. Där har bolaget utökat centralen för att få plats med fler containrar och flak. 
Dessutom är nya staket, grindar och belysning förbättrad på området. 

Alvesta Utveckling AB 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -3,4 mkr (-0,7 mkr). Årets resultat efter skatt 
uppgår till -2,6 mkr (0 mkr). Beaktas aktieägartillskott under året blir resultatet -0,6 mkr. 
Utvecklingsprojektet om luftburet bredband tillsammans med Blädingebygdens Bredbandsförening har 
fortsatt under året. Ett 40-tal hushåll/företag är uppkopplade och 15 väntar på inkoppling. Ytterligare 
anslutningar är möjliga/planeras. Det gemensamma projektet för luftburet via radiolänk bredband har 
till syfte att visa på konkreta erfarenheter av radiolänksteknik, som ett komplement och alternativ till 
nedgrävt bredband med fiber, i område som har en svag marknad för kommersiell utbyggnad. 

För att utveckla omlastningscentralen på fastigheten Lillsjön 3, som arrenderas av Alwex lntermodal AB, 
och få ännu större volymer är att utöka kapaciteten med korttidslagring i anslutning till 
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omlastningscentralen. Bolaget har gett Alwex lntermodal tillstånd på vissa villkor att uppföra ytterligare 

en lagerbyggnad på 3 150 kvm på fast igheten. Byggnaden färdigställdes våren 2019. 

På ägaren Kommunföretags uppdrag har utvecklingsbolaget lämnat stöd till två utvecklingsprojekt; dels 
ett stöd till Moheda Intresseförening för en förstudie av en skatepark i Moheda, dels bidrag till Alvesta 

GiF för två konstgräsplaner i Alvesta, där moderbolaget lämnat finansierande ägartillskott 

Förväntad utveckling/framtid 
Kommunföretag kommer fortsätta att ha en aktiv uppföljning och dialog med dotterbolagen om ut

veckling av verksamhet och ekonomi, behov av förändringar, samarbeten etc. 

Alvesta kommun har goda förutsättningar för utveckling, men också stora utmaningar. Kommunföretag 

kommer tillsammans med dotterbolagen och kommunen att öka fokuseringen på att ytterligare sam

ordna våra gemensamma resurser för att utveckla Alvesta. Det kan främst ske genom ökat samarbete 

eller centralisering av stöd- och serviceprocesser samt förnyad struktur i bolagskoncernen. 

AllboHus Fastighets AB 
Rivning av tre hus på Rönnelund i Alvesta tätort kommer att slutföras. Det finns ännu ingen plan för hur 

marken skall användas. 
Efterfrågan på bostäder är stor. På Björklövet byggs för närvarande 30 lägenheter i ett femvåningshus . 

Ytterligare ett hus med 25 lägenheter kommer att byggas i området. I Grimslöv har vi precis påbörjat 

byggnationen av 6 lägenheter i s.k basbohus. Dessa beräknas vara klara under 2020. Byggnationen av 
24 lägenheter på Taggvägen i Alvesta är i det närmaste klar. Vi håller också på att titta på ytterligare 

byggnationer av bostäder för de kommande åren . Nybyggnation av ny förskola i Moheda kan också bli 

aktuell. Byggnation av trygghetsboenden kommer att färdigställas i Vislanda. 

Bolaget håller på att ta fram ett relativt omfattande renoveringsprogram för fastigheterna Hagen och 

Ängen på Rönnedalsområdet, med totalt 162 lägenheter. 
Centraliseringen av vissa funktioner till kommunen, kommer att ge en anledning att se över 

organisationen, så att rätt saker görs på rätt sätt. 

Implementering av ny och betydligt mer modern webb kommer att slutföras under 2020. All IT-drift 
kommer att läggas över till Alvesta kommun. 

Uppgörelse har träffats med Hyresgästföreningen om hyrorna för 2020 och för 2021. Från den 1 januari 

2020 höjs hyrorna med 2,3 % och från 1 januari 2021 med 1,9 %. 

Alvesta Energi AB (energikoncernen) 

Energibranschen är i likhet med många andra branscher under förändring. Alternativa sätt att spara på 

energi och andra energislag än el och fjärrvärme med ökade krav på leveranssäkerhet, ställer stora 
krav och är nyckelfrågor för såväl bolaget som branschen i sin helhet. 

I verksamheten med elnät pågår ett långsiktigt arbete att ersätta den del av luftledningar som bolaget 

har kvar på landsbygden med nergrävda kablar för att uppfylla myndighetskrav, minska avbrottsrisken 

och säkerställa ett modernt ledningsnät. Moderniseringen är också nödvändig för att säkra upp mot 

allt mer väderberoende produktion lokalt och småskaligt samt minska avbrottstider och säkerställa 
erforderlig kapacitet i nätet. Investeringsnivån ligger därför på historiskt hög nivå. 
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Under 2020 kommer frågan om vad som skall ske med produktionsanläggningen av fjärrvärme i 
Alvesta att behöva utredas och ett beslut behöver tas om tidplan, lokalisering och storlek. Delar av den 
befintliga anläggningen börjar nå slutet för den tekniska livslängden. 
Utbyggnaden av fjärrvärme under de närmaste åren kommer endast vara aktuell vid förtätn ingar inom 
det redan utbyggda fjärrvärmenätet. Detta då konkurrensen av alternativa uppvärmningsformer är hård 
och värmebehovet bland nybyggnation är lågt vilket gör att utbyggnad av fjärrvärmenäten till nya 

områden normalt saknar lönsamhet 

Alvesta Renhållnings AB 
Under 2018 beslutade regeringen om nya regler om producentansvar för förpackningar och 
returpapper, att insamlingen ska ske bostadsnära (fastighetsnära) och att det är producenterna av 
förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen. Bolaget väntar nu på preciserande 
beslut hur producentansvaret ska utform~s och hur ekonomin kring ansvaret blir. 

Ett stort projekt framöver för bolaget är en önskan att flytta befintlig återvinningscentral från Aringsås 
deponin till ett mer lättillgängligt och större område i eller strax utanför Alvesta tätort. Den nuvarande 
återvinningscentralen byggdes i mitten på 1990-talet och är anpassad för den tidens återvinning, på 
senare år har utvecklingen på återvinning gått framåt och högre krav ställs på att sortera och återvinna 
material. 
Den befintliga återvinningscentralen är nu för liten, svårtillgänglig och omodern, men framför allt 
behöver trafiksäkerheten inne på området och på vägen dit säkras upp och ses över. 

Alvesta Utvecklings AB 
Bolaget har lagt fast en verksamhetsplan för 2020 som bland annat målsatt att bolaget behöver stärka 
sin löpande ekonomi genom någon form av strukturförändring. Planen tar i övrigt upp åtgärder som 
ansluter till de uppdrag som lämnats i det specifika ägardirektivet om till exempel långsiktig utveckling 
av omlastnings- och kombiterminalerna, bredbandsfrågor och specifika uppdrag från ägaren 

Kommunföretag. 

Flerårsöversikt koncern (tkr) 

Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 

Rörelsemarginal (%) 

Avkastning på eget kapital (%) 

Balansomslutning 

Soliditet(%) 

Antal anställda (st) 

Flerårsöversikt moderföretaget (tkr) 

Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 

Rörelsemarginal (%) 

Avkastning på eget kapital (%) 

Balansomslutning 

Soliditet(%) 

Antal anställda (st) 

2019 

311506 

8 658 

10,51 

2,68 

1591510 

12,90 

140 

2019 

0 

-2 772 

0 

2,71 

164 927 

49,89 

0 

2018 

303 284 

33163 

10,93 

13,1 

1 614 747 

12,38 

131 

2018 

0 

-2 192 

0 

27,21 

160 832 

49,77 

0 

2017 2016 

310 180 311196 

35 769 27 965 

11,53 8,99 

16,1 15,7 

1517 530 1513 664 

11,8 9,92 

125 128 

2017 2016 

0 0 

-2 275 100 

0 0 

14,74 0,17 

140 073 121 735 

45,38 44,51 

0 0 
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Aktie-

kapital 

Eget kapital 

KONCERNEN 

Ingående balans 2018-01-01 100 

Aktieägartillskott 0 

Årets resultat 0 

Utgående balans 2018-12-31 100 

Årets resultat 0 

Utgående balans 2019-12-31 100 

Aktie-

kapital 

MODERBOLAGET 

Ingående balans 2018-01-01 100 

Omföring resultat föregående år 0 

Återfört aktieägartillskott 0 

Årets resultat 0 

Utgående balans 2018-12-31 100 

Omföring resultat föregående år 0 

Årets resultat 0 

Utgående balans 2019-12-31 100 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

79 941608 
2 232 116 

82173724 

Övrigt Annat eget 

ti I/skjutet kapital inkl årets 

kapital resultat 

0 178 947 

0 -5 300 

0 26103 

0 199 750 

0 5 504 

0 205 254 

Balanserat Årets 

resultat resultat 

54090 9 369 

9 369 -9 369 

-5 300 0 

0 21 783 

58159 21 783 

21 783 -21 783 

0 2 232 

79 942 2 232 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning med 82 173 724 kr 

UB 

179 047 

-5 300 

26103 

199 850 

5 504 

205 354 

UB 

63 559 

0 

-5 300 

21 783 

80042 

0 

2 232 

82 274 

Beträffande koncernens och bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat
och balansräkning samt noter. 
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RESULTATRÄKNING 
(tkr) 

Not 

Nettoomsättning 1 

Övriga rörelseintäkte r 2 

Rörelsens kostnader 

Externa kostnader 

Övriga rörelsekostnader 3 

Personalkostnader 4 
Avskrivning av materiella 

an läggn i ngsti I lgå nga r 5 

Rörelseresultat 6 

Resultat från finansiella 
investeringar 

Resultat från andelar i 

koncernföretag 20 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Erhållna koncernbidrag 

Lämnade koncernbidrag 

Skatt på årets resultat 21 

Uppskjuten skatt 21 

Årets resultat 

Koncernen 

2019-01-01 2018-01-01 

2019-12-31 2018-12-31 

311506 303 284 

23 520 34 241 

335 026 337 525 

-161 955 -149 955 

-2 250 -1081 

-80 236 -75 424 

-57 844 -55 851 

-302 285 -282 311 

32 741 55 214 

0 -20 

1667 1 729 

-25 750 -23 760 

8 658 33 163 

0 0 

0 0 

-3 648 -7 234 

494 174 

5 504 26103 

Moderbolaget 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
-1920 -862 

0 0 

0 0 
-1920 -862 

-1920 -862 

0 0 
46 49 

-898 -1379 

-2 772 -2 192 

13 484 30 841 
-7 872 -722 

-608 -6 144 

0 0 

2 232 21 783 
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BALANSRÄKNING 
(tkr) 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

Tekniska anläggningar 

Maskiner och inventarier 

Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 
Andra långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTININGSTILLGÅNGAR 

Varulager 

Kortfristiga fordringar 

Fordringar hos koncernföretag 

Fordringar hos kommunen 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

7 1052 485 1055 629 
8 197 197 190 425 
9 26 222 27 086 

10 141121 62 298 

11 0 0 
12 45 274 46 344 

1462 299 1 381 782 

2 388 2 455 

0 0 
13 10 000 10 000 
13 36 015 37109 
14 15 406 16 741 

18 65 402 166 660 

129 211 232 965 

1591510 1614 747 

Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

141 255 139 255 
0 0 

141 255 139 255 

0 0 

13 484 6 722 
10000 10 000 

0 0 
0 0 

188 4 855 

23 672 21577 

164 927 160 832 

10 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital 
Fritt eget kapital 
,L\nnat eget kapital 
Balanserat resultat 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

AVSÄTTNINGAR 
Avsättning pensioner 
Uppskjuten skatt 
Övriga avsättningar 

Summa avsättningar 

SKULDER 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder till kreditinstitut 
Långfristiga skulder till kommunen 
Övriga långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Levera ntörsskulder 

Skatteskuld 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Checkräkningskredit 
Skuld till kommunen 
Skuld till koncernen 
Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

15 

16 

17 
18 
18 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

100 100 

199 750 173 647 

5 504 26103 

205 354 199 850 

712 543 
13 584 13 878 

2 776 980 

17072 15 401 

1234000 1237 000 

0 0 
2 728 20 953 

1236728 1257953 

39 670 33 694 

789 6 339 
24 221 24 996 

32 489 34 964 

0 0 
35 187 41550 

0 0 

132 356 141543 

1369 084 1399 496 

1591510 1 614 747 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

100 100 

79 942 58159 
2 232 21 783 

82 274 80 042 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 66 000 66 000 
0 0 
0 0 

66000 66 000 

0 0 
608 6144 

0 0 
484 982 

0 0 
53 28 

15 508 7 636 
16 653 14 790 

82 653 80 790 

164 927 160 832 

Il Vr-
~ -'·~ 
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KASSAFLÖDESANALYS 
(tkr} 

Koncern Moderbolag 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 8 658 33 163 -2 772 -2 192 

Justering poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 57 844 55 851 0 0 

Resultatandelar intressebolag 0 0 0 

Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 2 165 -12 713 0 0 

Erhållna Koncernbidrag 13 484 0 

Lämnat Koncernbidrag 0 0 -7 872 0 

Lämnat Aktieägartillskott 0 0 -2 000 0 

Förändringar i avsättningar 0 0 0 0 

Betald skatt -9 198 -3 758 -6144 -2 651 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 469 72 543 -5 304 -4 843 

före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: 

Ökning(-} minskning(+} varulager 67 750 0 0 
Ökning(-} minskning(+} av kortfristiga 

fordringar 2 429 -7 852 -6 761 1842 

Ökning(+} minskning(-} kortfristiga skulder -3 637 22191 7 398 1483 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 328 87 632 -4 667 -1 518 

I nvesteri ngsverksa m hete n 

Nettoinvesteringar 0 0 0 5 300 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -141554 -105 169 0 0 

Förvärv av finansiella tillgångar 1070 0 0 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 123 45 401 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -138 361 -59 768 0 5 300 

Finansieringsverksamheten 

Förändring av långfristiga skulder -21 225 50 953 0 0 

Förändring av långfristiga fordringar 0 -3 143 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 225 47 810 0 0 

Förändring av likvida medel -101 258 75 674 -4 667 3 782 

Likvida medel vid årets början 166 660 90 988 4 855 1073 

Likvida medel vid årets slut 65 402 166 660 188 4 855 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) . De viktigaste redovisnings- och 

värderingsprinciperna sammanfattas nedan. 

I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan. 

Koncernförhållanden 
Bolaget är ett av Alvesta kommun (212000-0639) helägt aktiebolag med säte i Alvesta. I koncernen ingår 

helägda dotterbolagen AllboHus Fastighets AB (556519-5236), Koncernen Alvesta Energi AB (556525-

6228), Alvesta Renhållnings AB (556119-3391) samt Alvesta Utvecklings AB (556421-5639). 

Koncernredovisning 
Koncernens resultat- och balansräkning omfattar, förutom moderbolaget, även dotterbolagen (100 %) 
enligt ovan. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär 

att eget kapital i det förvärvade företaget elimineras. I redovisningen ingår endast eget kapital som 

intjänats efter förvärvet. Innehav av intressebolag har redovisats enligt kapitalandelsmetoden. 

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom 

transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen. 

lntäktsredovisning 
Intäkterna består huvudsakligen av hyresintäkter, renhållningsintäkter, el- och fjärrvärmeintäkter samt 

intäkter avseende tillhandahållandet av elnät. 

Intäkterna redovisas i resultaträkningen för den period tillhandahållandet avser. 

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens intäkter. I de fall varor och tjänster byts 
mot likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt. 

Intäkterna redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Hänsyn har tagits 

till rabatter. 

Leasing 

Operationella leasingavtal föreligger då ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 
tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna redovisas som en kostnad linjärt över 

leasingperioden. 

Ersättning till anställda 
Koncernens ersättningar till anställda innefattar löner, sociala avgifter, semester, bonus, bi lersättningar 

och pensioner. Redovisning sker i takt med intjänandet. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 

Koncernen har utöver för koncernen oväsentliga 712 tkr endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Lånekostnad 
Samtliga lånekostnader bokförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter. 
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Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 

eget kapital. 

Avskrivningar 
Avskrivningar beräknas på tillgångens anskaffningsvärde minskat med ett restvärde om detta är 

väsentligt. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas elle r komponenternas 

förväntade nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp i komponenter när komponenterna har väsentligt olika 

nyttjandeperioder. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och Mark 

Kontors och lagerbyggnad 

Markanläggning 

Vattenkrafta nläggning 
Värmekraftanläggning 

Byggnader 

Stomme o grund 
Innerväggar, innertak, inredning 

Installationer 

Fönster /entrepa rtier 

Fasad/balkonger -

Yttertak 

Övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Vattenkraftanläggni ng 

Värmekraftanläggning 

Nätanläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 
Inventarier, verktyg och installationer 

Byggnadsinventarier 
Datautrustning 

Nedskrivning 

30-75 år 

20-25 år 

50 år 
50 år 

20-25 år 

80 år 

50 år 
15-40 år 

50 år 

30-80 år 
25-50 år 

15 år 

25 år 

5-40 år 

5-30 år 

3-10 år 

5-10 år 

3 år 

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov beräknas tillgångens 

återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Återvinningsvärdet 

fastställs om möjligt för enskilda tillgångar, annars fastställs återvinningsvärdet för den 

kassagenererande enhet tillgången tillhör. Nedskrivningen belastar resultaträkningen. 

14 
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Koncernbidrag 

Lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet 

och syftar att bringa tillgången på plats. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som 
erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande 

Varulager 

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffnings- och 

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt 
hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den 

löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att 
åstadkomma en försäljning. 

Fordringar, skulder och avsättningar 

Kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp va rmed de beräknas bli 

reglerade dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Långfristiga skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli 

reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Bokslutsdispositioner 

I företagen inom koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balans

räkningarna. I resultaträkningarna redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken 

bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i 

koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. 
Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken uppskjuten skatt. 

Koncernmellanhavande 

Varken försäljningar eller inköp från moderbolaget till dotterbolagen har skett under året. 

15 
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Noter till Resultat och Balansräkning 
Tkr 

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 1. Nettoomsättning 

Hyresintäkter 214119 207 731 0 0 

Energiintäkter 71294 70 039 0 0 

Renhål In i ngsintäkter 26 093 25 514 0 0 

Summa 311506 303 284 0 0 

Not 2. Övriga rörelseintäkter 

Aktiverat arbete för egen räkning 893 0 0 0 

Sålda städtjänster 13 898 13 144 0 0 

Förvalt ni ngsarvode 1292 1235 0 0 

Övriga förvaltningsintäkter 3 647 2 192 0 0 

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 33 12 848 0 0 

Övriga rörelseintäkter 3 757 4 822 0 0 

Summa 23 520 34 241 0 0 

Not 3. Övriga externa kostnader 

Revisionsarvode 

revision 241 234 15 15 

konsultation 70 15 10 15 

Övriga kostnader 1939 832 1895 832 

Summa 2 250 1081 1920 862 

Not4. Personalkostnader 

Medelantal anställda 

varav män 77 73 0 0 

varav kvinnor 64 58 0 0 

Summa 141 131 0 0 

Löner, andra ersättningar 

Styrelseledamöter och VD 2 821 2 461 0 0 

Övriga anställda 51342 47 973 0 0 

Summa 54163 50434 0 0 

Sociala kostnader 

Styrelseledamöter och VD 869 832 0 0 

Övriga anställda 16 833 16 863 0 0 

Summa 17 702 17 695 0 0 

Pensioner 

Styrelseledamöter och VD 450 343 0 0 

Övriga anställda 4072 3 580 0 0 

Summa 4522 3 923 0 0 

Könsfördelning företagsledning 

Män 20 21 4 4 

Kvinnor 5 4 1 1 

Summa 25 25 5 5 

16 
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Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 5 Avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar 

Avskrivning byggnader 37 993 37 016 0 0 

Avskrivning tekniska anläggningar 12170 12 204 0 0 

Avskrivning maskiner och inventarier 7 523 6 473 0 0 
Av- och nedskrivning markanläggning 158 158 0 0 

Summa 57 844 55 851 0 0 

Not 6 Rörelseresultat 

Fastighetsförvaltning 19 470 34 451 0 0 

Renhållning 549 350 0 0 

Energi 14 642 21274 0 0 

Övrigt -1920 -861 -1920 -862 

Summa 32 741 55 214 -1920 -862 

Not 7 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärde 1 515 956 1518 504 0 0 

Justering nyanskaffn 2018 erh invest stöd 1800 0 0 0 

Inköp/förvärv 18 568 24 314 0 0 
Omklassificeringar 19 628 18 849 0 0 
Försä ljningar/Utrangering -8 623 -45 711 0 0 
Utgående ack anskaffningsvärden 1547 329 1515 956 0 0 
Ingående avskrivningar -460 327 -438 026 0 0 

Årets avskrivningar -38 151 -37 255 0 0 
Återförd avskrivning försäljning/utrangering 3 634 14 954 0 0 
Utgående ack avskrivningar -494 844 -460 327 0 0 
Utgående planenligt restvärde 1052 485 1055 629 0 0 

Not 8 Tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärde 400 497 391 035 0 0 

Inköp/förvärv 18 928 9 814 0 0 

Försä ljningar/Utrangering -917 -352 0 0 

Utgående ack anskaffningsvärden 418 508 400 497 0 0 
Ingående avskrivningar -210 072 -198 407 0 0 

Årets avskrivningar -11838 -11 765 0 0 
Årets avskrivningar uppskrivet belopp -218 -218 0 0 

Försäljningar/Utrangering 817 318 

Utgående ack avskrivningar -221 311 -210 072 0 0 
Utgående planenligt restvärde 197197 190 425 0 0 

Not 9. Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 85 613 85 955 0 0 

Inköp/förvärv 6 688 9 765 0 0 

Försäljning/Utrangering -11875 -10 107 0 0 
Utgående ack anskaffningsvärden 80426 85 613 0 0 
Ingående avskrivningar -58 527 -61890 0 0 

Årets avskrivningar -7 524 -6 323 0 0 

Försäljning/Utrangering 151 557 0 0 

Återförd avskrivning försä ljning/utrangering 11696 9 129 0 0 

Utgående ack avskrivningar -54 204 -58 527 0 0 
Utgående planenligt restvärde 26 222 27086 0 0 
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Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 10 Pågående nyanläggningar 

Ingående anskaffningsvärde 62 298 20 683 0 0 

Under året nedlagda kostnader 99 344 61096 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 62 0 0 

Omklassificeringar -20 521 -19 543 0 0 

Utgående anskaffni ngsvärde 141121 62 298 0 0 

Not 11 Andelar i koncernföretag 

Ingående och utgående anskaffn i ngsvärde 0 0 141255 139 255 

Dotterföretag: Alvesta Renhållning AB 

Organisationsnummer:556119-3391 

Säte: Alvesta 

Kapitalandel : 100% 

Eget kapital :8 908 tkr 

Arets resultat:-1,5 tkr 

Antal andelar: 5000 st aktier 

Bokfört värde: 2 000 tkr 

Dotterföretag: Allbohus Fastighets AB 

Organisationsnummer:556519-5236 

Säte: Alvesta 

Kapitalandel: 100% 

Eget kapital:132 138 tkr 
Arets resultat :6 461 tkr 

Antal andelar: 50 st aktier 

Bokfört värde: 91 636 tkr 

Dotterföretag: Alvesta Utvecklings AB 

Organisationsnummer:556421-5639 

Säte: Alvesta 

Kapitalandel: 100% 

Eget kapital: 8 875 tkr 

Arets resultat: -2 564 tkr 

Antal andelar: 1000 st aktier 

Bokfört värde : 3 500 tkr 

Dotterföretag: Alvesta Energi AB 

Organisationsnummer: 556525-6228 

Säte: Alvesta 

Kapitalandel: 100% 

Eget kapital : 108 161 tkr 

Arets resultat : 1186 tkr 

Antal andelar: 6 st aktier 

Bokfört värde: 18 000 tkr 

Not 12 Andra Långfristiga fordringar 

Långfristig värdepappersinnehav 22 338 22 338 0 0 
Övertagen investeringsmoms 199 1269 0 0 
Övriga långfristiga fordringar 22 737 22 737 0 0 

Summa 45 274 46 344 0 0 
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Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 13 Övriga fordringar 

Kundfordran 11900 22 111 0 0 

Skattefordran 2 842 4 313 0 0 

Övrig fordran 21 273 10 685 0 0 

Fordran Alvesta kommun 10000 10 000 10 000 10 000 

Summa 46 015 47109 10000 10000 

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter containertömning 177 27 0 0 

Upplupna intäkter 13 731 14 850 0 0 

Övrigt 1498 1864 0 0 

Summa 15 406 16 741 0 0 

Not 15 Avsättningar 

Ingående avsättningar 15 401 15 431 0 0 

Årets avsättningar 1671 -30 0 0 

17 072 15 401 0 0 

Not 16 Långfristiga skulder 

Skulder som förfaller inom 1 år efter 

balansdagen 

Skuld till kreditinstitut 347 000 294 000 35 000 31000 

347 000 294 000 35 000 31000 

Skulder som förfaller senare än 1 år 

men senast 5 år 

Skuld till kreditinstitut 874 000 943 000 31000 35 000 

874 000 943 000 66 000 66 000 

Skulder som förfaller senare än 5 år 

efter balansdagen 

Skuld till kreditinstitut 15 728 20 953 0 0 
15 728 20 953 0 0 

Totalt till kreditinstitut 1236 728 1257 953 66 000 66 000 

Totalt 1236 728 1257 953 66 000 66000 

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupen kostnad elhandel 4 277 7205 0 0 

Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 4 465 4107 0 0 
Förskott från kunder 9 491 12 849 0 0 

Övrigt 11268 7733 53 70 

Upplupna räntekostnader 2 988 3 070 484 940 

32 489 34964 537 1010 

Not 18 Bank/Checkräkningskredit skuld till kommunen 

Inlåning på koncernkonto 65 402 166 660 188 4 855 

Skuld till kommunen 35187 41550 0 0 

35187 41550 0 0 

Redovisning av kassa/bank samt checkräkningskredit 

avser så kallat koncernkonto inom Alvesta Kommun. 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Limit checkräkningskredit 

Allbohus beviljad kredit uppgår till 30 000 tkr 

Utnyttjad kredit : 0 tkr 

AUAB beviljad kredit uppgår till 3 000 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

ARAB beviljad kredit uppgår till 250 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

Alvesta Energi beviljad kredit uppgår till 10 000 t kr 

Utnyttjad kredit : 0 tkr 

Alvesta Elnät beviljad kredit uppgår till 5 000 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

Alvesta Kommun Företag beviljad kredit uppgår till 6 000 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 0 0 0 0 

Eventualförpliktelser FASTIGO 682 651 0 0 

Borgen 0 0 0 0 

682 651 0 0 

Not 20 Resultat från andelar i koncernföretag 

Resultat vid avyttring 0 -20 0 0 

0 -20 0 0 

Not 21 Skatt på årets resultat 

Koncern 

Aktuell skatt -3 648 -7 234 
Uppskjuten skatt 494 174 

Moderföretag 

Aktuell skatt -608 -6 144 
Uppskjuten skatt 

Avstämning effektiv skatt 

Koncern 

Resultat före skatt 8 658 33 163 2 840 27 927 

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (22%) -1853 -7 295 -608 -6 144 
Skatteeffekt av: 
Ej avdragsgilla kostnader -242 0 

Ej skattepliktiga intäkter 357 61 
Underskottsavdrag 350 0 

Övrigt -2 260 0 
Redovisad effektiv skatt -3 648 -7 234 2 232 21 783 
Effektiv skattesats 42,1% 21,8% 21,4% 22% 

Not 22 Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): 

Balanserat resultat 79 941 608 

Årets Resultat 2 232 116 

82 173 724 



Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Alvesta 2020-03-31 

t revisionsberättelse har angivits 2020-<:>'< ~ o :i. 

Thom~~l!v-
Auktoriserad revisor 

Camilla Holmqvist 
Verkställande direktör 
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Revissionsrapport 2019 
2020-04-01 00 :08 

Till Bolagsstämman för Alvesta Kommun AB 
Organisationsnummer 556696-1602 

Granskningsrapport för år 2019 

Jag, av kommunfullmäktige i Alvesta Kommun utsedd lekmannarevisor, 
har granskat Alvesta Kommunföretag AB:s verksamhet under 
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamheten och intern 
kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt 
Kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och 
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och prövning 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

;;~ L//i 
Johnny Lundberg 

Sidan 1av2 



EV 
Building a better 
working world 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Alvesta Kommunföretag AB, arg .nr 556696-1602 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för Alvesta Kommunföretag AB för räkenskapsåret 2019-
01-01 - 2019-12-31. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen . 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden . 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget. upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo
visningen och koncernredovisningen. 

A member firrn of Ernst & Young Global Lim1ted 

Som del av en rev1s1on enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen . Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen . 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen . 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp
lysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års
redovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller för
hållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande trans
aktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är 
ensam ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat . 



EV 
Building a better 
working world 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver min rev1s1on av årsredovisningen och koncern
redovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Alvesta Kommunföretag 
AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag t ill styrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps
året. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enl igt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital , konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort 
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revis ionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget. eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen , 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen . 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyld ighet mot bolaget , eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Som en del av en rev1s1on enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen . Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna . Vilka 
tillkommande granskn ingsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent
lighet. Det innebär att jag fokuserar granskn ingen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation . Jag går igenom och prövar 
fattade beslut. beslutsunderlag , vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med akt iebolagslagen. 

Växjö den 3 april 2020 

~l._ G._y 
Thomas Olofsson 
Auktoriserad revisor 
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Alvesta kommunfullmäktiges ärende nr 8 den 15.6 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Undertecknad Lars-Olof Franzén föreslår  
 
att styrelsen för Alvesta Kommunföretag AB och dess VD ej medges ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret med följande motiveringar: 
 

1. Styrelsen har brutit mot fullmäktiges givna ägardirektiv när det gäller principer för 
koncernbidrag och ägartillskott. Man har i stället för att återföra 78 % av bolagens 
redovisade resultat behållit hela resultatet om 13,4 miljoner kronor i det egna bolaget 
och därefter fördelat 6,3 miljoner kronor till AllboHus AB där flertalet av 
styrelseledamöterna också innehar samma roll som i Alvesta Kommunföretag AB. 
Några mindre belopp har gått till Alvesta Utveckling och BIVA. I praktiken innebär 
det att man plundrat Renhållningsbolaget och Energibolagen. Bilaga A § 19 och E. 

 
2. Den 7 maj  2018 skrivs ett nytt avtal mellan Alvesta kommun och Stefan Karlsson nu 

som t.f. kommunchef och därefter som samhällsstrateg vilket undanröjer tidigare avtal. 
En lön om 90.000 kronor i månaden sätts i det nya avtalet. Den 9.5 2019 attestera VD 
Camilla Holmqvist fakturan 14115083 ställd till Alvesta Kommunföretag AB 
avseende arvode och personalkostnader för Stefan Karlsson för tiden 1.1 – 31.12 2019. 
Beloppet 598 147,20 motsvarar 40% av en lön på 90.000 inkl. personalkostnader. Till 
detta skall läggas 25 % moms eftersom bolaget inte är registrerat för moms eftersom 
ingen verksamhet bedrivs i bolaget. Inga handlingar som styrker varken anställning 
eller belopp finns i beslutsform hos Alvesta Kommunföretag AB. Bilaga B och F 

 
 
3. Den 13.2 2019 attestera ordföranden Per Ribacke fakturan 14111686 ställd till Alvesta 

Kommunföretag AB avseende arvode och personalkostnader för VD Camilla 
Holmqvist för tiden 1.1 – 31.12 2019 á kronor 805 837 kronor. Detta motsvarar 40 % 
av en lön på 97000 kronor inkl. personalkostnader och 25 % i moms. Inget 
anställningsavtal eller beslut om arvode finns i Alvesta Kommunföretag AB. Noterbart 
är också att VD Camilla Holmqvist anställdes först den 1.2 2019. Bilaga C 

 
4. Alvesta Kommunföretag AB har genom sitt agerande ökat lönekostnader för bolaget 

med 1 242 816,90 + 310 704 i moms som ej är lyftbar då bolaget inte är 
momsregistrerat. Dessa kostnader om totalt 1 553 521 kronor är inte protokollförda. 
Bilaga B och C 

 
5. Bolaget har ingen budget för sin verksamhet och någon sådan har heller aldrig varit 

uppe till diskussion enligt protokollen från 2018, 2019 och 2020.  
 

 
6. Alvesta Renhållnings AB är i grunden ett renhållningskollektiv där eventuella vinster 

skall återinvesteras i verksamheten. Det framgår inte om detta varit möjligt då Alvesta 
Kommunföretag AB behållit hela vinsten. Bilaga A § 19. 

 
7. God revisionssed säger att kostnader skall belasta den verksamhet som nyttjar objektet. 

Att bolaget skulle nyttja 40 % av kommunchefens och samhällsstrategens tid låter 



orimligt med tanke på den verksamhet som beskrivs i ägardirektiven. Där går att 
utläsa: ”Övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga 
och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Alvesta kommun genom att 
utfärda specifika ägardirektiv till dotter bolagen.” Med omvänd ordning åtgår det 
enbart 60 % av kommunchefens arbetstid att leda och styra kommunen.  

   
8. Styrelsen i Alvesta Kommunföretag AB har givit order till Utvecklingsbolaget att 

genomföra uppgifter som inte hör till deras grannlaga verksamhet och som i grunden 
utgör inblandning i en styrelse med egen juridisk person. Styrelsen har vidare initierat 
utbetalningar från samma dotterbolag som inte skattemässigt är hänförligt till 
näringsverksamhet. Detta innebär att dessa utbetalningar från dotterbolaget skall 
återföras vid inkomstbeskattning. Detta innebär en ökad belastning för kommunen 
jämfört med direkta bidrag via Kultur & Fritid. Bilaga H. 

 
 

9. Kommunfullmäktige beslöt den 2018-06-19 att ge Kultur & Fritidsnämnden i uppdrag, 
att i samråd med det lokala föreningslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en 
aktivitetsplats och lekplats i Moheda. 2019-01-30 § 7 beslutar styrelsen i Alvesta 
Kommunföretag AB att uppdra till Alvesta Utveckling AB att lämna ett bidrag på 75 
tkr till Moheda Intresseförening för en förstudie av intresse och möjligheter att bygga 
en skatepark i Moheda. I Alvesta Utvecklings protokoll från den 2019-03-14 § 9 
behandlas uppdraget från Kommunföretag. I protokollet redovisas att 
överenskommelse har träffats med föreningen och bidraget betalats ut. Frågan är 
varför ett uppdrag från fullmäktige till Kultur & Fritidsnämnden utan någon form av 
beslut tagits över av ett kommunalt bolag? Bilaga  G, H och I. 

 
10. Styrelsen har inte låtit fullmäktige ta ställning till viktiga och principiella beslut som      

lagen kräver. 
     Se  kommunallagen 10 kap 3 § punkt 4. att det anges i  bolagsordningen 

att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
innan de fattas, 

 
Alvesta den 1 september 2020 
 
Lars-Olof Franzén 
 
Alvesta Alternativet   
 

 



ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB 

Org.nr 556696-1602 

Styrelseprotokoll 2/2020 
2020-03-02 

Plats och tid 

Beslutande 

Ej närvarande 

Tjänstemän 

Paragrafer 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunhuset, våning 5 2020-03-02, kl. 13:00 - 13:05 

Frida Christensen, ordförande 

Per Ribacke 

Thomas Haraldsson 

Fredrik Jonsson 

Thomas Johnsson 

Camilla Holmqvist, VD, sekreterare 

16 - 21 

WL . 
Camilla Holmqvist 

-----
Christensen 

Thomas Haraldsson 



2020-03-02 

§ 16 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. 
Närvaron fastställs enligt ovan . 

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

§ 18 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

§ 19 Koncernbidrag 2019 
Vid senaste styrelsemötet tisdag 25 februari informerades om Kommunföretags och 
dotterbolagens preliminära resultat innan bokslutsdispositioner i årsbokslut 2019. 

Alternativa upplägg med koncernbidrag och ägartillskott där de från 2019 nya 
begränsningarna av ränteavdrag hanteras blev diskuterat. Efter diskussion tog styrelsen 
beslut att godkänna informationen samt vid extra styrelsemöte måndag 2 mars 2020 kl 
13.00, fortsätta behandlingen av frågan om koncernbidrag. 

Styrelsen beslutade att anta nedanstående förslag till fördelning av koncernbidrag för 

2019. 

Koncernbidrag Skickade Mottagna Netto 

Alvesta kommunföretag AB 

Allbohhus Fastighetsföretag AB 

Alvesta Utveckling 

Alvesta Energi AB 

Alvesta Energi Elnät AB 

Biva 

Arab 

Summa 
Alvesta Energi koncern 

§ 20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor avhandlades. 

§ 21 Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet. 

7 871680 

12 850 586 

5 055 880 

687 967 

632 980 

27 099 093 
18 594 433 

13 483 566 5 611886 

6 368 000 6 368 000 

805 996 805 996 

5 055 880 -7 794 706 

687 967 -4 367 913 

697 684 9 717 

-632 980 

27 099 093 0 
6 441531 -12 152 902 
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I Alvesta l\ommun 
342 80 ALVESTA . 

: 

Ev' anmärkning mot fakturan skall göras inom 8 dagar. 

Period Benämning 
Fakturanr: 141150 
Er referens: Camilla Holmqvist 

Ekonomikontoret 

190101-190331 Årsarvode 
190101 - 190331 Förättningar manuella 
190101 - 190331 Sociala avgifter 

FAKTURA 
Datum 2019-05-09 
Kundnr 11551 
OCR-refnr 14115083 

Alvesta Kommun Företag AB 
Ekonomikontoret I Alvest.a Kommun 

342 80 Alvesta 

Antal Enh Apris Belopp 

5897.00 
2271. 50 
2092.24 

190101-191231 Arvode Stefan Karlsson 432000.00 
190101-191231 Sociala avgifter SK 166147.20 

: 

25.00% moms på 608407.94 12.00% 0.00 6.00% 0.00 0% o.oo 
760510.00 Moms 152101~99 Oss tillhanda senast 20190614 Att betala i SEK 

Upplysningar:Susanne Axbom 
Epost: ekonomikontor@alvesta.se 
IBAN SE4180000816955140990010 

0472 - 15000 

SWIFTCODE SWEDSESS 
Vid försenad betalning debiteras _dröjsmålsränta enligt gällande räntelag 

PlusGiro 

mbankgirot 

Bankgiro 
5281-8622 

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via 
* Bankgiro * Personkonto 
" Privatgiro • Balanskonto 
• Sparbanksgiro 
Om Du betalar på annat sätt ange nedanstående 
referensnr. 

: 
Bete!ningsavsl!ndare 

Vid betalning anges :14115083 
Oss tillhanda senast:2019-06-14 
Att betala i SEK 760510.00 

FtAn t>ankyironr (vid girering) 

Momsredovisningsnummer 
SE212000063901 

Godkänd för 
F-skatt 

INBETALNING/GIRERING AVI 
lnbot avgift Otylls av bankanJ OCR 

Alvesta Kommun Företag AB 
Ekonomikontoret I Alvesta Kommun 

342 ao Alvesta 

Betalnlngsmortag·are 

ALVESTA KOMMUN 
VAR GOD GOR .INGA NDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE L DEN AV SES MASKINELLT 

Aefcrnr.snr Kronor öre 

14115083 # 760510 00 8 > 52818622#4 " 
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J Alvesta l~ommun 
IJ 342 80 ALVESTA 

FAKTURA Sida: 1 

Ev anmärkning mot fakturan skall göras inom 8 dagar. 

Period Benämning 
Fakturanr: 141116 
Er referens: Per Ribacke 

Datum 2019-02-13 
Kundnr 11551 
OCR-refnr 14111686 

Alvesta Kommun Företag AB 
Ekonomikontoret I Alvesta Kommun 

342 80 A;J..vesta 

Antal Enh Apris Belopp 

Ekonomikontoret 
Camilla.Holmqvist 

190101-191231 Arvode VD 

190101- 191231 Sociala avgifter VD 
12.00 
12.00 

38800.00 
14922. 48 

465600.00 
179069.76 

25.00% moms på 644669.76 12.00% 0.00 6.00% 0.00 0% 
Moms 161167.44 Oss tillhanda senast 20190331 Att betala i SEK 

Upplysningar:Susanne Axbom 0472 - 150 41 
Epost: Vid påminnelse debiteras 60 kr 
IBAN SE4180000816955140990010 SWIFTCODE SWEDSESS 
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag 

0.00 
805837.00 

PlusGiro Bankgiro 
5281-8622 

Mornsredovisningsnumrner 
SE212000063901 

Godkänd för 
F-skatt 

(gbankgirot 
Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via 
* Bankgiro * Personkpnto 
* Prfvatgiro • Balansl<bnto 
• Sparbanksgiro 
Om Du betalar på annat sätt ange nedanstående 
referens nr. 

Betalninosavsllndare 

Vid betalning anges :14111686 
Oss tillhanda senast:2019 - 03-31 
Att betala i SEK 805837.00 

Från bankgiranr (vid girering) 

INBETALNING/GIRERING AVI 
fnbet avgif1 (Ifylls a11 banken) OCR 

Alvesta Kommun Företag AB 
Ekonomikontoret I Alvesta Kommun 

342 80 Alvesta 

Tiii bankgironr Betolnlngsmottagare 

5281-8622 ALVESTA KOMMUN 

VAR GOD GOR INGA ANDRINGAR MEDDELAN.DEN KAN INTE LAMNAS P A VlN DEN AVLASES MASKINELLT 

Refetensnr I Kronor I öre l 

14111686 # 805837 00 2 > 52818622#41# 



 

 
 
 

Författningssamling 
 
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda 
aktiebolag 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen 
Antagen: KF § 66/2018 

Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag 

Ägardirektiv för Alvesta kommunföretag 
AB 
Kommunfullmäktige utövar ägarstyrning över dotterbolagen genom 
Moderbolaget och Moderbolagets verksamhet syftar till att: 

- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med 
dessa om vilka frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för 
ställningstagande respektive godkännande 

- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga 
och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Alvesta kommun genom 
att utfärda specifika ägardirektiv till dotterbolagen 

- genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad 
effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser 

- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens tillväxt 

- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Alvesta till en attraktiv 
kommun att bo och verka i samt uppleva 

- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i 
förvaltningsform 

- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande 
avkastning från kommunens bolag till ägaren Alvesta kommun i form av 
utdelning, räntebetalning och liknande ekonomiska transaktioner. Principer för 
koncernbidrag och ägartillskott framgår av bilaga. 

 
Moderbolaget ska utöva Alvesta kommuns övergripande ägarroll i förhållande till 
av kommunen delägda bolag. 

Verksamhetens inriktning 
Moderbolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i 
kommunala bolag. Moderbolaget ska utgöra Moderbolag i en koncern som omfattar 
Alvesta kommuns helägda bolag. Moderbolaget är underordnat ägaren Alvesta kommun 
och har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen från tid till annan 
utfärdade kommunal vision, koncernmål, riktlinjer, direktiv, program och andra 
styrdokument under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande 
lag eller annan författning. 
 
Moderbolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I 
den rollen ligger att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens 
verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv 
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2 
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag 
 
 

samt riktlinjer, program och andra styrdokument som ägaren delger Moderbolaget. 
Moderbolaget ska se till att de övriga bolagen i koncernen följer av kommunfullmäktige 
beslutad kommunal vision och antagna koncernmål samt för respektive bolag utfärdade 
ägardirektiv, under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordning, tvingande lag 
eller annan författning. Moderbolaget ska ha en löpande kommunikation med 
dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår de långsiktiga 
målen som fastställts i ägardirektiven. Moderbolaget ska genomföra resultat- och 
skattemässiga dispositioner inom Alvesta kommuns bolagskoncern för att optimera 
koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se 
till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar utveckling i sina 
verksamheter. 

Ekonomiska och finansiella mål 
Moderbolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation. Bolaget 
ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med 
utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. 
Bolaget ska verka för att koncernens soliditet ska uppgå till minst 10 % i genomsnitt 
under de fem senaste åren. Undantag för enskilt år kan beslutas av kommunstyrelsen. 
Moderbolaget ska se till att dotterbolagen marknadsvärderas vid behov. 
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3 
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag 
 

Bilaga 1 
Principer för koncernbidrag och ägartillskott 

Alvesta Kommunföretag AB bildades hösten 2006. Kommunföretag har ingen egen 
verksamhet utan har en funktion som den kommunala ägaren av fyra helägda 
kommunala bolag. Uppdraget är att samordna och styra dotterbolagen till en helhet för 
bästa kommunnytta. 
Kostnader i Kommunföretag är vissa omkostnader samt kostnader som är hänförliga 
till köpet från kommunen av de helägda kommunala bolagen (räntor på lån och 
borgensavgifter). Modellen för att täcka kostnader i moderbolaget och uppnå det krav 
på överskott/vinst som kommunstyrelsen ställt om 2,5 prisbasbelopp per år, har 
finansierats genom koncernbidrag från dotterbolagen AllboHus Fastighets AB, 
Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållning AB samt Alvesta Utveckling AB. 
I syfte att utveckla koncernen i ett ytterligare steg i samordning för kommunnytta där 
de lokala resurserna tillvaratas på bästa sätt, har en för Alvesta ny modell tagits fram. 
Arbetssättet ska gälla från bokslutet 2017. Den föreslagna modellen används ofta i 
andra kommunala koncerner. 
En förändring är att bilden av dotterbolagens resultaträkningar kommer att se sämre ut, 
men den totala ekonomin och balansräkning med soliditet kommer att vara på samma 
sätt för dotterbolagen. 
 
Modellen innebär sammanfattningsvis praktiskt tre steg 
 Dotterbolagen lämnar som koncernbidrag hela skattemässiga resultatet före  

koncerngemensamma dispositioner och skatt till moderbolaget 
 Kommunföretag återför 78 procent (resultatet minus de 22 procent bolagen normalt 

skulle betalat i skatt) av koncernbidraget som ägartillskott till berört bolag, som 
bokar upp tillskottet under fritt eget kapital 

 Kommunföretag täcker sina kostnader och får om utrymme finns möjlighet att t ex 
lämna ägartillskott, finansiera gemensamma verksamheter/aktiviteter eller lämna 
utdelning till kommunen. I de fall erhållna koncernbidrag enligt denna modell inte 
räcker för att täcka Kommunföretags egna kostnader eller om det finns andra 
särskilda skäl, t ex skattemässiga, kan det bli aktuellt med annan modell med 
koncernbidrag från dotterbolagen. 

 
 



I Alvesta 
l~ommun: 

Kommunstyrelsen 
Per Ribacke 
Ordförande 
Tel. 0472-150 00 
El-post: per.ribackc@alvesta.se 

. - -

Ärende 
Datum 

2018-05-07 

Chefsförordnande - kompletterande anställningsavtal 
Alvesta kommun har under april månad 2018 anlitat ett rekryteringsföretag för att hitta en lämplig 
person att anställa som ordinarie kommunchef, tillika VD för Alvesta Kommunföretag AB och vice 
VD för Alvesta Utveckling AB. En ny kommunchef skall tillträda sin tjänst snarast. 

Detta avtal reglerar förordnande för Stefan Karlsson som kommunchef tillika VD för Alvesta 
Kommunföretag AB och vice VD för Alvesta Utveckling AB, samt därefter tiden som 
samhällsstrateg enligt de t.ider som anges ovan, samt i punkterna 1 och 2 nedan. 

1. Stefan Karlsson är förordnad som "Kommunchef' - tillika VD för Alvesta Kommunföretag 
AB och vice VD för Alvesta Utveckling AB - i Alvesta kommun fr.o.m. den 7 maj 2018 
och längst t.o.m: att ny kommunchef tillträder tjänsten med ovanstående ansvar (senast den 
l januari 2019):Stefan Karlsson medverkar i introduktionen av ny ordinarie kommunchef 
under en sammanhängande tid av två månader, maximalt till och med den 28 februari 2019. 

2. Efter det att ny ordinarie kommunchef tillträtt övergår Stefan Karlsson till en anställning 
som "Samhällsstrateg" till och med 2019-12-31, med omfattning heltid och bibehållen lön 
och anställningsvillkor. Arbetsuppgifterna utgörs motsvarande senior handläggare utan 
personal- och ekonomiansvar. 

3. Befattningen som kommunchef - tillika rollen VD respektive vice VD för Alvesta 
Utveckling AB - innebär att vara i "företagsledande ställning". Lagen om anställningsskydd 
och Arbetstidslagen är dätmed inte tillämpliga. Övriga anställningsvillkor regleras genom 
kollektivavtalet "Allmänna Bestämmelser (AB)" och lokala tillämpliga kollektivavtal med 
nedan angivna undantag. 

4. Stefan Karlsson erhåller lön med 90 000 kr per månad exkl. PO, vilket också omfattar 
arbetsgivarens avgifter för pensionsinbetalningar, för hela perioden till och med 2019-12-31 , 
då Stefan Karlsson avser att avsluta sin anställning i Alvesta kommun. Befattningen 
omfattas inte av avtalsenlig lönerevision. I gengäld erhålls kompensation med fem betalda 
semesterdagar w år utöver avtalsenlig semester (f.n. trettiosju dagar per år inkluderat 
möjligheten att 6yia ut semesterlönetillägg). Ingen restriktion gällande rätten att spara 
semesterdagar tillämpas. 

5. Vid egen uppsägning av anställning och förordnande som kommunchef, tillika VD för 
Alvesta Kommunföretag AB och vice VD ror Alvesta Utveckling AB samt anställning som 
samhällsstrateg, gäller en uppsägningstid om tre månader. Om arbetsgivaren säger upp 
anställningen och/eller förordnande efter den 7 maj 2018 och före den 31 december 2019, 
löper uppsägningstiden till och med den 31 december 2019. 

Organisationsnr Besöksadress 
212000-0639 Centralplan I 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida E-post till förvaltningen 
www.alvesta.se klk@alvesta.se 



I Alvesta 
l'iommun 

: 

6. Stefan Karlsson får under anställningen och förordnandetiden ägna sig åt egen bisyssla 
utanför arbetstiden. Bisysslan får inte rubba förtroendet för Stefan Karlssons arbete eller 
någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet inom Alvesta kommun, eller kunna avses 
skada kommunens anseende. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt 

Alvesta den 7 maj. 2018 · 

Per Ribacke 

Kommunstyrelsens ordrorande 

: 

2(2) 



Alvesta 
l~ommun 

Kommunfullmäktige 

KF. § 75 . 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-06-19 

KS 2017/252.820 

Svar på medborgarförslag skatepark i Moheda 

Besluts underlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, daterat den 5 juni 2018. 
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 15 

maj 2018. 
3. Tjänsteslaivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad 

den 1 maj 2018. 
4. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, daterat den 16 april 

2018. 
5. Medborgarförslag, daterad den 14 juli 2017. 

Redogörelse 
Den 31 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna 
behandlingen av det inkomna medborgarförslaget om en skatepark i 
Moheda. Ärendet har sedan dess remitterats från kommunstyrelsen 
till kultur- och fritidsnämnden. På kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 16 april 2018 beslutade nämnden att föreslå 
kommunfu1Imäktige besluta att ställa sig positiv till en fortsatt 
utredning av förslaget om att inrätta en skatepark i Moheda. 

KornmunledQ.ingsförvaltningen föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden fär j uppdrag att fortsatt utreda möjligheten att inrätta 
en skatepark i Moheda. Utredningen bör ske i samverkan med det 
lokala roreningslivet för att utveckla iden och se över möjliga 
driftslösningar. 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samråd med det 
lokala föreningslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en 
skatepark i Moheda. 

Protokollet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

F ritidschef 

F ö~slagsställaren 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

40(53) 
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111 Alvesta 
lifilDluxnmun 

Kommunfullmäktige 

KF § 76 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-06-19 

KS 2017/372.819 

Svar på medborgarförslag angående att utnyttja en del av 
Borslövsvallen i Moheda till aktivitetsplats och lekplats 

Beslutsunderlag 

I. Protokoll från kommunstyrelsen, daterat den 5 juni 2018. 
2. ProtokoH från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 15 

maj 2018. 
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad 

den l maj 2018. 
4. Medborgarförslag, daterat den 5 december 2017. 

Redogörelse 
Den 19 december 20 I 7 beslutade kommunfullmäktige att godkänna 
behandlingen av det inkomna medborgarförslaget om att använda en 
del av Borslöv.svallen i Moheda till en aktivitetsplats och lekplats. 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning inom sex 
månader. Den 24 januari 2018 remitterade kommunstyrelsen ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande som skulle vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 april. Yttrandet har inte 
inkommit. 

På·uppdrag av konununstyrelsens ordförande har 
kommunledningsförvaltningen tagit upp ärendet för beredning till 
arbetsutskottet. Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till 
medborgarförslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden :far i 
uppdra& att samråda med det lokala föreningslivet för att utveckla 
iden och se över möjliga driftslösningar. Kultur- och fritidsnämnden 
ges även i uppdrag att i berörda delar, exempelvis vad gäller 
anläggning av en lekplats, även samråda med nämnden för 
samhällsplanering. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

l . Ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge kultur
och fritidsnämnden i uppdrag att, i samråd med det lokala 
föreningslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en 
aktivitetsplats och lekplats i Moheda. Kultur- oc,h fritidsnämnden 
ges även i uppdrag att i berörda delar, exempelvis vad gäller 
anläggning av en lekplats, samråda med nämnden för 
samhällsplanering. 

i.eslutsexpctfiering Utdragsbestyrkande 

: 

Sida 

41(53) 
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ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB 
Org.nr 556696-1602 

Styrelseprotokoll 1/2019 
2019-01-30 

Plats och tid 

Beslutande 

Tjänstemän 

Paragrafer 

Sekreterare 

Ordförande 

Kommunhuset, Spånen 2019-01-30, kl. 09:00- 10:15 

Per Ribacke, ordförande 
Thomas Haraldsson 
Thomas J ohnsson 
Rose-Marie Larsson 
Frida Christensen, tjänstgörande suppleant 

Camilla Holmqvist, VD 
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare 
Thomas Ottosson VD, AllboHus, § 4 

1 - 8 

1 ,r 0 WCCllW{ ;,:;u i··········· 
~ ..... 7.l .. · ..... .. .... ..... .............. . 
Per Ribacke 

Justerare ~ ..... .. .... . . ... .. . .. .. . . . 
----'Tliomas J ohnsson 



§ 1 Närvaro 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och tjänstemän välkomna. 
Förslag till dagordning godkänns. 

§ 2 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas J ohnsson. 

§ 3 Beslut om firmateckning 
Beslut om firmateckning behöver ändras efter att ny VD tillträtt från 24 januari 
2019. 

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, fömtom av styrelsen 
gemensamt, av Per Ribacke, Thomas Johnsson, Camilla Holmqvist eller Kjell 
Rosenlöf två i förening. Bolagets verkställande direktör äger dessutom rätt att 
ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder. 

§ 4 Nybyggnation av flerbostadshus, Björklövet 
Dotterbolaget Allbohus har tagit fram ett förslag till en nybyggnation av ett 
hyreshus på fem våningar på Björklövet, Sköldstavägen/Stenlyckegatan i Alvesta. 
Byggnationen planeras att ske via ett avrop från de avtal som är upphandlade via 
SKL. Detta för att prisnivån skall bli acceptabel, och för att bolagets skall kunna 
få igång en snabb byggstart. Antalet lägenheter uppgår till ca 30 stycken. Huset 
(etapp 1) förläggs i den östra delen av det detaljplanerade området, för att göra 
minst ingrepp i den nuvarande utemiljön. 
I samband med byggande av etapp 1 kommer AllboHus följa intresset på 
marknaden för lägenheterna. Om efterfrågan på bostäderna i området är stort, kan 
AllboHus avropa ytterligare ett hus (etapp 2) via avtalet som då förläggs i den 
västra delen av området. 

Eftersom den föreslagna investeringen kommer att hamna på över 30 mkr per 
etapp behöver frågan föras vidare till kommunstyrelse och fullmäktige. 

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att godkänna att AllboHus påbörjar en investering projekt 
Björklövet etapp 1, samt att om intresset för lägenheterna är stort, även godkänna 
en investering av etapp 2. 



§ 5 Ekonomisk rapport 
Kjell Rosenlöf, vVD, informerar om indikativa ekonomiska resultat (mkr) för 
dotterbolagen jämfört med prognoser från delårsrapporten per augusti: 

All bo Hus 
A Energikoncern 

varav energibolaget 
dito elnätbolaget 
dito BIVA 

Alvesta Renhållning 
Alvesta Utveckling 

Delårsrapport 2018 
+15,5 
+15,5 

+9,7 
+6,0 
+0,8 
+0,5 
-1,7 

prel resultat 2018 
+17,5 
+19,5 
+12,0 

+7,2 
+0,8 
+0,4 
-0,7 

Vidare rapporterades att ett av Kommunföretags två lån lagts om från att med 
lånebeloppet 31 mkr ha varit bundet i fem år till att bli bundet i åtta år, men till 
halverad årsränta. 

Styrelsen beslutade att godkänna informationen 

§ 6 Mötesdagar 2019 

Styrelsen beslutade att nästa möte med styrelsen blir e m 9 april 2019 för 
behandling av bland annat årsredovisning. Vidare beslutades att från årsstämman 
tillträdande ordföranden Frida Christensen får uppdraget att planera för 
kommande sammanträden 2019 med Kommunföretag. 

§ 7 Förstudie samhällsinvestering 
Ordföranden informerar om förslag som lämnats och diskussioner som förts om 
att ordna lekplatser och skatepark i Moheda. Intresseföreningen i Moheda har 
varit drivande. 
Ett sätt att komma vidare i att undersöka om vilka stöd som kan finnas för 
byggande av en skatepark och vilka tekniska och ekonomiska krav som ställs, är 
att genomföra en förstudie. Intresseföreningen Moheda bedöms vara en lämplig 
part att utreda frågan vidare. En förstudie ligger i linje med samhällsinvestering 
för kommunutveckling. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Alvesta Utveckling AB att lämna ett bidrag 
på 75 tkr till Moheda Intresseförening för en förstudie av intresse och 
möjligheter att bygga en skatepark i Moheda. 

§ 8 Övriga frågor 
Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 
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Plats o tid Sjöborgens restaurang, Moheda och kommunhuset, Alvesta, 2019-03-14,  

 kl 13.00 – 15.00 

  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 

 Claudia Crowley Sörensson 

 Per-Anders Nordahl 

 Peter Johansson 

 Anders Sandgren 

  

  

 

 

 
Övriga närvarande   
 Peter Comstedt, M&P på Sjöborgen, § 1 

 
 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 

 Miriam Sjödén-Fransson, ekonomichef 

 Marie Glanzén, controller 

 

 

  

 

 

 

 

 

Paragrafer 1 - 14 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 

Kjell Rosenlöf 

 

 
 

Ordförande …………………………………….. 

Roland Axelzon 

 

 
 

Justerare …………………………………….. 

 Anders Sandgren
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§ 1 Information om M&P på Sjöborgen, Moheda 
Inför avslut av innevarande mandatperiod för nuvarande styrelse får styrelsen en 

guidning av Peter Comstedt om restaurangen och företaget P&B Sjöborgen samt 

avslutande lunch. 
 
 
§ 2 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter och tjänstemän 

välkomna. 

 

 

§ 3 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Sandgren. 

 

 

§ 4 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  

 

 

§ 5 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 6 december 2018 anmäldes och 

lades till handlingarna.  

 

 

§ 6 Information från ordförande och VD 
Ordföranden lämnar information om följande 

▪ 17.1 inställt styrelsemöte 

▪ 22.1 Företagarnas medlemsmöte (info om Framtidsdagen 2019) 

▪ 30.1 möte med Wexnet om bredband i Blädinge 

 

VD rapporterar om 

▪ Statistik över omlastningar 2018 vid omlastningsterminalen och kommunens 

kombiterminal samt Alwex byggnation av ett till lagertält 

▪ Transportstyrelsen har lämnat nytt säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare 

av sidospår, som gäller fem år 

▪ Det statliga bolaget Terracoms koncept Air2fibre har sålts till bolaget BlueCom 

▪ Regionens planer på upphandling av bredband för att bygga bort vita fläckar 

har ”parkerats” i avvaktan på samordning av strategi för länen i södra Sverige 

 

 

§ 7 Studie om multimodala terminalers framtid 
VD rapporterar om den pågående studien av NetPort Sciensce Park om 

multimodala terminalers framtid.  

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
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§ 8 Framtidsdagen 2 april 
VD informerar om planeringsläget inför Framtidsdagen 2 april. Nio organisationer 

är medarrangörer detta året och lämnar ekonomiskt stöd till arrangemanget. 

Programmet bedöms av flera vara intressant och anmälningar strömmar in 

löpande. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 

 
 
§ 9 Stöd till förstudie av skatepark i Moheda 
Bolaget har fått i uppdrag av ägaren Alvesta Kommunföretag att som en del av en 

samhällsinvestering lämna stöd med 75 tkr till Moheda Intresseförening för en 

förstudie av en skatepark i Moheda. Överenskommelse har träffats med 

föreningen och bidraget har betalats ut. 

 

 

§ 10 Årsredovisning 2018 

Förslag till årsredovisning för år 2018 redovisas vid styrelsemötet. Driftresultatet 

är en förlust på 732 tkr, vilket i huvudsak beror på underskott på fastigheten 

Lillsjön 3 (omlastningsterminalen). Årets resultat blev dock enbart minus 10 tkr 

tack vare mottaget koncernbidrag.  

 

Styrelsen beslutade  

1. Godkänna årsredovisning 2018 

2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 8 816 054 kr. 

3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2018 stämmer med 

bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget 

 

 

§ 11 Budget 2019 

Förslag till budget 2019 redovisas. Budgeten visar på ett minusresultat på 2 243 

tkr framförallt beroende på uppdrag av ägaren att lämna bidrag (1 300 tkr till 

utvecklingsprojekt med luftburet bredband och 75 tkr till förstudie av skatepark i 

Moheda) samt kalkylerat driftunderskott för fastigheten Lillsjön 3 

(omlastningsterminalen). 

 

Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2019. 
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§ 12 Behörighet i internetbanken 

Controller Marie Glanzén har fått Miriam Sjödén-Franssons uppdrag att sköta 

ekonomiadministration åt Alvesta Utveckling. Ett beslut om behörighet behöver 

därför fattas. 

 

Styrelsen beslutade att utse Marie Glanzén till företagsanvändare för Alvesta 

Utveckling AB i Swedbanks internetbank företag. Marie Glanzén får fullmakt att 

verkställa betalningar och beordra andra uppdrag, enligt behörigheten ”Två i 

förening”, tillsammans med annan företagsanvändare på Alvesta Utveckling AB. 

 

 

§ 13 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen (preliminärt – den nya styrelsen kan välja annan tid 

efter årsstämman) blir onsdag den 14 maj kl 13.00. 

 

 

§ 14 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet och tackar ledamöter och tjänstemän för gott och 

trevligt samarbete under mandatperioden. 
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Ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB 2019 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna tidigare beviljad ansvarsfrihet för styrelse och VD i Alvesta 
Kommunföretag AB 2019. 
 

Sammanfattning 
Årsstämman med Alvesta Kommunföretag AB beviljade den 21 april 2020 styrelse och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen 2019.  
Inför beslutet förelåg revisionsberättelse från den auktoriserade revisorn med en 
tillstyrkan om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorn 
sammanfattade i sin granskningsrapport att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll varit tillräcklig. 
 
Vid kommunfullmäktiges möte 15 juni 2020 i ärendet om revisionsberättelse för år 
2019 för Alvesta kommun och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, 
lämnades ett yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB. 
Yrkandet togs tillbaka eftersom ordföranden vägrade lägga fram yrkandet med 
motiveringen att kommunfullmäktige inte kan besluta om ansvarsfrihet för ett 
aktiebolag. Dessutom anger de av kommunfullmäktige utfärdade generella 
ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen (avsnitt 5.1.3) att det ankommer på 
kommunfullmäktige att:” Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och 
VD i de fall revisorerna inte har föreslagit ansvarsfrihet och i de fall lekmannarevisorn 
har riktat anmärkning mot styrelseledamots eller VD:s agerande”. 
 
Beroende på att frågan i yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta 
Kommunföretag inte hade beretts av kommunstyrelsen och att särskilt stämmodirektiv 
saknades för ägarombudet, bör kommunfullmäktige behandla frågan om ansvarsfrihet 
för 2019 genom att godkänna tidigare stämmobeslut från 21 april 2020.  
 
Utöver det bör ordningen för att utse ägarombud och kompletterande stämmodirektiv 
till de av kommunen helägda bolagens stämmor ändras. Förslag på ny ordning redovisas 
i särskilt ärende. 
 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 
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Ny ordning för ägarombud och stämmodirektiv till de av 
kommunen helägda aktiebolagen 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  
 

1. för bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag (Alvesta Kommunföretag AB, 
AllboHus Fastighets AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Elnät AB, Bredband i Värend AB) ändra i respektive bolags 
bolagsordning med att ange att kallelse till bolagsstämma ska ske med” e-post” 
(”brev med posten” stryks) 

2. uppmana respektive bolag att på extrastämma godkänna ändringen i 
bolagsordningen och anmäla den till Bolagsverket 

3. i det generella ägardirektivet för Alvesta kommuns helägda aktiebolag stryka 
punkt 6 om att utse ombud och utfärda stämmodirektiv i avsnitt 5.1.3 och 
förtydliga texten och ändra den i avsnitt 5.4.1 stämmoombud till: 
”Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att årligen utse ombud till 
stämma med moderbolaget och till moderbolaget att utse ombud till stämmor 
med dotterbolagen. Till ombuden utfärdas instruktion för hur ombuden ska 
rösta på stämman. Även när stämman genomförs per capsulam 
(”pappersstämma”) ska ägarens ombud förses med instruktion på sätt som 
beskrivits ovan” 

4. kommunen kommer att utse nya ombud för årsstämmorna från och med år 
2021 enligt ovan i samband med att kallelse till årsstämma görs. Detsamma 
gäller vid eventuella extra stämmor. 

 

Sammanfattning 
I fråga om rutiner för årsstämmor med de helägda kommunala bolagen, utseende av 
ägarombud och stämmodirektiv har det uppmärksammats att rutiner kan förbättras för 
en mer rationell hantering. I detta ärende föreslås att 
 Det ska vara tillåtet formellt rättsligt att kalla till stämma med e-post och inte med 

papper med ordinär post 
 Ombud till års/bolagsstämmor ska utses årligen 
 Ombuden ska utses av respektive ägarfunktion enligt den struktur som finns i Alvesta 
 Ombuden ska förses med instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 
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Beslutet skickas till 
Alvesta Kommunföretag AB 
AllboHus Fastighets AB 
Alvesta Renhållning AB 
Alvesta Utveckling AB 
Alvesta Energi AB 
Alvesta Elnät AB 
Bredband i Värend AB) 
Hagart Valtersson 
Tomas Hedevik 
Frida Christensen 
Thomas Haraldsson 



3 kap. Kommunernas och regionernas organisation och 
verksamhetsformer 
 

Fullmäktigeberedningar 

2 §   Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av 
fullmäktige. 
 

12 kap. Revision  

Revisorernas uppgifter  

1 §   Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god 
revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma 
sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska 
personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska 
personerna.  
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig.  
 

Revisionsberättelse  

12 §   Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med 
redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under 
det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen.  
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som 
har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas 
revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller 
regionen ingår i ska också bifogas revisorernas berättelse utom i det fall 
som avses i 9 kap. 13 §. Vidare ska revisionsberättelsen för aktiebolag, 
handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller 
regionen lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 10 
kap. 2-6 §§ bifogas revisionsberättelsen. Lag (2019:835). 

 

10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter 

Överlämnande till helägda bolag 



3 §   Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln 
av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska 
fullmäktige 
   1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
   2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
   3. utse samtliga styrelseledamöter, 
   4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning 
till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt innan de fattas, 
   5. utse minst en lekmannarevisor, och 
   6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 
avtal lämnas över till privata utförare. 
Lag (2019:835). 
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Org.nr 556696-1602 

Protokoll från årsstämma 2020 
2020-04-21 

Plats otid Furen, kommunhuset, Alvesta, 2020-04-21, kl 13.15 - 13.20 

Beslutande Hagart Valtersson 

Övriga närvarande 

Styrelsen Frida Christensen, ordförande 

Övriga 

Paragrafer 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare 

Camilla Holmqvist, VD 

Thomas Haraldsson, styrelseledamot Alvesta Kommunföretag AB 

Anna Rosander, ekonomichef Alvesta kommun 

Per Ribacke, styrelseordförande AllboHus Fastighets AB 

Linda Gustavsson, styrelseordförande Alvesta Renhållnings AB 

Tomas Hedevik, styrelseordförande Alvesta Utveckling AB 

Anita Lindstedt, styrelseordförande Alvesta Energi AB 

Mats Karlsson, VD Alvesta Energi AB 

Marie Stabel, Kommunal 

Anna Palusa, Kommunal 
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ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB 
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Protokoll från årsstämma 2020 
2020-04-21 

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande 

Årsstämman öppnades av Frida Christensen, vilken utsågs till ordförande. 

§ 2 Godkännande av röstlängd 

2 

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättades. Samtliga aktier 

är representerade vid stämman varför följande förteckning godkändes som 

röstlängd: 

Närvarande aktieägare 

Alvesta kommun genom 

Befullmäktigat ombud 

Hagart Valtersson 

§ 3 Val av justerare 

antal aktier antal röster 

1000 1 000 

Till justerare av dagens protokoll utsågs Hagart Valtersson. 

§ 4 Godkännande av dagordning och kallelse till stämman 

Förslag till dagordning för stämman godkändes. Stämman prövade också om 

stämman blivit behörigen sammankallad och konstaterade att den blivit det. 

§ 5 Årsredovisning för 2019 

Styrelsens förslag till årsredovisning för år 2019 inklusive resultat- och 

balansräkningar för bolaget noterades. 

Revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport behandlades 

också. 

Samtliga dokument biläggs protokollet. 

§ 6 Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

Resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsens förslag till 

vinstdisposition godkändes. 



ALVESTA KOMMUN FÖRETAG AB 
Org.nr 556696-1602 

§ 7 Ansvarsfrihet för 2019 

Protokoll från årsstämma 2020 
2020-04-21 

Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av 
det gångna året. 

§ 8 Arvode 

3 

Stämman beslutade att arvode och ersättning till styrelseledamöter, revisorer och 
lekmannarevisorer skall följa de regler som kommunfullmäktige i Alvesta kommun 

beslutat om eller kommer att besluta om under verksamhetsåret. 

Vidare beslutade stämman att arvode eller ersättning till auktoriserad revisor skall 
betalas enligt avtal och taxa . 

§ 9 Val av revisor 

Noteras att årsstämman 2016 utsåg auktoriserad revisor Thomas Olofsson, Ernst 
& Young, från årsstämman 2016 till och med årsstämman 2020. Årsstämman 

2018 utsåg Kristina Lindstedt till revisorssuppleant fram till och med årsstämman 
2020. 

§ 10 Anmälan förändring styrelse m m 

Noteras att någon anmälan om förändring av styrelse m m är inte aktuell för 
stämman 2020. 

§ 11 Tack för året 

Representanten för ägaren Hagart Valtersson, framförde ett stort tack till styrelse 
och VD för en bra och väl genomförd verksamhet under 2019 . 

§ 12 Avslutning 

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden årsstämman avslutad och 

tackade för intressant och utvecklande uppdrag under föregående mandatperiod . 

Bilaga 

Årsredovisning 2019 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor 



Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Alvesta Kommunföretag AB 

Org.nr. 556696-1602 

får härmed avge 

0 

Arsredovisn i ng 
och koncernredovisning 

för räkenskapsåret 2019-01-01---2019-12-31 

Innehåll: 

Förva ltn i ngsberättelse 
Resultaträkning, koncern och moderbolag 
Balansräkning, koncern och moderbolag 
Kassaflödesanalys, koncern och moderbolag 
Tilläggsupplysningar, noter 

sida 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Alvesta Kommunföretag AB får härmed avlämna årsredo
visning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Koncernredovisningen 

omfattar Alvesta Kommunföretag AB med helägda dotterbolagen AllboHus Fastighets AB, koncernen 
Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB samt Alvesta Utveckling AB. 

Verksamhet 
Bolagets syfte är att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Alvesta kommun. 
Koncernen har tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet. 

Historik 
Bolaget bildades 2006-01-11 och har genom köpeavtal daterat 2006-06-21 förvärvats av kommunen. 

Bolaget har förvärvat samtliga av Alvesta kommunägda aktier i AllboHus Fastighets AB, koncernen 
Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB samt Alvesta Utveckling AB per 2006-12-15. 

Ägarförhållanden 
Bolaget är helägt av Alvesta kommun (212000-0639). 

Styrelse 
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-18 nya styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från och 

med årsstämman 2019 fram till årsstämman 2023. 

För tiden 1 januari till och med stämman 2019-04-25 var dock styrelsen 
Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter 

Per Ribacke, ordförande Frida Christensen 
Ros-Marie Larsson 
Thomas Haraldsson 

Thomas Johnsson 
Lars-Olof Franzen 

Birgit Andersson 

Christina Haraldsson 
Mikael Johansson 
Kauko Antbacke 

För tiden från stämman 2019-04-25 till och med 31 december 2019 var styrelsen 

Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter 
Frida Christensen, ordförande Ros-Marie Larsson 

Per Ribacke Lars-Olof Petersson 
Thomas Haraldsson 

Thomas Johnsson 
Fredrik Jonsson 

Verkställande direktör 
Camilla Holmqvist 

Revisorer 

David Johansson 

Claudia Crowley Sörensson 
Robin Berg 

Auktoriserade revisorn Thomas Olofsson, Ernst & Young AB. 

Kommunfullmäktige valde 2019-06-17 som ordinarie lekmannarevisor Johnny Lundberg och vid mötet 
2019-09-24 som suppleant Suzanne Karlsscm för tiden från besluten i kommunfullmäktige 2019 fram till 

årsstämman 2023. 

Sammanträden 
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden. 

2 



Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Extra bolagsstämma genomfördes 2019-01-14 då reviderad bolagsordning fastställdes. 
Årsstämma hölls 2019-04-25. 

Resultat i koncernen och moderbolag 
Koncernens ekonomiska resultat 2019 före skatt blev 8,7 mkr (33,2 mkr}. Årets resultat efter skatt blev 
5,5 mkr (26,1 mkr). 

Motsvarande siffror för moderbolaget var 2,8 mkr (27,9 mkr) och 2,2 mkr (21,8 mkr). 

3 



Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Viktiga händelser under året· 
{Vid redovisning av resultat nedan anges 2018 års motsvarande resultat inom parentes) 

Moderbolaget i koncernen Alvesta Kommunföretag AB driver inte någon egen verksamhet utöver upp
draget att äga och förvalta dotterbolagen. 
Grund för ekonomin är ägandet/köpet av dotterbolagen, vilket finansierats med lån. Bolagets kostnader 
täcks med koncernbidrag från dotterbolagen. 
För samordning och utveckling av koncernen har ett flertal dialogmöten med dotterbolagens ledningar 
genomförts. Fokus har varit på strategiska frågor om till exempel arbetssätt inom koncernen med 
dialoger, rapporter, rutiner, fastighetsinvesteringar samt centralisering av stöd- och serviceprocesser till 
kommunen. 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -2,8 m kr (-2,2 mkr). Årets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,2 mkr (21,8 mkr). Arbetssätt med koncernbidrag och 
ägartillskott inom koncernen genererar resultatet. 

AllboHus Fastighets AB 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0, 7 mkr {15,3 mkr). Årets resultat efter skatt 
uppgår till 6,5 mkr (417 mkr). Bokslutsdisposition med erhållit koncernbidrag uppgår till 6,4 mkr. 
Läget med få outhyrda bostäder präglade året. Två större nya projekt var dels nybyggnation på 
Taggvägen, vilken hyrdes ut rekordsnabbt långt innan inflyttningsdatum, dels det andra stora projektet 
benämnt Söderbacka, Alvestas nya 65+ boende. AllboHus höll ett framgångsrikt öppet hus på 
Söderbacka med flera hundra intresserade besökare. Uthyrningen hade bra fart till en början, men 
mattades av i samband med att omsorgsförvaltningens beslut att inte etablera en 
mötesplats/gemensamhetslokal i huset. 
I övrigt har ett flertal byggprojekt varit aktuella under året 
Mohedaskolan 
Biblioteket och utbyggnad av lågstadiet blev klart första kvartalet och följs av uppförande av ny sporthall 
samt iordningställande av utemiljö. 
Paviljonger Vegby och Vislanda 
Uppförande av ytterligare paviljonger på Vegbybackens förskola och Vislandaskolan med tillhörande 
utemiljö har skett. 
Basbohus Alvesta 
Det populära konceptet med basbohus fortsätter i Alvesta. 24 nya lägenheter produceras på väster i 
Alvesta och man beräknar vara klar i början på 2020. 
Trygghetsboende Vislanda 
11 nya trygghetsbostäder har påbörjats i Vislanda bredvid äldreboendet Björkliden. Dessa beräknas stå 
klara i slutet av 2020. 
Kv Björklövet 
30 nya lägenheter har börjat produceras på Björklövet. Det är koncepthus via SABO som uppförs av JSB 
Construction. Första etappen räknas vara klar till november 2020. 
Kv Smeden Vislanda 
I Vislanda har 29 lägenheter fått nytt värmesystem, nytt tappvatten samt nya ytskikt i badrum med 
tillhörande porslin. Alla fönster och fönsterdörrar byttes också ut. 

4 

J?411q ~ fht--



Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Alvesta Energi AB {energikoncernen) 
Koncernen Alvesta Energi redovisar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 13,5 mkr 
(20,4 mkr). Årets resultat efter skatt uppgår till 1,2 mkr (0,5 mkr). 
Moderbolaget Alvesta Energi AB har ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 7,8 mkr 
(12,0 mkr). 
Dotterbolaget Alvesta Elnät AB redovisar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner på 5,1 mkr (7,6) 
mkr, och Bredband i Värend AB (BIVA) redovisar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner på 0,7 
mkr. Koncernens investeringar uppgick till 20,3 mkr (11,5 mkr) 

Produktionen av fjärrvärme vid produktionsanläggningarna i Alvesta, Moheda och Vislanda har varit 
effektiva under året. 99,4 % av värmen har producerats med biobränslen och den totala producerade 
volymen uppgick till 99,8 (101,4) GWh. Bolaget har under året endast behövt använda 61 m3 olja för 
fjärrvärmeproduktion vid underhåll av biobränslepannor. Vid Moheda värmeverk har en turbin 
installerats för att lokalt göra el av biobränsle. Turbinen beräknas kunna producera halva värmeverkets 
behov ca 180 000 kWh/år. Ytterligare ett inslag för låg miljöpåverkan är att vid utbyte av servicebilar 
övergår bolaget till biogasbilar. 

Under året har elnätet förstärkts och moderniserats på flera ställen. Ett helt nytt elnät med nya 
transformatorer och ersättning av luftledningar med markkabel samt rör för bredband har slutförts i 
området ut mot Blädinge och i Ursteryd/Törnåkra. Nya matningar för el till nya bostadsområden och 
industriområden har byggts både i Alvesta och Moheda samt även förstärkningar av befintliga nät i dessa 
orter. I samband med all ledningsdragning som görs av bolaget och där tomrör för fiber saknas, sker 
förläggning av tomrör för fiber i samarbete med Wexnet AB vilket gör att de senaste två åren ca 150 
fastigheter fått möjlighet till fiberanslutning inom bolagets koncessionsområde. 

Alvesta Renhållnings AB 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,6 mkr (0,4 mkr). Årets resultat efter skatt 
uppgår till 0 mkr (O mkr). 

Antalet besök vid de bemannade återvinningscentralerna, Alvesta, Vislanda, Moheda och Grimslöv är 
fortsatt stort. Bolaget har under året samlat in och behandlat ungefär lika mycket avfall som tidigare år 
och antalet kunder såväl hushåll som verksamheter är fortsatt stabilt. 

lnsamlingssystemet för hushållsavfall med optisk sortering av gröna och röda påsar fungerar nu mycket 
bra. Påsarna går till Ljungby för utsortering och de övriga, röda, går till förbränning vid ljungsjöverket, 
även det i Ljungby. 
Bolaget har under våren och sommaren utfört ett större anläggningsarbete på Grimslövs 
återvinningscentral. Där har bolaget utökat centralen för att få plats med fler containrar och flak. 
Dessutom är nya staket, grindar och belysning förbättrad på området. 

Alvesta Utveckling AB 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -3A mkr (-0,7 mkr}. Årets resultat efter skatt 
uppgår till -2,6 mkr (O mkr). Beaktas aktieägartillskott under året blir resultatet -0,6 mkr. 
Utvecklingsprojektet om luftburet bredband tillsammans med Blädingebygdens Bredbandsförening har 
fortsatt under året. Ett 40-tal hushåll/företag är uppkopplade och 15 väntar på inkoppling. Ytterligare 
anslutningar är möjliga/planeras. Det gemensamma projektet för luftburet via radiolänk bredband har 
till syfte att visa på konkreta erfarenheter av radiolänksteknik, som ett komplement och alternativ till 
nedgrävt bredband med fiber, i område som har en svag marknad för kommersiell utbyggnad. 

För att utveckla omlastningscentralen på fastigheten Lillsjön 3, som arrenderas av Alwex lntermodal AB, 
och få ännu större volymer är att utöka kapaciteten med korttidslagring i anslutning till 
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omlastningscentralen. Bolaget har gett Alwex lntermodal tillstånd på vissa villkor att uppföra ytterligare 
en lagerbyggnad på 3 150 kvm på fastigheten. Byggnaden färdigställdes våren 2019. 

På ägaren Kommunföretags uppdrag har utvecklingsbolaget lämnat stöd till två utvecklingsprojekt; dels 
ett stöd till Moheda Intresseförening för en förstudie av en skatepark i Moheda, dels bidrag till Alvesta 
GiF för två konstgräsplaner i Alvesta, där moderbolaget lämnat finansierande ägartillskott 

Förväntad utveckling/framtid 
Kommunföretag kommer fortsätta att ha en aktiv uppföljning och dialog med dotterbolagen om ut

veckling av verksamhet och ekonomi, behov av förändringar, samarbeten etc. 
Alvesta kommun har goda förutsättningar för utveckling, men också stora utmaningar. Kommunföretag 

kommer tillsammans med dotterbolagen och kommunen att öka fokuseringen på att ytterligare sam
ordna våra gemensamma resurser för att utveckla Alvesta. Det kan främst ske genom ökat samarbete 
eller centralisering av stöd- och serviceprocesser samt förnyad struktur i bolagskoncernen. 

AllboHus Fastighets AB 
Rivning av tre hus på Rönnelund i Alvesta tätort kommer att slutföras. Det finns ännu ingen plan för hur 
marken skall användas. 
Efterfrågan på bostäder är stor. På Björklövet byggs för närvarande 30 lägenheter i ett femvåningshus. 
Ytterligare ett hus med 25 lägenheter kommer att byggas i området. I Grimslöv har vi precis påbörjat 

byggnationen av 6 lägenheter i s.k basbohus. Dessa beräknas vara klara under 2020. Byggnationen av 
24 lägenheter på Taggvägen i Alvesta är i det närmaste klar. Vi håller också på att titta på ytterligare 

byggnationer av bostäder för de kommande åren. Nybyggnation av ny förskola i Moheda kan också bli 
aktuell. Byggnation av trygghetsboenden kommer att färdigställas i Vislanda. 

Bolaget håller på att ta fram ett relativt omfattande renoveringsprogram för fastigheterna Hagen och 
Ängen på Rönnedalsområdet, med totalt 162 lägenheter. 
Centraliseringen av vissa funktioner till kommunen, kommer att ge en anledning att se över 
organisationen, så att rätt saker görs på rätt sätt. 

Implementering av ny och betydligt mer modern webb kommer att slutföras under 2020. All IT-drift 

kommer att läggas över till Alvesta kommun. 
Uppgörelse har träffats med Hyresgästföreningen om hyrorna för 2020 och för 2021. Från den 1 januari 

2020 höjs hyrorna med 2,3 % och från 1 januari 2021 med 1,9 %. 

Alvesta Energi AB (energikoncernen) 

Energibranschen är i likhet med många andra branscher under förändring. Alternativa sätt att spara på 
energi och andra energislag än el och fjärrvärme med ökade krav på leveranssäkerhet, ställer stora 
krav och är nyckelfrågor för såväl bolaget som branschen i sin helhet. 
I verksamheten med elnät pågår ett långsiktigt arbete att ersätta den del av luftledningar som bolaget 

har kvar på landsbygden med nergrävda kablar för att uppfylla myndighetskrav, minska avbrottsrisken 

och säkerställa ett modernt ledningsnät. Moderniseringen är också nödvändig för att säkra upp mot 
allt mer väderberoende produktion lokalt och småskaligt samt minska avbrottstider och säkerställa 
erforderlig kapacitet i nätet. Investeringsnivån ligger därför på historiskt hög nivå. 
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Under 2020 kommer frågan om vad som skall ske med produktionsanläggningen av fjärrvärme i 
Alvesta att behöva utredas och ett beslut behöver tas om tidplan, lokalisering och storlek. Delar av den 
befintliga anläggningen börjar nå slutet för den tekniska livslängden. 
Utbyggnaden av fjärrvärme under de närmaste åren kommer endast vara aktuell vid förtätningar inom 
det redan utbyggda fjärrvärmenätet. Detta då konkurrensen av alternativa uppvärmningsformer är hård 
och värmebehovet bland nybyggnation är lågt vilket gör att utbyggnad av fjärrvärmenäten till nya 
områden normalt saknar lönsamhet 

Alvesta Renhållnings AB 
Under 2018 beslutade regeringen om nya regler om producentansvar för förpackningar och 
returpapper, att insamlingen ska ske bostadsnära (fastighetsnära) och att det är producenterna av 
förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen. Bolaget väntar nu på preciserande 
beslut hur producentansvaret ska utform~s och hur ekonomin kring ansvaret blir. 

Ett stort projekt framöver för bolaget är en önskan att flytta befintlig återvinningscentral från Aringsås 
deponin till ett mer lättillgängligt och större område i eller strax utanför Alvesta tätort. Den nuvarande 
återvinningscentralen byggdes i mitten på 1990-talet och är anpassad för den tidens återvinning, på 
senare år har utvecklingen på återvinning gått framåt och högre krav ställs på att sortera och återvinna 
material. 
Den befintliga återvinningscentralen är nu för liten, svårtillgänglig och omodern, men framför allt 
behöver trafiksäkerheten inne på området och på vägen dit säkras upp och ses över. 

Alvesta Utvecklings AB 
Bolaget har lagt fast en verksamhetsplan för 2020 som bland annat målsatt att bolaget behöver stärka 
sin löpande ekonomi genom någon form av strukturförändring. Planen tar i övrigt upp åtgärder som 
ansluter till de uppdrag som lämnats i det specifika ägardirektivet om till exempel långsiktig utveckling 
av omlastnings- och kombiterminalerna, bredbandsfrågor och specifika uppdrag från ägaren 
Kommunföretag. 

Flerårsöversikt koncern (tkr) 

Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 

Rörelsemarginal(%) 

Avkastning på eget kapital(%) 

Balansomslutning 

Soliditet(%) 

Antal anställda (st) 

Flerårsöversikt moderföretaget (tkr) 

Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 

Rörelsemarginal (%) 

Avkastning på eget kapital(%) 

Balansomslutning 

Soliditet(%) 

Antal anställda (st) 

2019 

311506 

8 658 

10,51 

2,68 

1591510 

12,90 

140 

2019 

0 

-2 772 

0 

2Jl 

164 927 

49,89 

0 

2018 

303 284 

33163 

10,93 

13,1 

1614 747 

12,38 

131 

2018 

0 

-2192 

0 

27,21 

160 832 

49,77 

0 

2017 2016 

310180 311196 

35 769 27 965 

11,53 8,99 

16,1 15,7 

1517 530 1513 664 

11,8 9,92 

125 128 

2017 2016 

0 0 

-2 275 100 

0 0 

14,74 0,17 

140 073 121 735 

45,38 44,51 

0 0 
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Aktie-
kapital 

Eget kapital 

KONCERNEN 

Ingående balans 2018-01-01 100 

Aktieägartillskott 0 

Årets resultat 0 

Utgående balans 2018-12-31 100 

Årets resultat 0 

Utgående balans 2019-12-31 100 

Aktie-

kapital 
MODERBOLAGET 

Ingående balans 2018-01-01 100 

Omföring resultat föregående år 0 

Återfört aktieägartillskott 0 

Årets resultat 0 

Utgående balans 2018-12-31 100 

Omföring resultat föregående år 0 

Årets resultat 0 

Utgående balans 2019-12-31 100 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel {kr): 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

79 941608 
2 232116 

82173 724 

Övrigt Annat eget 
till skjutet kapital inkl årets 

kapital resultat 

0 178 947 

0 -5 300 

0 26103 

0 199 750 

0 5 504 

0 205 254 

Balanserat Årets 

resultat resultat 

54090 9369 

9369 -9 369 

-5 300 0 

0 21 783 

58159 21 783 

21783 -21 783 

0 2 232 

79942 2 232 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning med 82173 724 kr 

UB 

179 047 

-5 300 

26103 

199 850 

5 504 

205 354 

UB 

63 559 

0 

-5 300 

21 783 

80042 

0 

2 232 

82 274 

Beträffande koncernens och bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat
och balansräkning samt noter. 



Alvesta KommunföretagAB 
Org nr 556696-1602 

RESULTATRÄKNING 
(tkr) 

Not 

Nettoomsättning 1 
övriga rörelseintäkter 2 

Rörelsens kostnader 

Externa kostnader 

övriga rörelsekostnader 3 
Personalkostnader 4 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 5 

Rörelseresultat 6 

Resultat från finansiella 
investeringar 
Resultat från andelar i 
koncernföretag 20 
Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Erhållna koncernbidrag 

Lämnade koncernbidrag 

Skatt på årets resultat 21 

Uppskjuten skatt 21 

Årets resultat 

Koncernen 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 

311506 303 284 
23 520 34 241 

335 026 337 525 

-161955 -149 955 
-2 250 -1081 

-80 236 -75 424 

-57 844 -55 851 

-302 285 -282 311 

32 741 55 214 

0 -20 
1667 1729 

-25 750 -23 760 

8 658 33163 

0 0 
0 0 

-3 648 -7 234 
494 174 

5 504 26103 

Moderbolaget 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
-1920 -862 

0 0 

0 0 
-1920 -862 

-1920 -862 

0 0 
46 49 

-898 -1379 
-2 772 -2192 

13484 30841 
-7 872 -722 

-608 -6144 
0 0 

2 232 21783 

9 



Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

BALANSRÄKNING 
(tkr) 

TILLGÅNGAR 

AN LÄGGN INGSTI LLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Tekniska anläggningar 
Maskiner och inventarier 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Andra långfristiga fordringar 
Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Varulager 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Fordringar hos kommunen 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

7 1052 485 1055 629 
8 197197 190 425 
9 26 222 27 086 

10 141121 62 298 

11 0 0 
12 45 274 46344 

1462 299 1381 782 

2 388 2 455 

0 0 
13 10000 10000 
13 36015 37109 
14 15 406 16 741 

18 65402 166 660 

129 211 232 965 

1591510 1614 747 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

141255 139 255 
0 0 

141255 139 255 

0 0 

13 484 6 722 
10000 10000 

0 0 
0 0 

188 4855 

23672 21577 

164 927 160 832 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Fritt eget kapital 
Annat eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

AVSÄTININGAR 
Avsättning pensioner 
Uppskjuten skatt 
övriga avsättningar 
Summa avsättningar 

SKULDER 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder till kreditinstitut 
Långfristiga skulder till kommunen 
Övriga långfristiga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skatteskuld 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Checkrä kni ngskredit 
Skuld till kommunen 
Skuld till koncernen 
Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

15 

16 

17 
18 
18 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

100 100 

199 750 173 647 

5 504 26103 
205 354 199 850 

712 543 
13584 13 878 

2 776 980 
17072 15401 

1234 000 1237000 
0 0 

2 728 20 953 
1236 728 1257 953 

39670 33 694 
789 6339 

24 221 24996 
32489 34964 

0 0 
35187 41550 

0 0 
132 356 141543 

1369 084 1399 496 

1591510 1614 747 

0 

Moderbolaget 
2019-12-31 

100 

79942 
2 232 

82 274 

0 
0 
0 
0 

66000 
0 
0 

66000 

0 
608 

0 
484 

0 
53 

15508 
16653 

82653 

164 927 

2018-12-31 

11 

100 

58159 
21 783 
80042 

0 
0 
0 
0 

66000 
0 
0 

66000 

0 
6144 

0 
982 

0 
28 

7 636 
14 790 

80 790 

160 832 
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KASSAFLÖDESANALYS 
(tkr) 

Koncern Moderbolag 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 8 658 33163 -2 772 -2 192 

Justering poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 57 844 55 851 0 0 
Resultatandelar intressebolag 0 0 0 
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 2165 -12 713 0 0 
Erhållna Koncernbidrag 13 484 0 
Lämnat Koncernbidrag 0 0 -7 872 0 
Lämnat Aktieägartillskott 0 0 -2 000 0 
Förändringar i avsättningar 0 0 0 0 
Betald skatt -9198 -3 758 -6144 -2 651 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59469 72 543 -5 304 -4 843 
före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: 

Ökning(-) minskning(+) varulager 67 750 0 0 
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga 
fordringar 2429 -7 852 -6 761 1842 
Ökning{+) minskning(-) kortfristiga skulder -3 637 22191 7 398 1483 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 58328 87632 -4 667 -1518 

I nvesteringsverksam heten 

Nettoinvesteringar 0 0 0 5 300 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -141554 -105169 0 0 
Förvärv av finansiella tillgångar 1070 0 0 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2123 45401 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -138 361 -59 768 0 5 300 

Finansieringsverksam heten 

Förändring av långfristiga skulder -21225 50953 0 0 
Förändring av långfristiga fordringar 0 -3143 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21225 47810 0 0 

Förändring av likvida medel -101258 75 674 -4 667 3 782 

Likvida medel vid årets början 166 660 90988 4855 1073 

Likvida medel vid årets slut 65402 166 660 188 4855 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 
Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De viktigaste redovisnings- och 

värderingsprinciperna sammanfattas nedan. 
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan. 

Koncernförhållanden 
Bolaget är ett av Alvesta kommun (212000-0639) helägt aktiebolag med säte i Alvesta. I koncernen ingår 
helägda dotterbolagen AllboHus Fastighets AB (556519-5236), Koncernen Alvesta Energi AB (556525-

6228), Alvesta Renhållnings AB {556119-3391) samt Alvesta Utvecklings AB (556421-5639). 

Koncernredovisning 
Koncernens resultat- och balansräkning omfattar, förutom moderbolaget, även dotterbolagen (100 %) 
enligt ovan. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär 
att eget kapital i det förvärvade företaget elimineras. I redovisningen ingår endast eget kapital som 
intjänats efter förvärvet. Innehav av intressebolag har redovisats enligt kapitalandelsmetoden. 

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen. 

lntäktsredovisning 
Intäkterna består huvudsakligen av hyresintäkter, renhållningsintäkter, el- och fjärrvärmeintäkter samt 

intäkter avseende tillhandahållandet av elnät. 

Intäkterna redovisas i resultaträkning~n för den period tillhandahållandet avser. 

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens iritäkter. I de fall varor och tjänster byts 
mot likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt. 

Intäkterna redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Hänsyn har tagits 

till rabatter. 

Leasing 
Operationella leasingavtal föreligger då ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 
tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna redovisas som en kostnad linjärt över 

leasingperioden. 

Ersättning till anställda 
Koncernens ersättningar till anställda innefattar löner, sociala avgifter, semester, bonus, bi lersättningar 
och pensioner. Redovisning sker i takt med intjänandet. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Koncernen har utöver för koncernen oväsentliga 712 tkr endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Lånekostnad 
Samtliga lånekostnader bokförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter. 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 
eget kapital. 

Avskrivningar 
Avskrivningar beräknas på tillgångens anskaffningsvärde minskat med ett restvärde om detta är 
väsentligt. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
förväntade nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp i komponenter när komponenterna har väsentligt olika 
nyttjandeperioder. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och Mark 
Kontors och lagerbyggnad 
Markanläggning 
Vattenkraftanläggning 
Värmekraftanläggning 
Byggnader 

Stomme o grund 
Innerväggar, innertak, inredning 
Installationer 
Fönster/entrepartier 
Fasad/balkonger · 
Yttertak 
Övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Vattenkraftanläggning 
Värmekraftanläggning 
Nätanläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 
Inventarier, verktyg och installationer 
Byggnadsinventarier 
Datautrustning 

Nedskrivning 

30-75 år 
20-25 år 
50 år 
50 år 
20-25 år 

80 år 
50 år 
15-40 år 
50 år 
30-80 år 
25-50 år 
15 år 

25 år 
5-40 år 
5-30 år 

3-10 år 
5-10 år 
3 år 

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov beräknas tillgångens 
återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Återvinningsvärdet 
fastställs om möjligt för enskilda tillgångar, annars fastställs återvinningsvärdet för den 
kassagenererande enhet tillgången tillhör. Nedskrivningen belastar resultaträkningen. 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Koncernbidrag 
Lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet 
och syftar att bringa tillgången på plats. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som 
erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande 

Varulager 
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffnings- och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt 
hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att 
åstadkomma en försäljning. 

Fordringar, skulder och avsättningar 
Kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 
reglerade dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Långfristiga skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Bokslutsdispositioner 
I företagen inom koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balans
räkningarna. I resultaträkningarna redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken 
bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i 
koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. 
Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken uppskjuten skatt. 

Koncernmellanhavande 
Varken försäljningar eller inköp från moderbolaget till dotterbolagen har skett under året. 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Org nr 556696-1602 

Noter till Resultat och Balansräkning 
Tkr 

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 1. Nettoomsättning 

Hyresintäkter 214119 207 731 0 0 

Energiintäkter 71294 70039 0 0 

Renhållningsintäkter 26 093 25 514 0 0 

Summa 311506 303 284 0 0 

Not 2. Övriga rörelseintäkter 

Aktiverat arbete för egen räkning 893 0 0 0 

Sålda städtjänster 13898 13144 0 0 

Förvaltningsarvode 1292 1235 0 0 

Övriga förvaltningsintäkter 3 647 2192 0 0 

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 33 12 848 0 0 

Övriga rörelseintäkter 3 757 4822 0 0 

Summa 23 520 34 241 0 0 

Not3. Övriga externa kostnader 

Revisionsarvode 

revision 241 234 15 15 

konsultation 70 15 10 15 
Övriga kostnader 1939 832 1895 832 

Summa 2 250 1081 1920 862 

Not4. Personalkostnader 

Medelantal anställda 

varav män 77 73 0 0 

varav kvinnor 64 58 0 0 

Summa 141 131 0 0 

Löner, andra ersättningar 

Styrelseledamöter och VD 2821 2461 0 0 

Övriga anställda 51342 47973 0 0 

Summa 54163 50434 0 0 

Sociala kostnader 

Styrelseledamöter och VD 869 832 0 0 
Övriga anställda 16833 16 863 0 0 
Summa 17702 17 695 0 0 

Pensioner 

Styrelseledamöter och VD 450 343 0 0 

Övriga anställda 4072 3 580 0 0 

Summa 4522 3 923 0 0 

Könsfördelning företagsledning 

Män 20 21 4 4 

Kvinnor 5 4 1 1 
Summa 25 25 5 5 
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Alvesta Kommunföretag AB 
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Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Nots Avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar 

Avskrivning byggnader 37 993 37 016 0 0 

Avskrivning tekniska anläggningar 12170 12 204 0 0 

Avskrivning maskiner och inventarier 7 523 6 473 0 0 

Av- och nedskrivning markanläggning 158 158 0 0 

Summa 57 844 55 851 0 0 

Not6 Rörelseresultat 

Fastighetsförvaltning 19470 34451 0 0 
Renhållning 549 350 0 0 

Energi 14642 21274 0 0 
Övrigt -1920 -861 -1920 . -862 

Summa 32 741 55 214 -1920 -862 

Not7 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärde 1515 956 1518 504 0 0 

Justering nyanskaffn 2018 erh invest stöd 1800 0 0 0 

Inköp/förvärv 18568 24314 0 0 
Omklassificeringar 19 628 18849 0 0 
Försäljningar/Utrangering -8 623 -45 711 0 0 
Utgående ack anskaffningsvärden 1547 329 1515956 0 0 
Ingående avskrivningar -460327 -438 026 0 0 

Årets avskrivningar -38151 -37 255 0 0 

Återförd avskrivning försäljning/utrangering 3 634 14954 0 0 
Utgående ack avskrivningar -494 844 -460327 0 0 
Utgående planenligt restvärde 1052 485 1055 629 0 0 

Not8 Tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärde 400497 391035 0 0 
Inköp/förvärv 18928 9814 0 0 
Försäljningar/Utrangering -917 -352 0 0 
Utgående ack anskaffningsvärden 418508 400497 0 0 
Ingående avskrivningar -210 072 -198 407 0 0 
Arets avskrivningar -11838 -11 765 0 0 
Arets avskrivningar uppskrivet belopp -218 -218 0 0 

Försäljningar/Utrangering 817 318 

Utgående ack avskrivningar -221311 -210072 0 0 
Utgående planenligt restvärde 197197 190425 0 0 

Not9. Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 85 613 85955 0 0 

Inköp/förvärv 6688 9765 0 0 
Försäljning/Utrangering -11875 -10107 0 0 

Utgående ack anskaffningsvärden 80426 85613 0 0 
Ingående avskrivningar -58 527 -61890 0 0 
Årets avskrivningar -7 524 -6 323 0 0 
Försäljning/Utrangering 151 557 0 0 
Återförd avskrivning försäljning/utrangering 11696 9129 0 0 
Utgående ack avskrivningar -54 204 -58 527 0 0 

Utgående planenligt restvärde 26 222 27086 0 0 
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Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 10 Pågående nyanläggningar 
Ingående anskaffningsvärde 62 298 20683 0 0 
Under året nedlagda kostnader 99 344 61096 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 62 0 0 
Omklassificeringar -20 521 -19 543 0 0 
Utgående anskaffningsvärde 141121 62 298 0 0 

Not 11 Andelar i koncernföretag 
Ingående och utgående anskaffningsvärde 0 0 141255 139 255 
Dotterföretag: Alvesta Renhållning AB 
Organisationsnummer:556119-3391 
Säte: Alvesta 
Kapitalandel: 100% 
Eget kapital:8 908 tkr 
Årets resultat:-1,5 tkr 
Antal andelar: 5000 st aktier 
Bokfört värde: 2 000 tkr 

Dotterföretag: Allbohus Fastighets AB 
Organisationsnummer:556519-5236 
Säte: Alvesta 
Kapitalandel: 100% 
Eget kapital:132 138 tkr 
Årets resultat:6 461 tkr 
Antal andelar: 50 st aktier 
Bokfört värde: 91 636 tkr 

Dotterföretag: Alvesta Utvecklings AB 
Organisationsnummer:556421-5639 
Säte: Alvesta 
Kapitalandel: 100% 
Eget kapital: 8 875 tkr 
Årets resultat: -2 564 tkr 
Antal andelar: 1000 st aktier 
Bokfört värde: 3 500 tkr 

Dotterföretag: Alvesta Energi AB 
Organisationsnummer: 556525-6228 
Säte: Alvesta 
Kapitalandel: 100% 
Eget kapital: 108 161 tkr 
Årets resultat: 1186 tkr 
Antal andelar: 6 st aktier 
Bokfört värde: 18 000 tkr 

Not 12 Andra Långfristiga fordringar 
Långfristig värdepappersinnehav 22 338 22 338 0 0 
Övertagen investeringsmoms 199 1269 0 0 
Övriga långfristiga fordringar 22737 22 737 0 0 
Summa 45274 46344 0 0 
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Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 13 Övriga fordringar 

Kundfordran 11900 22111 0 0 

Skattefordran 2842 4313 0 0 
Övrig fordran 21273 10685 0 0 
Fordran Alvesta kommun 10000 10000 10000 10000 
Summa 46015 47109 10000 10000 

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter containertömning 177 27 0 0 

Upplupna intäkter 13 731 14850 0 0 

Övrigt 1498 1864 0 0 

Summa 15406 16741 0 0 

Not15 Avsättningar 

Ingående avsättningar 15401 15431 0 0 
Årets avsättningar 1671 -30 0 0 

17072 15401 0 0 

Not 16 Långfristiga skulder 

Skulder som förfaller inom 1 år efter 

balansdagen 

Skuld till kreditinstitut 347000 294000 35000 31000 
347000 294000 35000 31000 

Skulder som förfaller senare än 1 år 

men senast 5 år 

Skuld till kreditinstitut 874000 943 000 31000 35000 
874000 943 000 66000 66000 

Skulder som förfaller senare än 5 år 

efter balansdagen 

Skuld till kreditinstitut 15 728 20953 0 0 
15 728 20953 0 0 

Totalt till kreditinstitut 1236 728 1257953 66000 66000 

Totalt 1236 728 1257953 66000 66000 

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupen kostnad elhandel 4277 7205 0 0 
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 4465 4107 0 0 
Förskott från kunder 9491 12849 0 0 
Övrigt 11268 7733 53 70 

Uppi upna räntekostnader 2988 3070 484 940 
32489 34964 537 1010 

Not18 Bank/Checkräkningskredit skuld till kommunen 

Inlåning på koncernkonto 65402 166 660 188 4855 

Skuld till kommunen 35187 41550 0 0 
35187 41550 0 0 

Redovisning av kassa/bank samt checkräkningskredit 

avser så kallat koncernkonto inom Alvesta Kommun. 
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Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Limit checkräkningskredit 

Allbohus beviljad kredit uppgår till 30 000 tkr 

Utnyttjad kredit: O tkr 

AUAB beviljad kred.1t uppgår till 3 000 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

ARAB beviljad kredit uppgår till 250 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

Alvesta Energi beviljad kredit uppgårtill 10 000 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

Alvesta Elnät beviljad kredit uppgår till 5 000 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

Alvesta Kommun Företag beviljad kredit uppgår till 6 000 tkr 

Utnyttjad kredit: 0 tkr 

Not19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 0 0 0 0 

Eventualförpliktelser FASTIGO 682 651 0 0 
Borgen 0 0 0 0 

682 651 0 0 
Not20 Resultat från andelar i koncernföretag 

Resultat vid avyttring 0 -20 0 0 
0 -20 0 0 

Not21 Skatt på årets resultat 

Koncern 

Aktuell skatt -3 648 -7234 
Uppskjuten skatt 494 174 

Moderföretag 

Aktuell skatt -608 -6 144 
Uppskjuten skatt 

Avstämning effektiv skatt 

Koncern 

Resultat före skatt 8658 33163 2 840 27927 

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (22%} -1853 -7 295 -608 -6 144 
Skatteeffekt av: 
Ej avdragsgilla kostnader -242 0 
Ej skattepliktiga intäkter 357 61 
Underskottsavdrag 350 0 
Övrigt -2260 0 
Redovisad effektiv skatt -3 648 -7234 2232 21 783 
Effektiv skattesats 42,1% 21,8% 21,4% 22% 

Not22 Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): 

Balanserat resultat 79 941608 

Årets Resultat 2 232116 
82 173 724 
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Alvesta 2020-03-31 

~-S;rel~ -- L / 2=A-v :d 
Fridaf hristensen ,. ~ThomasJohnsson Thomas~a~ 

J;;J;;JZ ~~ 
Per Ribacke Camilla Holmqvist 

Verkställande direktör 

\ revisionsberättelse har angivits 2020~-. , o :i. 

Tho10fo~ 
Auktoriserad revisor 
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EV 
Building a better 
working world 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver min rev1s1on av årsredovisningen och koncern
redovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förva ltning för Alvesta Kommunföretag 
AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps
året. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enl igt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är t ill räckl iga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort 
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisn ingslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust , och därmed mitt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag ti ll 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenl igt med 
aktiebolagslagen. 

I • ' F .. ~ t ' ) 1 ' l t 

Som en del av en rev1s1on enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förs laget till dispositioner av bolagets vinst eller 
för lust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vi lka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent
lighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhå llanden som är väsentliga för verk
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenl igt med aktiebolagslagen. 

Växjö den 3 april 2020 

\L.G_y-
Thomas Olofsson 
Auktoriserad revisor 
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EV 
Building a better 
working world 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Alvesta Kommunföretag AB, org.nr 556696-1602 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för Alvesta Kommunföretag AB för räkenskapsåret 2019-
01-01 - 2019-12-31. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhål lande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Stvrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift t illämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felakt igheter, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enski lt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo
visningen och koncernredovisningen. 

Som del av en rev1s1on enl igt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felakt ig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn ti ll om
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp
lysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otill räckl iga, modifiera uttalandet om års
redovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram t ill datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller för
hållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de under liggande trans
aktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finans iella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är 
ensam ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt t idpunkten fö r den. Jag 
måste också informera om betydelseful la iakttagelser under 
revisionen , däribland de eventuella betydande brist er i den interna 
kontroll en som jag identifierat. 



Revissionsrapport 2019 
2020-04-01 00 :08 

Till Bolagsstämman för Alvesta Kommun AB 
Organisationsnummer 556696-1602 

Granskningsrapport för år 2019 

Jag, av kommunfullmäktige i Alvesta Kommun utsedd lekmannarevisor, 
har granskat Alvesta Kommunföretag AB:s verksamhet under 
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamheten och intern 
kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt 
Kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och 
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och prövning 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

AWes/ ~.20-~3-31 L/ 
47

. 
~-

Johnny Lundberg 

Sidan 1 av2 



 

 

Författningssamling 

Reglemente för kommunrevisionen 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben 
Gäller från: 1 januari 2020 
Antagen: KF § 183/2019  

Reglemente för kommunrevisionen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) för nämnder och dess verksamhet 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

1 kap.  Revisionens uppdrag och formella reglering 
Roll och uppdrag 
1 § 
Revisorerna och de sakkunniga biträden som revisionen anlitar är kommunfullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende 
åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig 
kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling. 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften 
att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer 
som fullmäktige utser i företagen.   
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 
tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar 
i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i 
företagen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser.  

Revisionens formella reglering 
2 § 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 
lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision 
utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns 
förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed 
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som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Landsting). 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande med mera i kommunallagen och kommunrevisionens 
reglemente. 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, 
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa 
kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ 
revisorerna granskar.  

2 kap.  Revisorernas antal och organisation 
Antal revisorer 
3 § 
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod.  
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  

Organisation 
4 § 
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 
5 § 
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 
kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt företag. 

Sammankallande/ordförande 
6 § 
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 
ordförande. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden.  
Ordförande hämtas ur oppositionens partier i fullmäktige. 
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Uppdragstid  
7 § 
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper 
revisorer.  
 

3 kap.  Revisorernas sakkunniga biträden 
Sakkunniga biträden 
8 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga biträden till sin granskning i 
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

Sakkunnigas rätt till upplysningar   
9 § 

Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 

4 kap.  Revisorernas ekonomi och förvaltning 
Beredning av revisorernas budget 
10 § 
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast. 

Lekmannarevisorernas budget 
11 § 
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna. 

Revisorernas förvaltningsbeslut 
12 § 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
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5 kap.  Revisorernas sammankomster och sammanträden 
Revisorernas sammankomster och sammanträden 
13 § 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för 
mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. 
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är 
möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid 
och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. 

Mötesanteckningar 
14 § 
Mötesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

Protokoll  
15 § 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den. 

Skrivelse från revisorerna 

16 § 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. 

6 kap. Revisorerna och fullmäktige 
Revisorerna och fullmäktiges presidium 
17 § 
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger om 
året. Överläggningarna är inriktade på revisorernas arbete och bedömningar. 

Revisorerna och fullmäktige 
18 § 
Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid vilken revisorerna kan 
informera om revisionens arbete och resultat. 
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I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 
 

Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 
19 § 
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt. 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden 
tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

7. kap  Revisorernas rapportering 
Löpande rapportering i fullmäktige 
20 §   
Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året. 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.  

Uttalande om delårsrapport 
21 § 
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. 

Revisionsberättelse  
22 § 
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige efter det att styrelsen överlämnat 
årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. Lekmannarevisorernas 
granskningsrapporter biläggs revisionsberättelsen. 

8 kap.  Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
Personuppgiftsansvar 
23 §  
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 
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9 kap  Revisorernas arkiv 
Revisorernas arkiv 
24 § 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt arkivreglemente. 
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§ 109 Dnr 2020-00306 113 

 

Beslut om ny ordning för ägarombud och stämmodirektiv till de 
av kommunen helägda aktiebolagen 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. För bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag (Alvesta Kommunföretag 
AB, AllboHus Fastighets AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB, 
Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Bredband i Värend AB) ändra i 
respektive bolags bolagsordning med att ange att kallelse till bolagsstämma 
ska ske med” e-post” (”brev med posten” stryks) 

2. Uppmana respektive bolag att på extrastämma godkänna ändringen i 
bolagsordningen och anmäla den till Bolagsverket 

3. I det generella ägardirektivet för Alvesta kommuns helägda aktiebolag 
stryka punkt 6 om att utse ombud och utfärda stämmodirektiv i avsnitt 
5.1.3 och förtydliga texten och ändra den i avsnitt 5.4.1 stämmoombud till: 
”Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att årligen utse 
ombud till stämma med moderbolaget och till moderbolaget att utse 
ombud till stämmor med dotterbolagen. Till ombuden utfärdas instruktion 
för hur ombuden ska rösta på stämman. Även när stämman genomförs per 
capsulam (”pappersstämma”) ska ägarens ombud förses med instruktion på 
sätt som beskrivits ovan” 

4. Kommunen kommer att utse nya ombud för årsstämmorna från och med år 
2021 enligt ovan i samband med att kallelse till årsstämma görs. Detsamma 
gäller vid eventuella extra stämmor. 

Sammanfattning 

I fråga om rutiner för årsstämmor med de helägda kommunala bolagen, utseende 
av ägarombud och stämmodirektiv har det uppmärksammats att rutiner kan 
förbättras för en mer rationell hantering. I detta ärende föreslås att: 

 Det ska vara tillåtet formellt rättsligt att kalla till stämma med e-post och 
inte med papper med ordinär post 

 Ombud till års/bolagsstämmor ska utses årligen 

 Ombuden ska utses av respektive ägarfunktion enligt den struktur som 
finns i Alvesta 

 Ombuden ska förses med instruktion för hur ombuden ska rösta på 
stämman 

Yrkanden 

1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på punkt 3 och 4 i arbetsutskottets förslag 

2. Thomas Haraldsson (C), Claudia Crowley Sörensson (M) och Mikael Lindberg 
(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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3. Ulf Larsson (L) och Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på återremiss av ärendet för 
att be Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undersöka frågan kring vad 
som gäller. 

4. Lars-Olof Petersson (S) yrkar att ärendet avgörs idag och att kommunstyrelsen 
bifaller det arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns totalt fyra yrkanden i ärendet; 
ett avslagsyrkande på punkt 3 och punkt 4, ett bifallsyrkande till arbetsutskottets 
förslag, ett yrkande om återremiss samt ett avslagsyrkande på yrkandet om 
återremiss. Eftersom ett yrkande om återremiss är ett s.k. formellt yrkande måste 
kommunstyrelsen först ta ställning till detta yrkande innan kommunstyrelsen kan ta 
ställning till övriga yrkanden.  

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och frågar om 
kommunstyrelsen önskar avgöra ärendet idag, i enlighet med Lars-Olof Peterssons 
(S) yrkande, eller om kommunstyrelsen önskar återremittera ärendet i enlighet med 
Ulf Larssons (L) m.fl. yrkande. Via acklamation finner ordföranden att 
kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen har två yrkanden kvar att 
behandla; Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande om avslag på punkt 3 och 4 i 
beslutsförslaget jämte Lars-Olof Peterssons (S) bifallsyrkande till arbetsutskottets 
förslag. Via acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 86 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 86 Dnr 2020-00306 113 

 

Beslut om ny ordning för ägarombud och stämmodirektiv till de 
av kommunen helägda aktiebolagen 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. för bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag (Alvesta Kommunföretag AB, 
AllboHus Fastighets AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Elnät AB, Bredband i Värend AB) ändra i respektive bolags 
bolagsordning med att ange att kallelse till bolagsstämma ska ske med” e-post” 
(”brev med posten” stryks) 

2. uppmana respektive bolag att på extrastämma godkänna ändringen i 
bolagsordningen och anmäla den till Bolagsverket 

3. i det generella ägardirektivet för Alvesta kommuns helägda aktiebolag stryka 
punkt 6 om att utse ombud och utfärda stämmodirektiv i avsnitt 5.1.3 och förtydliga 
texten och ändra den i avsnitt 5.4.1 stämmoombud till: ”Kommunfullmäktige 
delegerar till kommunstyrelsen att årligen utse ombud till stämma med 
moderbolaget och till moderbolaget att utse ombud till stämmor med 
dotterbolagen. Till ombuden utfärdas instruktion för hur ombuden ska rösta på 
stämman. Även när stämman genomförs per capsulam (”pappersstämma”) ska 
ägarens ombud förses med instruktion på sätt som beskrivits ovan” 

4. kommunen kommer att utse nya ombud för årsstämmorna från och med år 2021 
enligt ovan i samband med att kallelse till årsstämma görs. Detsamma gäller vid 
eventuella extra stämmor. 

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

Sammanfattning 
I fråga om rutiner för årsstämmor med de helägda kommunala bolagen, utseende 
av ägarombud och stämmodirektiv har det uppmärksammats att rutiner kan 
förbättras för en mer rationell hantering. I detta ärende föreslås att 

 - Det ska vara tillåtet formellt rättsligt att kalla till stämma med e-post och inte med 
papper med ordinär post 

- Ombud till års/bolagsstämmor ska utses årligen 

- Ombuden ska utses av respektive ägarfunktion enligt den struktur som finns i 
Alvesta 

- Ombuden ska förses med instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman 

Yrkanden 
 Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på beslutspunkterna 3 och 4.     



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 
 Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott har två förslag till 
beslut att ta ställning till. Det utskickade beslutsförslaget och Lars-Olof Franzens 
(AA) yrkande om avslag på punkt 3 och fyra. Ordförande hanterar beslutsförslagen 
punkt för punkt. Ordföranden finner via acklamation att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med det utskickade beslutsförslaget. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-25 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Samtliga kommunala bolag 

kommunrevisionen 

 



 

 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-08 
 

 

 

 

Ny ordning för ägarombud och stämmodirektiv till de av 
kommunen helägda aktiebolagen 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  
 

1. för bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag (Alvesta Kommunföretag AB, 
AllboHus Fastighets AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Elnät AB, Bredband i Värend AB) ändra i respektive bolags 
bolagsordning med att ange att kallelse till bolagsstämma ska ske med” e-post” 
(”brev med posten” stryks) 

2. uppmana respektive bolag att på extrastämma godkänna ändringen i 
bolagsordningen och anmäla den till Bolagsverket 

3. i det generella ägardirektivet för Alvesta kommuns helägda aktiebolag stryka 
punkt 6 om att utse ombud och utfärda stämmodirektiv i avsnitt 5.1.3 och 
förtydliga texten och ändra den i avsnitt 5.4.1 stämmoombud till: 
”Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att årligen utse ombud till 
stämma med moderbolaget och till moderbolaget att utse ombud till stämmor 
med dotterbolagen. Till ombuden utfärdas instruktion för hur ombuden ska 
rösta på stämman. Även när stämman genomförs per capsulam 
(”pappersstämma”) ska ägarens ombud förses med instruktion på sätt som 
beskrivits ovan” 

4. kommunen kommer att utse nya ombud för årsstämmorna från och med år 
2021 enligt ovan i samband med att kallelse till årsstämma görs. Detsamma 
gäller vid eventuella extra stämmor. 

 

Sammanfattning 
I fråga om rutiner för årsstämmor med de helägda kommunala bolagen, utseende av 
ägarombud och stämmodirektiv har det uppmärksammats att rutiner kan förbättras för 
en mer rationell hantering. I detta ärende föreslås att 
 Det ska vara tillåtet formellt rättsligt att kalla till stämma med e-post och inte med 

papper med ordinär post 
 Ombud till års/bolagsstämmor ska utses årligen 
 Ombuden ska utses av respektive ägarfunktion enligt den struktur som finns i Alvesta 
 Ombuden ska förses med instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 



 

Datum 

2020-09-08 
Referens 

Diarienummer 
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 
Alvesta Kommunföretag AB 
AllboHus Fastighets AB 
Alvesta Renhållning AB 
Alvesta Utveckling AB 
Alvesta Energi AB 
Alvesta Elnät AB 
Bredband i Värend AB) 
Hagart Valtersson 
Tomas Hedevik 
Frida Christensen 
Thomas Haraldsson 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 121 Dnr 2020-00130 600 

 

Svar på motion (M) om trygg väg till skola 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla delar av 
motionen genom att: 

1. Uppdra åt utbildningsnämnden att upprätta en temadag eller liknande ute 
på skolenheterna för att utbilda i trafikkunskap. 

2. Uppmuntra till samarbete i trafikfrågor mellan samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 

Den 11 mars 2020 inkom en motion (M) som handlar om trygg väg till skola. 
Motionären Tomas Öhling (M) som berör ämnet om barn och ungdomar i trafiken. 
Motionen bygger på att Alvesta kommun bör se till att det finns säkra cykel- och 
gångvägar för transport till skolor och fritidsaktiviteter med bilfria zoner och sänkta 
hastigheter, samt att barn och ungdomar känner sig trygga på väg till och från 
skolan. 

Utbildningsnämnden har behandlat motionen på sitt sammanträde den 22 juni 
2020. De föreslår att uppdra utbildningsförvaltningen att upprätta en temadag eller 
liknande ute på skolenheterna för att utbilda barn och ungdomar i trafikkunskap. De 
poängterar även att utbildningsnämnden inte handhar frågor avseende 
trafiksäkerhet och stadsplanering och därför inte kan behandla de aspekterna av 
motionen, där de föreslår att kommunstyrelsen ska inhämta yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden. Utbildningsnämnden ser positivt på ett ökat samarbete 
mellan utbildningsförvaltningens skolskjutshandläggare och tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i dessa frågor.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 90 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut § 44, 2020-06-22 

Motion (M) om trygg väg till skola, 2020-03-11  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 90 Dnr 2020-00130 600 

 

Svar på motion (M) om trygg väg till skola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
bifalla delar av motionen genom att: 

1. Uppdra åt utbildningsnämnden att upprätta en temadag eller liknande ute 
på skolenheterna för att utbilda i trafikkunskap. 

2. Uppmuntra till samarbete i trafikfrågor mellan samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Den 11 mars 2020 inkom en motion (M) som handlar om trygg väg till skola. 
Motionären Tomas Öhling (M) som berör ämnet om barn och ungdomar i trafiken. 
Motionen bygger på att Alvesta kommun bör se till att det finns säkra cykel- och 
gångvägar för transport till skolor och fritidsaktiviteter med bilfria zoner och sänkta 
hastigheter, samt att barn och ungdomar känner sig trygga på väg till och från 
skolan. 

Utbildningsnämnden har behandlat motionen på sitt sammanträde den 22 juni 
2020. De föreslår att uppdra utbildningsförvaltningen att upprätta en temadag eller 
liknande ute på skolenheterna för att utbilda barn och ungdomar i trafikkunskap. De 
poängterar även att utbildningsnämnden inte handhar frågor avseende 
trafiksäkerhet och stadsplanering och därför inte kan behandla de aspekterna av 
motionen, där de föreslår att kommunstyrelsen ska inhämta yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden. Utbildningsnämnden ser positivt på ett ökat samarbete 
mellan utbildningsförvaltningens skolskjutshandläggare och tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i dessa frågor.   

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut § 44, 2020-06-22 

Motion (M) om trygg väg till skola, 2020-03-11 

  

Beslutet skickas till 
Motionären 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Utbildningsnämnden 

 



 

 

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 
Nämndsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-12 
Referens 

KS 2020-00130 600  

 

 

 

 
  

Svar på motion (M) om trygg väg till skola 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
bifalla delar av motionen genom att: 

1. Uppdra åt utbildningsnämnden att upprätta en temadag eller liknande ute 
på skolenheterna för att utbilda i trafikkunskap. 

2. Uppmuntra till samarbete i trafikfrågor mellan samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Den 11 mars 2020 inkom en motion (M) som handlar om trygg väg till skola. 
Motionären Tomas Öhling (M) som berör ämnet om barn och ungdomar i trafiken. 
Motionen bygger på att Alvesta kommun bör se till att det finns säkra cykel- och 
gångvägar för transport till skolor och fritidsaktiviteter med bilfria zoner och sänkta 
hastigheter, samt att barn och ungdomar känner sig trygga på väg till och från 
skolan. 

Utbildningsnämnden har behandlat motionen på sitt sammanträde den 22 juni 
2020. De föreslår att uppdra utbildningsförvaltningen att upprätta en temadag eller 
liknande ute på skolenheterna för att utbilda barn och ungdomar i trafikkunskap. De 
poängterar även att utbildningsnämnden inte handhar frågor avseende 
trafiksäkerhet och stadsplanering och därför inte kan behandla de aspekterna av 
motionen, där de föreslår att kommunstyrelsen ska inhämta yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden. Utbildningsnämnden ser positivt på ett ökat samarbete 
mellan utbildningsförvaltningens skolskjutshandläggare och tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i dessa frågor.   

Bilagor 

Utbildningsnämndens beslut § 44, 2020-06-22 

Motion (M) om trygg väg till skola, 2020-03-11 

  

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Utbildningsnämnden 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 44 Dnr 2020-00146 600 

 

Svar på motion (M) om "trygg väg till skola och 
fritidsaktiviteter" 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Uppdra åt förvaltningen att upprätta en temadag eller liknande ute på 
skolenheterna för att utbilda i trafikkunskap. 

2. I övriga frågor föreslå kommunstyrelsen att inhämta yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2020, § 24, att överlämna en motion 
om trygg väg till skola och fritidsaktiviteter till kommunstyrelsen för beredning inom 
6 månader. Utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig i frågan och 
återkomma med svaret till kommunstyrelsen senast den 10 augusti 2020. 

I motionen föreslås att en projektplan ska upprättas för att barnen ska få en 
tryggare väg till och från skolan och fritidsaktiviteter, och att skolbarnen inte utsätts 
för brott och mobbing till och från skolan.  

I motionen föreslås även att det är önskvärt att cykling och trafikkunskap kan ingå i 
ämnet för "idrott och hälsa".  

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att inrätta en temadag eller liknande 
ute på skolenheterna för att utbilda eleverna i trafikkunskap. 

Då utbildningsnämnden inte handhar frågor kring trafiksäkerhet föreslås yttrande 
kring dessa frågor istället behandlas av samhällsbyggnadsnämnden. 
Utbildningsförvaltningen ser positivt på ett ökat samarbete mellan 
utbildningsförvaltningens skolskjutshandläggare och tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i dessa frågor.                                           

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Storgatan 15A 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
utbildning@alvesta.se 

 

 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-20 
Referens 

NUT 2020-00146 600  

 

 

 

 
  

Svar på motion (M) om "trygg väg till skola och 
fritidsaktiviteter" 

Förslag till beslut 

1. Uppdra åt förvaltningen att upprätta en temadag eller liknande ute på 
skolenheterna för att utbilda i trafikkunskap. 

2. I övriga frågor föreslå kommunstyrelsen att inhämta yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2020, § 24, att överlämna en motion 
om trygg väg till skola och fritidsaktiviteter till kommunstyrelsen för beredning inom 
6 månader. Utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig i frågan och 
återkomma med svaret till kommunstyrelsen senast den 10 augusti 2020. 

I motionen föreslås att en projektplan ska upprättas för att barnen ska få en 
tryggare väg till och från skolan och fritidsaktiviteter, och att skolbarnen inte utsätts 
för brott och mobbing till och från skolan.  

I motionen föreslås även att det är önskvärt att cykling och trafikkunskap kan ingå i 
ämnet för "idrott och hälsa".  

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att inrätta en temadag eller liknande 
ute på skolenheterna för att utbilda eleverna i trafikkunskap. 

Då utbildningsnämnden inte handhar frågor kring trafiksäkerhet föreslås yttrande 
kring dessa frågor istället behandlas av samhällsbyggnadsnämnden. 
Utbildningsförvaltningen ser positivt på ett ökat samarbete mellan 
utbildningsförvaltningens skolskjutshandläggare och tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i dessa frågor.                

 
 

Marit Persson 
förvaltningschef 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



Motion till Kommunfullmäktige i Alvesta kommun "trygg väg till skola och fritidsaktiviteter" 

Cyklingen och att gå har minskat bland barn och unga. Föräldrarna väljer ofta att skjutsa dem 
med bil istället. Föräldrarnas oro för trafikolyckor och för att barnen ska utsättas för brott 
gör att barnen i stället får åka bil. Det kan jag som lagt motionen förstå. 

Att låta sitt barn cykla eller gå själv eller tillsammans har positiva effekter. Förutom 
motionen visar forskning att studieresultaten och välbefinnandet ökar. "Svenska 
Cykelstäder" har presenterat i en sammanställning av fakta och nyckeltal kring barn och 
ungas cykling som är intressant. 

Med bilfria zoner och sänkta hastigheter för motortrafiken vid skolor och skolvägar samt 
tryggare cykelleder och trottoarer, övergångsställen med stoppljus, planfria korsningar etc, 
kan fler föräldrar känna sej tryggare när deras barn cyklar eller går till skolan samt till 
barnens fritidsaktiviteter. 

Något som blivit aktuellt på senare tid är brott mot barn. Barn och föräldrar måste också 
känna att man inte utsätts för mobbing, brott såsom rån mm till och från skolan och 
fritidsaktiviteter. Detta gäller även de barn som måste åka skolskjuts. 

En tryggare väg till skolan går även att införa i Alvesta kommun. Moderaterna i Alvesta 
tycker det är angeläget och därför läggs denna motion. 

Moderaterna i Alvesta kommun yrkar på: 

Att en tryggare väg för barnen till och från skolan och fritidsaktiviteter införs som 
projektplan. 

Att en projektplan tas fram för att förhindra att skolbarnen inte utsätts för brott och 
mobbing till och från skolan. 

Att det är önskvärt att cykling och trafikkunskap kan ingå i ämnet för "idrott och hälsa". 

Alvesta 2020-01-15 

~~~ ()~ 
Tomas Öhling 

Moderat i Alvesta kommun 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 Dnr 2020-00082 754 

 

Svar på motion (KD) om krav för försörjningsstöd 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som 
besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 

I en inkommen motion från Kristdemokraterna (KD) daterad den 6 februari 2020 
föreslår motionärerna Britt-Marie Olsson och Christer Brincner att den som mottar 
försörjningsstöd från Alvesta kommun ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar 
per vecka. 

Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sin nämnd den 18 juni 
2020 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Förvaltningen för arbete och lärande har i en tjänsteskrivelse redogjort 
för förvaltningens uppfattning i frågan.  

 I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att 
den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Enligt förvaltningen för 
arbete och lärande är det är ett arbete som ständigt pågår i Alvesta kommun, dels 
genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen på 
förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i olika former. Insatserna 
är så långt möjligt anpassade efter individens behov.  

I de av nämnden för arbete och lärande beslutade riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd framgår att för den som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och 
arbetsför gäller följande:  

Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade besökstider.  

 Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför 
närområdet.  

 Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes 
fysiska och psykiska förutsättningar.  

 Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet.  

 Vid behov delta i svenskundervisning  

 I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse 
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav 
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet 
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den 
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som 
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden 
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får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att 
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana 
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som 
motsvarar det motionären föreslår.  

Ett förtydligande från förvaltningen för arbete och lärande är att i mars månad var 
andelen vuxna personer i Alvesta kommun som efter utredning beviljats 
ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en nivå som är jämförbar med kringliggande 
jämförelsevis lika kommuner. Uppgifter finns att inhämta på socialstyrelsens 
hemsida där all statistik rörande ekonomiskt bistånd för Alvesta och landet finns lätt 
tillgänglig.  

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 91 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Nämnden för arbete och lärandes beslut 2020-06-18 § 56 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen för arbete och lärande, 2020-05-22 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, 2020-02-06  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 91 Dnr 2020-00082 754 

 

Svar på motion (KD) om krav för försörjningsstöd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad med hänvisning till 
upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 
I en inkommen motion från Kristdemokraterna (KD) daterad den 6 februari 2020 
föreslår motionärerna Britt-Marie Olsson och Christer Brincner att den som mottar 
försörjningsstöd från Alvesta kommun ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar 
per vecka. 

Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sin nämnd den 18 juni 
2020 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Förvaltningen för arbete och lärande har i en tjänsteskrivelse redogjort 
för förvaltningens uppfattning i frågan.  

 I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att 
den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Enligt förvaltningen för 
arbete och lärande är det är ett arbete som ständigt pågår i Alvesta kommun, dels 
genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen på 
förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i olika former. Insatserna 
är så långt möjligt anpassade efter individens behov.  

I de av nämnden för arbete och lärande beslutade riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd framgår att för den som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och 
arbetsför gäller följande:  

Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade besökstider.  

Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför närområdet.  

Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes fysiska och 
psykiska förutsättningar.  

Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet.  

Vid behov delta i svenskundervisning  

 I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse 
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav 
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet 
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den 
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som 
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
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från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden 
får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att 
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana 
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som 
motsvarar det motionären föreslår.  

Ett förtydligande från förvaltningen för arbete och lärande är att i mars månad var 
andelen vuxna personer i Alvesta kommun som efter utredning beviljats 
ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en nivå som är jämförbar med kringliggande 
jämförelsevis lika kommuner. Uppgifter finns att inhämta på socialstyrelsens 
hemsida där all statistik rörande ekonomiskt bistånd för Alvesta och landet finns lätt 
tillgänglig. 

  

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2020-06-18 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen för arbete och lärande, 2020-05-22 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, 2020-02-06  

Beslutet skickas till 
Motionärerna 

Nämnden för arbete och lärande 
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Svar på motion (KD) om krav för försörjningsstöd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad med hänvisning till 
upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 

I en inkommen motion från Kristdemokraterna (KD) daterad den 6 februari 2020 
föreslår motionärerna Britt-Marie Olsson och Christer Brincner att den som mottar 
försörjningsstöd från Alvesta kommun ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar 
per vecka. 

Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sin nämnd den 18 juni 
2020 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Förvaltningen för arbete och lärande har i en tjänsteskrivelse redogjort 
för förvaltningens uppfattning i frågan.  

 I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att 
den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Enligt förvaltningen för 
arbete och lärande är det är ett arbete som ständigt pågår i Alvesta kommun, dels 
genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen på 
förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i olika former. Insatserna 
är så långt möjligt anpassade efter individens behov.  

I de av nämnden för arbete och lärande beslutade riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd framgår att för den som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och 
arbetsför gäller följande:  

 Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade 
besökstider.  

 Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför 
närområdet.  

 Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller 
hennes fysiska och psykiska förutsättningar.  

 Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen 
anvisad kompetenshöjande verksamhet.  

 Vid behov delta i svenskundervisning  
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 I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse 
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav 
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet 
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den 
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som 
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden 
får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att 
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana 
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som 
motsvarar det motionären föreslår.  

Ett förtydligande från förvaltningen för arbete och lärande är att i mars månad var 
andelen vuxna personer i Alvesta kommun som efter utredning beviljats 
ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en nivå som är jämförbar med kringliggande 
jämförelsevis lika kommuner. Uppgifter finns att inhämta på socialstyrelsens 
hemsida där all statistik rörande ekonomiskt bistånd för Alvesta och landet finns lätt 
tillgänglig. 

  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen för arbete och lärande, 2020-05-22 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, 2020-02-06  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Gruppledare för Kristdemokraterna 
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§ 56 Dnr 2020-00073 754 

 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 

 Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) har i en motion med rubriken 
”Motion om krav för försörjningsstöd” föreslagit att den som mottar 
försörjningsstöd ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar per vecka. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning. 

I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att den 
som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Det är ett arbete som ständigt pågår 
i Alvesta kommun, dels genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och 
vuxenutbildningen på förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i 
olika former. Insatserna är så långt möjligt anpassade efter individens behov. 

I de av nämnden beslutade riktlinjerna för Ekonomiskt bistånd framgår att för den 
som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller följande: 

 Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade besökstider.  

 Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför 
närområdet. 

 Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes 
fysiska och psykiska förutsättningar.  

 Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet.  

 Vid behov delta i svenskundervisning 

I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse 
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav 
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet 
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den 
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som 
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden 
får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att 
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
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Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana 
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som 
motsvarar det motionären föreslår.   

Förtydligas bör också att i mars månad var andelen vuxna personer i Alvesta 
kommun som efter utredning beviljats ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en 
nivå som är jämförbar med kringliggande jämförelsevis lika kommuner.    

Bilagor 

NAL AU § 47, daterad den 1 juni 2020. 

Tjänsteskrivelse, Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, daterad den 22 maj 
2020. 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, daterad den 26 mars 2020.   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Motion (KD) om krav för försörjningsstöd 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 

 Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) har i en motion med rubriken 
”Motion om krav för försörjningsstöd” föreslagit att den som mottar 
försörjningsstöd ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar per vecka. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning. 

I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att den 
som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Det är ett arbete som ständigt pågår 
i Alvesta kommun, dels genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och 
vuxenutbildningen på förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i 
olika former. Insatserna är så långt möjligt anpassade efter individens behov. 

I de av nämnden beslutade riktlinjerna för Ekonomiskt bistånd framgår att för den 
som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller följande: 

 Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade besökstider.  

 Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför 
närområdet. 

 Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes 
fysiska och psykiska förutsättningar.  

 Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet.  

 Vid behov delta i svenskundervisning 

I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse 
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav 
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet 
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den 
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som 
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden 
får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att 
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
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Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana 
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som 
motsvarar det motionären föreslår.   

Förtydligas bör också att i mars månad var andelen vuxna personer i Alvesta 
kommun som efter utredning beviljats ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en 
nivå som är jämförbar med kringliggande jämförelsevis lika kommuner. Uppgifter 
finns att inhämta på socialstyrelsens hemsida där all statistik rörande ekonomiskt 
bistånd för Alvesta och landet finns lätt tillgänglig.    

Bilagor 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, daterad den 26 mars 2020.   

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Maria Gabrielsson 
Avdelningschef Ekonomiskt bistånd 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



MOTION OM KRAV FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

I Alvesta kommun lever idag ca 10 % av invånarna på 

försörjningsstöd. Det är en mycket hög siffra. Jämfört med 

Växjö kommun med 5 %. Vi har idag barn som aldrig har fått 

se sina föräldrar gå till ett arbete. 

Vi Kristdemokrater vill bryta utanförskap och passivitet 

genom att ett matkrav ställs för att få Försörjningsstöd .. 

Arbetskravet ska motsvara 20 timmar per vecka och omfatta 

den som mottar försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) på 

grund av långvarig arbetslöshet och som har haft 

försörjningsstöd i minst 3 månader. Arbetskravet ska vara 

oavlönat samhällsnyttigt arbete och kan utföras inom ideella 

föreningar, hjälporganisationer eller kommunal verksamhet. 

Arbetskravet ska inte omfatta personer som mottar 

försörjningsstöd p.g.a. sjukdom eller som uppbär annan 

aktivitet, exempelvis de som har ett arbete, personer som tar 

ut föräldrapenning, eller personer som genomgår praktik. 

KRISTDEMOKRATERNA I ALVESTA KOMMUN 

Britt-Marie Olsson 

~~~ 
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§ 123 Dnr 2020-00086 000 

 

Svar på motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor i 
Alvesta kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 
med att infrastrukturgruppen för järnvägsfrågor är tillsatt.  

Sammanfattning 

Lars-Olof Franzén (AA) har i en motion till kommunfullmäktige daterad 2020-02-12, 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta tillbaka ett tidigare 
fullmäktigebeslut om att ge kommunstyrelsen uppdraget att utse en arbetsgrupp 
för strategiska järnvägsfrågor. Franzén föreslår att fullmäktige istället ska utse 
arbetsgruppen med fem personer. 

Bakgrunden till förslaget är en tidigare motion i samma ämne och beslut i 
kommunfullmäktige 2016-11-01 § 149 att avslå motionen med hänvisning till en 
tjänsteskrivelse (”Frågor om järnväg och transporter har hög prioritet i Alvesta 
kommun. Med dagens befintliga resurser bevakar och driver kommunen frågor på 
flera fronter. Det finns inte rimliga skäl för att bygga upp ytterligare nätverk och 
samarbeten utöver de som nämnts ovan” (fem nätverk/samarbetsorganisationer).) 
Fullmäktige beslutade dock att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som 
ska hantera kommunens strategiska järnvägsfrågor. 

Kommunstyrelsen delegerade uppdraget att utse arbetsgruppen till 
kommunstyrelsens ordförande att utse fem personer. De fem som utsetts är Per 
Ribacke som ordförande och sammankallade, Thomas Haraldsson, Thomas 
Johnsson, Fredrik Jonsson, David Johansson samt som adjungerade 
tjänstepersonerna kommunchef Camilla Holmqvist, VD för Alvesta utveckling Kjell 
Rosenlöf samt förvaltningschef Magnus Wigren. Arbetsgruppen har haft ett möte 
den 18 februari 2020. 

Yrkanden 

1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen    

Beslutsgång 

 Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att kommunstyrelsen har två förslag att ta 
ställning till; Lars-Olof Franzéns (AA) bifallsyrkande till motionen samt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-01 § 92 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor 
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§ 92 Dnr 2020-00086 000 

 

Svar på motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor i 
Alvesta kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
besvara motionen med att infrastrukturgruppen för järnvägsfrågor är tillsatt. 

Sammanfattning 
Lars-Olof Franzén (AA) har i en motion till kommunfullmäktige daterad 2020-02-12, 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta tillbaka ett tidigare 
fullmäktigebeslut om att ge kommunstyrelsen uppdraget att utse en arbetsgrupp 
för strategiska järnvägsfrågor. Franzén föreslår att fullmäktige istället ska utse 
arbetsgruppen med fem personer. 

Bakgrunden till förslaget är en tidigare motion i samma ämne och beslut i 
kommunfullmäktige 2016-11-01 § 149 att avslå motionen med hänvisning till en 
tjänsteskrivelse (”Frågor om järnväg och transporter har hög prioritet i Alvesta 
kommun. Med dagens befintliga resurser bevakar och driver kommunen frågor på 
flera fronter. Det finns inte rimliga skäl för att bygga upp ytterligare nätverk och 
samarbeten utöver de som nämnts ovan” (fem nätverk/samarbetsorganisationer).) 
Fullmäktige beslutade dock att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som 
ska hantera kommunens strategiska järnvägsfrågor. 

Kommunstyrelsen delegerade uppdraget att utse arbetsgruppen till 
kommunstyrelsens ordförande att utse fem personer. De fem som utsetts är Per 
Ribacke som ordförande och sammankallade, Thomas Haraldsson, Thomas 
Johnsson, Fredrik Jonsson, David Johansson samt som adjungerade 
tjänstepersonerna kommunchef Camilla Holmqvist, VD för Alvesta utveckling Kjell 
Rosenlöf samt förvaltningschef Magnus Wigren. Arbetsgruppen har haft ett möte 
den 18 februari 2020. 

 

Yrkanden 
 Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen.    

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott har två förslag till 
beslut att ta ställning till. Det utskickade beslutsförslaget och Lars-Olof Franzens 
(AA) bifallsyrkande. Ordföranden finner via acklamation att arbetsutskottet anse 
motionen som besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.   

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor 
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Svar på motion om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
besvara motionen med att infrastrukturgruppen för järnvägsfrågor är tillsatt. 

Sammanfattning 

Lars-Olof Franzén (AA) har i en motion till kommunfullmäktige daterad 2020-02-12, 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta tillbaka ett tidigare 
fullmäktigebeslut om att ge kommunstyrelsen uppdraget att utse en arbetsgrupp 
för strategiska järnvägsfrågor. Franzén föreslår att fullmäktige istället ska utse 
arbetsgruppen med fem personer. 

 
Bakgrunden till förslaget är en tidigare motion i samma ämne och beslut i 
kommunfullmäktige 2016-11-01 § 149 att avslå motionen med hänvisning till en 
tjänsteskrivelse (”Frågor om järnväg och transporter har hög prioritet i Alvesta 
kommun. Med dagens befintliga resurser bevakar och driver kommunen frågor på 
flera fronter. Det finns inte rimliga skäl för att bygga upp ytterligare nätverk och 
samarbeten utöver de som nämnts ovan” (fem nätverk/samarbetsorganisationer).) 
Fullmäktige beslutade dock att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som 
ska hantera kommunens strategiska järnvägsfrågor. 

Kommunstyrelsen delegerade uppdraget att utse arbetsgruppen till 
kommunstyrelsens ordförande att utse fem personer. De fem som utsetts är Per 
Ribacke som ordförande och sammankallade, Thomas Haraldsson, Thomas 
Johnsson, Fredrik Jonsson, David Johansson samt som adjungerade 
tjänstepersonerna kommunchef Camilla Holmqvist, VD för Alvesta utveckling Kjell 
Rosenlöf samt förvaltningschef Magnus Wigren. Arbetsgruppen har haft ett möte 
den 18 februari 2020. 
 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
kanslichef 

Beslutet skickas till 
Lars-Olof Franzén 



: ALVESTA ALTERNATfVET 

Motion angående infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor i Alvesta kommun. 

Vid fullmäktiges sammanträde den 1mars2016 (KF §·21) lämnade Alvesta Alternativet, 
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna in en motion om bildandet av en 
arbetsgrupp för järnvägsfrågorna i kommunen. 

Vid kommunfullmäktige den 1 november 2016 (KF § 149) beslöt fullmäktige att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska hantera kommunens 
strategiska jämvägsfrågor. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari 2017 fick kommunstyrelsens ordförande 
i uppdrag att utse fem personer att ingå i denna arbetsgrupp. 

Det hann gå till jafmari 2019 innan kommunstyrelsens ordförande utsåg ledamöterna och det 
har gått ytterligare drygt ett år sedan dess utan att gruppen haft ett enda sammanträde. 
Under tiden har olika delar i kommunen såsom samhällsbyggnadskontoret, 
kommunledningskontore~ och utvecklingsbolaget arbetat med skilda delar av uppdraget. Ett 
uppdrag som egentligen den strategiska arbetsgruppen skulle ha haft på sin agenda. Någon 
struktur i detta arbete kan inte heller skönjas då viktiga frågor verkar blivit helt åsidosatta. 

I den gällande nationella infrastrukturplanen ligger en icke oväsentlig del på ett triangelspår 
från södra stambanan mot Göteborgsbanan. En investering som i allra högsta grad påverkar 
samhällsplaneringen i Alvesta kommun och kommunens utveckling som järnvägsmetropol. 
Något initiativ i en så viktig framtidsfråga har inte kunnat skönjas och borde ha varit ett 
självklart arbetsobjekt för den av fullmäktige beslutade arbetsgruppen. Nästan fyra år har nu 
förflutit sedan de fyra partierna Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Alvesta 
Alternativet tog initiativ i denna viktiga fråga utan att något hänt med arbetsgruppen. 

Med anledning av ov.anstående yrkar undertecknad 

att kommunfullmäktige i Alvesta tar tillbaka beslutet om att ge kommunstyrelsen uppdraget 
att utse en arbetsgrupp för strategiska järnvägsfrågor 

att fullmäktiges presidium bereder frågan och ge förslag till fullmäktige om fem personer att 
utgöra en arbetsgrupp för strategiska järnvägsfrågor i kommunen 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 124 Dnr 2020-00129 001 

 

Svar på motion (M) om medborgarkontor 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 
med hänvisning till att en studie pågår om förutsättningar att införa ett 
kontaktcenter/medborgarkontor för Alvesta kommunkoncern 

Sammanfattning 

Tomas Öhling (M) har i en motion till kommunfullmäktige daterad 2020-01-15, 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa ett medborgarkontor för 
förbättrad service för kommunens invånare och besökare. 

I samband med genomlysning av gemensamma stöd- och serviceprocesser i 
kommunkoncernen har fördelar med ett kontaktcenter/medborgarkontor för 
framförallt kommunens invånare, men även för den interna servicen, blivit 
uppenbart. I kommunfullmäktiges budget 2020 finns ett särskilt uppdrag att arbeta 
mot ökad samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen för en mer 
effektiv kommunkoncern. De stöd- och serviceprocesser som avses i ett första steg 
är ekonomi/upphandling, HR/löneadministration samt IT/digitalisering.  

I ett steg två i uppdraget är att ge förslag på samordning av kommunikation 
/säkerhet /lokalsamordning och kundtjänst/administration i kommunkoncernen.  

Målet med de två stegen är att skapa en modern och effektiv kommunkoncern som 
ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett 
förvaltning eller bolag. En invånare i Alvesta kommun ska få ett likvärdigt och gott 
bemötande från våra medarbetare och inte "bollas runt" mellan olika delar av 
organisationen för att få svar på sina frågor. Detta ger också bra förutsättningar för 
att kommunens resurser används på ett effektivt sätt för kommunens bästa. 

Även internt är de förväntade positiva effekterna att vi får en större samsyn i hela 
kommunkoncernen kring styrning, arbetssätt, effektivitet och uppföljning. Att 
samordna och samutnyttja resurser och kompetens gör att sårbarhet kan byggas 
bort och ensamarbete undviks. Gemensam kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning inom kompetensområdet är viktigt och en större likvärdighet 
för alla kommunens förvaltningar och bolag i form av tillgång till stöd och 
serviceprocesser är viktigt för samarbetet. 

Ett uppdrag är därför lämnat till konsultbolaget Millwater att genomföra en 
utredning och kartläggning av nuläget i kommunkoncernen och förslag på nya 
arbetssätt och genomförande. Utredningen kommer att genomföras under maj-juni 
2020. Alla bolags VD:ar, förvaltningschefer, stabschefer samt nyckelpersoner inom 
respektive område kommer att intervjuas som underlag i utredningen vilket är 
oerhört viktigt för att få en nulägesbild och ge förslag på hur vi kan arbeta framöver. 
Omvärldsbevakning och goda exempel på hur andra kommuner arbetar med 
frågorna kommer också att belysas i utredningen. Tanken är att vi ska hitta en bra 
väg framåt som passar oss i Alvesta kommun. 
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Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 93 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (M) om medborgarkontor 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 93 Dnr 2020-00129 001 

 

Svar på motion (M) om medborgarkontor 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
besvara motionen med hänvisning till att en studie pågår om förutsättningar att 
införa ett kontaktcenter/medborgarkontor för Alvesta kommunkoncern. 

Sammanfattning 
Tomas Öhling (M) har i en motion till kommunfullmäktige daterad 2020-01-15, 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa ett medborgarkontor för 
förbättrad service för kommunens invånare och besökare. 

I samband med genomlysning av gemensamma stöd- och serviceprocesser i 
kommunkoncernen har fördelar med ett kontaktcenter/medborgarkontor för 
framförallt kommunens invånare, men även för den interna servicen, blivit 
uppenbart. I kommunfullmäktiges budget 2020 finns ett särskilt uppdrag att arbeta 
mot ökad samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen för en mer 
effektiv kommunkoncern. De stöd- och serviceprocesser som avses i ett första steg 
är ekonomi/upphandling, HR/löneadministration samt IT/digitalisering.  

I ett steg två i uppdraget är att ge förslag på samordning av kommunikation 
/säkerhet /lokalsamordning och kundtjänst/administration i kommunkoncernen.  

Målet med de två stegen är att skapa en modern och effektiv kommunkoncern som 
ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett 
förvaltning eller bolag. En invånare i Alvesta kommun ska få ett likvärdigt och gott 
bemötande från våra medarbetare och inte "bollas runt" mellan olika delar av 
organisationen för att få svar på sina frågor. Detta ger också bra förutsättningar för 
att kommunens resurser används på ett effektivt sätt för kommunens bästa. 

Även internt är de förväntade positiva effekterna att vi får en större samsyn i hela 
kommunkoncernen kring styrning, arbetssätt, effektivitet och uppföljning. Att 
samordna och samutnyttja resurser och kompetens gör att sårbarhet kan byggas 
bort och ensamarbete undviks. Gemensam kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning inom kompetensområdet är viktigt och en större likvärdighet 
för alla kommunens förvaltningar och bolag i form av tillgång till stöd och 
serviceprocesser är viktigt för samarbetet. 

Ett uppdrag är därför lämnat till konsultbolaget Millwater att genomföra en 
utredning och kartläggning av nuläget i kommunkoncernen och förslag på nya 
arbetssätt och genomförande. Utredningen kommer att genomföras under maj-juni 
2020. Alla bolags VD:ar, förvaltningschefer, stabschefer samt nyckelpersoner inom 
respektive område kommer att intervjuas som underlag i utredningen vilket är 
oerhört viktigt för att få en nulägesbild och ge förslag på hur vi kan arbeta framöver. 
Omvärldsbevakning och goda exempel på hur andra kommuner arbetar med 
frågorna kommer också att belysas i utredningen. Tanken är att vi ska hitta en bra 
väg framåt som passar oss i Alvesta kommun. 
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Motion (M) om medborgarkontor 
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Svar på motion om medborgarkontor 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
besvara motionen med hänvisning till att en studie pågår om förutsättningar att 
införa ett kontaktcenter/medborgarkontor för Alvesta kommunkoncern. 

Sammanfattning 

Tomas Öhling (M) har i en motion till kommunfullmäktige daterad 2020-01-15, 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa ett medborgarkontor för 
förbättrad service för kommunens invånare och besökare. 
 
I samband med genomlysning av gemensamma stöd- och serviceprocesser i 
kommunkoncernen har fördelar med ett kontaktcenter/medborgarkontor för 
framförallt kommunens invånare, men även för den interna servicen, blivit 
uppenbart. I kommunfullmäktiges budget 2020 finns ett särskilt uppdrag att arbeta 
mot ökad samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen för en mer 
effektiv kommunkoncern. De stöd- och serviceprocesser som avses i ett första steg 
är ekonomi/upphandling, HR/löneadministration samt IT/digitalisering.  
 

I ett steg två i uppdraget är att ge förslag på samordning av kommunikation 
/säkerhet /lokalsamordning och kundtjänst/administration i kommunkoncernen.  
Målet med de två stegen är att skapa en modern och effektiv kommunkoncern som 
ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett 
förvaltning eller bolag. En invånare i Alvesta kommun ska få ett likvärdigt och gott 
bemötande från våra medarbetare och inte "bollas runt" mellan olika delar av 
organisationen för att få svar på sina frågor. Detta ger också bra förutsättningar för 
att kommunens resurser används på ett effektivt sätt för kommunens bästa. 

Även internt är de förväntade positiva effekterna att vi får en större samsyn i hela 
kommunkoncernen kring styrning, arbetssätt, effektivitet och uppföljning. Att 
samordna och samutnyttja resurser och kompetens gör att sårbarhet kan byggas 
bort och ensamarbete undviks. Gemensam kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning inom kompetensområdet är viktigt och en större likvärdighet 
för alla kommunens förvaltningar och bolag i form av tillgång till stöd och 
serviceprocesser är viktigt för samarbetet. 
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Ett uppdrag är därför lämnat till konsultbolaget Millwater att genomföra en 
utredning och kartläggning av nuläget i kommunkoncernen och förslag på nya 
arbetssätt och genomförande. Utredningen kommer att genomföras under maj-juni 
2020. Alla bolags VD:ar, förvaltningschefer, stabschefer samt nyckelpersoner inom 
respektive område kommer att intervjuas som underlag i utredningen vilket är 
oerhört viktigt för att få en nulägesbild och ge förslag på hur vi kan arbeta framöver. 
Omvärldsbevakning och goda exempel på hur andra kommuner arbetar med 
frågorna kommer också att belysas i utredningen. Tanken är att vi ska hitta en bra 
väg framåt som passar oss i Alvesta kommun. 

 

 
Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
kanslichef 

Beslutet skickas till 
Tomas Öhling 
 
 



Motion till Kommunfullmäktige i Alvesta kommun - Medborgarkontor "En väg in för dina 
ärenden" 

Medborgarkontor är ett kontor för offentlig service, i första hand given av kommuner, där 
kontaktfunktionen från flera olika offentliga enheter inom kommunen samlokaliseras för att 
ge medborgaren bättre service och lättare åtkomst. 

I medborgarkontoren erbjuds också förutom rent administrativ service från kommunens 
olika verksamheter även möjlighet att få tillgång till ex samhällsinformation, rådgivning om 
förskola, skola och äldreomsorg, förenings-, konsument, bygg-, energi-, miljö- eller 
boendefrågor etc. Kanske även ibland få upplysning om ex. juridiska och ekonomiska frågor 
samt vägledning i samhällsfrågor. Man kan också läsa handlingar och protokoll eller få hjälp 
att hitta samt fylla i blanketter för ex bygglov, felanmälan, ge klagomål och beröm samt 
förbättringar på kommunens verksamheter mm. Det finns säkert fler områden för förbättrad 
service för kommunens innevånare. 

Inom Alvesta kommun finns flera kundservicefunktioner inom kommunen olika 
verksamheter och bolag. De finns även växelfunktion samt turistbyrå mm. Dessa funktioner 
kan samlokaliseras till ett Medborgarkontor "En väg in", där kommunens innevånare eller 
besökande kan få en enhetligt och förbättrat service med bred kompetens. 

Moderaterna i Alvesta kommun yrkar på: 

Att ett Medborgarkontor införs för förbättrad service för kommunens innevånare och 
besökare. 

Alvesta 2020-01-15 
._______. 

\ O'°V'v'- ...-. 

Tomas Öhling 

Moderat i Alvesta kommun 
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§ 125 Dnr 2020-00064 133 

 

Svar på motion (KD) om introduktionsanställningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning 

Den 6 februari inkom en motion från Kristdemokraterna gällande 
introduktionsanställningar. Motionärerna menar att det behövs fler enkla jobb på 
arbetsmarknaden för nyanlända. Introduktionsanställningen ska enligt motionen 
vara en vanlig anställning och ingen arbetsmarknadsåtgärd. Ingångslönen ska vara 
75% av lägstalönen eller ingångslönen enligt kollektivavtal. Detta då 25% av 
arbetstiden förväntas gå åt till att praktiskt lära sig jobbet.  

Alvesta kommun har att följa de lagar och avtal som reglerar anställningar på 
arbetsmarknaden och inom den kommunala sektorn. Därmed kan Alvesta kommun 
inte skapa nya anställningsformer. 

Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). De 
kommunala avtalen regleras i Allmänna bestämmelser (AB) och de till avtalet 
hörande särskilda bestämmelser.  

Då lagstiftningen omöjliggör det för Alvesta kommun att skapa egna 
anställningsformer samt att det idag redan finns olika arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och anställningsalternativ ser vi inte att det finns vare sig förutsättningar 
eller behov av introduktionsanställning. 

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 49 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (KD) om introduktionsanställningar, 2020-02-06  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens personalutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 49 Dnr 2020-00064 133 

 

Svar på motion (KD) om introduktionsanställningar 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen.  

Sammanfattning 
Den 6 februari inkom en motion från Kristdemokraterna gällande 
introduktionsanställningar. Motionärerna menar att det behövs fler enkla jobb på 
arbetsmarknaden för nyanlända. Introduktionsanställningen ska enligt motionen 
vara en vanlig anställning och ingen arbetsmarknadsåtgärd. Ingångslönen ska vara 
75% av lägstalönen eller ingångslönen enligt kollektivavtal. Detta då 25% av 
arbetstiden förväntas gå åt till att praktiskt lära sig jobbet.  

Alvesta kommun har att följa de lagar och avtal som reglerar anställningar på 
arbetsmarknaden och inom den kommunala sektorn. Därmed kan Alvesta kommun 
inte skapa nya anställningsformer. 

Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). De 
kommunala avtalen regleras i Allmänna bestämmelser (AB) och de till avtalet 
hörande särskilda bestämmelser.  

 

Då lagstiftningen omöjliggör det för Alvesta kommun att skapa egna 
anställningsformer samt att det idag redan finns olika arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och anställningsalternativ ser vi inte att det finns vare sig förutsättningar 
eller behov av introduktionsanställning. 

Bilagor 
Motion (KD) om introduktionsanställningar, 2020-02-06  

 



 

 

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 
HR-avdelningen 
Monica Sjölin 
HR-strateg 
0472-152 20 
monica.sjolin@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-08 
Referens 

KS2020-00064.133 

 

 

 

 
  

Svar på motion (KD) om introduktionsanställningar 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 
avslå motionen.  

Sammanfattning 

Den 6 februari inkom en motion från Kristdemokraterna gällande 
introduktionsanställningar. Motionärerna menar att det behövs fler enkla jobb på 
arbetsmarknaden för nyanlända. Introduktionsanställningen ska enligt motionen 
vara en vanlig anställning och ingen arbetsmarknadsåtgärd. Ingångslönen ska vara 
75% av lägstalönen eller ingångslönen enligt kollektivavtal. Detta då 25% av 
arbetstiden förväntas gå åt till att praktiskt lära sig jobbet.  

Alvesta kommun har att följa de lagar och avtal som reglerar anställningar på 
arbetsmarknaden och inom den kommunala sektorn. Därmed kan Alvesta kommun 
inte skapa nya anställningsformer. 

Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). De 
kommunala avtalen regleras i Allmänna bestämmelser (AB) och de till avtalet 
hörande särskilda bestämmelser.  
 
Då lagstiftningen omöjliggör det för Alvesta kommun att skapa egna 
anställningsformer samt att det idag redan finns olika arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och anställningsalternativ ser vi inte att det finns vare sig förutsättningar 
eller behov av introduktionsanställning. 
 

Bilagor 

Motion (KD) om introduktionsanställningar, 2020-02-06  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Monica Sjölin 
HR-strateg 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 

 



MOTION OM INTRODUKTIONSANSTÄLLNINGAR 

Det behövs fler enkla jobb på svensk arbetsmarknad. En 

anledning till det är att det kommit många flyktingar till 

kommunen som endast gått några få år i skola eller aldrig gått 

i någon skola och är analfabeter. 

När de fått uppehållstillstånd i Sverige tar det därför mycket 

lång tid för dem att komma ut på arbetsmarknaden. 

Därför vill Kristdemokraterna i Alvesta kommun införa en ny 

anställningsform - introduktionsanställningar. En 

introduktionsanställning ska vara som en vanlig anställning 

med den skillnaden att ingångslönen får vara 75 procent av 

lägsta lön eller ingångslön enligt kollektivavtal. 

Detta bygger på att 25 procent av arbetstiden förväntas gå åt 

till att praktiskt lära sig jobbet på jobbet. 

lntroduktionsanställningar är ingen arbetsmarknadsåtgärd. 

KRISTDEMOKRATERNA I ALVESTA KOMMUN 

~,-,_,,,~, _,,, 
Christer Brincner 

Britt-Marie Olsson 

I 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 126 Dnr 2020-00111 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
återrapporteringen av partistöd för år 2019.   

Sammanfattning 

 Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

I årets återrapportering av partistöd har enbart sju av nio partier inkommit med 
sina redovisningar inom angiven tidsram. Moderaterna inkom med sin redovisning 
till kommunen den 1 juli 2020 och Vänsterpartiet inkom med sin redovisning den 18 
augusti 2020. 

Enligt kommunfullmäktiges Regler om kommunalt partistöd och utbildningsstöd ska 
enbart partistöd utbetalas om redovisningen har inkommit innan juni månads 
utgång. I kommunallagens 4 kap. 31 § används dock en mer öppen benämning där 
det står att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till ett parti som inte 
lämnar in redovisningen inom angiven tidsram. Detta indikerar att det inte är ett 
måste.  

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 95 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen för år 2019 

Redovisning av Vänsterpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-08-18 

Redovisning av Moderaternas partistöd för år 2019, inkom 2020-07-01 

Redovisning av Socialdemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-29 

Redovisning av Centerpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-06-22 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Redovisning av Liberalernas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-18 

Redovisning av Sverigedemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-08 

Redovisning av Alvesta Alternativets partistöd för år 2019, inkom 2020-06-04 

Redovisning av Miljöpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-04-29 

Redovisning av Kristdemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-03-02 

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd, antogs av fullmäktige 2019-12-
17  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 95 Dnr 2020-00111 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2019 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna återrapporteringen av partistöd för år 2019.   

Sammanfattning 
 Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

I årets återrapportering av partistöd har enbart sju av nio partier inkommit med 
sina redovisningar inom angiven tidsram. Moderaterna inkom med sin redovisning 
till kommunen den 1 juli 2020 och Vänsterpartiet inkom med sin redovisning den 18 
augusti 2020. 

Enligt kommunfullmäktiges Regler om kommunalt partistöd och utbildningsstöd ska 
enbart partistöd utbetalas om redovisningen har inkommit innan juni månads 
utgång. I kommunallagens 4 kap. 31 § används dock en mer öppen benämning där 
det står att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till ett parti som inte 
lämnar in redovisningen inom angiven tidsram. Detta indikerar att det inte är ett 
måste.  

Med anledning av ovan överlämnar kommunledningsförvaltningen ärendet till 
KSAU/KS/KF utan ett förslag till beslut. 

   

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Redovisning av Vänsterpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-08-18 

Redovisning av Moderaternas partistöd för år 2019, inkom 2020-07-01 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Redovisning av Socialdemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-29 

Redovisning av Centerpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-06-22 

Redovisning av Liberalernas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-18 

Redovisning av Sverigedemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-08 

Redovisning av Alvesta Alternativets partistöd för år 2019, inkom 2020-06-04 

Redovisning av Miljöpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-04-29 

Redovisning av Kristdemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-03-02 

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd, antogs av fullmäktige 2019-12-
17  

Beslutet skickas till 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

 



 

 

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 
Sandra Mowide 
Kommunsekreterare 
0472-150 71 
sandra.mowide@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-18 
Referens 

KS 2020-00111 104  

 

 

 

 
  

Återrapportering av partistöd för år 2019 

Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna återrapporteringen av partistöd för år 2019.  

Sammanfattning 

 Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

I årets återrapportering av partistöd har enbart sju av nio partier inkommit med 
sina redovisningar inom angiven tidsram. Moderaterna inkom med sin redovisning 
till kommunen den 1 juli 2020 och Vänsterpartiet inkom med sin redovisning den 18 
augusti 2020. 

Enligt kommunfullmäktiges Regler om kommunalt partistöd och utbildningsstöd ska 
enbart partistöd utbetalas om redovisningen har inkommit innan juni månads 
utgång. I kommunallagens 4 kap. 31 § används dock en mer öppen benämning där 
det står att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till ett parti som inte 
lämnar in redovisningen inom angiven tidsram. Detta indikerar att det inte är ett 
måste.  

Med anledning av ovan överlämnar kommunledningsförvaltningen ärendet till 
KSAU/KS/KF utan ett förslag till beslut.   

Bilagor 

Redovisning av Vänsterpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-08-18 

Redovisning av Moderaternas partistöd för år 2019, inkom 2020-07-01 

Redovisning av Socialdemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-29 



 
Datum 

2020-08-18 
Referens 

KS 2020-00111 104  
Sida 

2(2) 

 

 

Redovisning av Centerpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-06-22 

Redovisning av Liberalernas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-18 

Redovisning av Sverigedemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-08 

Redovisning av Alvesta Alternativets partistöd för år 2019, inkom 2020-06-04 

Redovisning av Miljöpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-04-29 

Redovisning av Kristdemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-03-02 

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd, antogs av fullmäktige 2019-12-
17  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Sandra Mowide 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Ekonom på ekonomiavdelningen som handlägger utbetalning av partistöd 
Samtliga gruppledare 

.  



•
Alvesta 
l~ommun 

2 (5) 

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd 

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd ska inlämnas till 
kommunfullmäktige senast 30 juni året efter att stödet betalats ut. 
Kommunfullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte 
i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. 

Fyll i partiets redovisning av mottaget partistöd nedan 

Redovisningen avser år 

Organisationsnr Besöksadress 
212000-0639 Centralplan I 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472- 150 00 vx 

Sparat partistöd -
Följ ande handlingar är Q.ifogade: 
Verksamhetsberättelse /JA 

r&21' Revisionsrapport V"" 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kommunen@alvesta.se 



( ' 

•
Alvesta 
l'iommun 

4 (5) 

Redogör för om delar av partistödet tilldelas paiiiorganisationen utanför regionen. 
Hur har detta i så fall främjat den lokala partiorganisationen? Beskriv gärna 
med enskilda exempel. 

/{Jy I (}/J e /) , 
fz!r ltr cl-e I uvv 

r_A)-lo, I i 11 1 ny· fr7 /u14n-c'G-( 
/'71 ä.ivnAI och ji};e I JJ «n 

Organisationsnr Besöksadress 
212000-0639 Centralplan 1 

Va~y1J 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-1 50 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kommunen@alvesta.se 



GRANSKNINGSINTYG 

gällande partistödets användning 

Verksamhetsår 2019 

Parti stöd för KO Alvesta 

Undertecknad har granskat huvudbok och resultatrapport för tiden 2019-01-01 till 
2019-12-31 och har funnit dessa i god ordning, 

Intäkter och kostnader är redovisade och, behållningen på bank har kontrollerats. 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret har inkommit och påvisar inga brister i 
redovisningen. 

Jag finner ingen anledning till anmärkning 

Vislanda 2020-02-26 

.... c/k.~ ... ~ .. ..... . 
Sten-Åke Carlsson 



Kristdemokraterna i Kronobergs län 

Distriktsavdelning Kronoberg 
KDU Kronoberg 
KD-K Kronoberg 

Lokalavdelning Alvesta 
Lokalavdelning Lessebo 

Lokalavdelning Ljungby 

Till årsmötet 

Revisionsberättelse verksamhetsåret 2019 

Undertecknade, som utsetts till att som revisorer granska räkenskaperna för Kristdemokraterna, 
r< Kronoberg, KDU och KD-K Kronoberg, lokalavdelningarna i Alvesta, Lessebo och Ljungby, kan efter 

verkställd revision ge följande berättelse. 

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaperna. De har vid granskningen 
befunnits vara verifierade 

Då räkenskaperna inte föranlett anmärkningar tillstyrker vi att årsmötena beviljar styrelserna 
och kassören fult.och tacksam ansvarsfrihet för perioden 2019 

Växjö den 24 Januari 2020 

cldt.tta Cknd}fYJ 
Helena Sandgren . 4 () 

revisor revisor 



') / 
I \ 

Kristdemokraterna i Alvesta kommun 

Verksamhetsberättelse för 2019 

Under 2019 har vi hållit sex styrelsemöte samt 

årsmötet i Ulriksbergskyrkan i Alvesta. 

Vi har deltagit på kommun och regiondagarna i 

Örebro. 

Vi var ute på en Eu vals kampanj i Alvesta. 
0 •• 

Arets utbildning med julbord hölls vid Ojaby 

herrgård 

Tack för det gångna året 2019 



Kristdemokraterna Kronoberg Sida: l ( l) 

829500-8489 Resultatrapport Utskrivet: 20-01-18 

Preliminär 14:34 
Räkenskapsår: 19-01-01-19-12-31 Senaste vemr: A348 
Resultatenhet: 8 "Alvesta" 
Period: 19-01-01 -19-12-31 

Ackumulerat Period f~ år Periodbud~et Ack/~eriodbud~ 

Rörelsens intäkter mm 
Nettoomsättning 

3010 Medlemsavgifter 600,00 0,00 0,00 0,0% 
3113 Partistöd Alvesta 40 000,00 0,00 0,00 0,0% 
S:a Nettoomsättning 40 600,00 0,00 0,00 0,0% 

S:a Rörelseintäkter mm 40 600,00 0,00 0,00 0,0% 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter mm 

4212 Serviceavgift till distriktet -8210,00 0,00 0,00 0,0% 
4213 Bokföringstjänst -2 400,00 0,00 0,00 0,0% 
S:a Råvaror och förnödenheter mm -10 610,00 0,00 0,00 0,0% 

Bruttovinst 29 990,00 0,00 0,00 0,0% 

Övriga externa kostnader 

i'~ 
5010 Lokalhyra -450,00 0,00 0,00 0,0% 
6076 Styrelse, kommunpolitisk grupp -2 980,00 0,00 0,00 0,0% 
6077 Årsmöte, medlemsmöte -1 J26,00 0,00 0,00 0,0% 
6080 Akti vitetskostnader -".398,00 0,00 0,00 0,0% 
6110 Kontorsmaterial -679,00 0,00 0,00 0,0% 
6250 Porto -126,00 0,00 0,00 0,0% 
6320 Representation, uppvaktningar -1 725,00 0,00 0,00 0,0% 

\ S:a Övriga externa kostnader -7484,00 0,00 0,00 0,0% 

Personalkostnader 
7610 Utbildning, konferenser -12 114,00 0,00 0,00 0,0% 
S:a Personalkostnader -12 114,00 0,00 0,00 0,0% 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -30 208,00 0,00 0,00 0,0% 

Rörelseresultat före avskrivningar 10 392,00 0,00 0,00 0,0% 

Rörelseresultat efter avskrivningar 10 392,00 0,00 0,00 0,0% 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 10 392,00 0,00 0,00 0,0% 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 392,00 0,00 0,00 0,0% 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10 392,00 0,00 0,00 0,0% 

\_ ·-~~·"'"-- ;;.-,,=;;;;;;;;;._:;;;;:;;;-_.;:;;:~----:::::--=.=::..:::::::::;=~---

Resultat före skatt 10 392,00 0,00 0,00 0,0% 

Beräknat resultat 10 392,00 0,00 0,00 0,0% 

1 8999 Redovisat resultat -10 392,00 0,00 0,00 0,0% /, __ ___. 



Alvesta 
kommun 

Blankett för redovisning av 
partistöd 

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsra pport 

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 
kommunf.ullmäktige den 17 december 2019, § 181. 

Redovisningen avser följande parti 

Juridisk person* 
Alvesta Alternativet 

Adress: 
Södervägen 4 

Telefon : 
070 25 95 375 

* Registrerad lokal partiförening 

Orga nisatio~snr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-posttill kommunen 
kommunen@alvesta.se 

Organisationsnummer: 
829502-1573 

Postadress: 
342 93 Hjortsberga 

Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 
431 07 21-8 

Sida 

1 (4) 
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Alvesta 
kommun 

Sammanfåttning av erhållet partistöd 

Redovisningen avser år: Erhållet partistöd (angett i kronor): 
2019 60000 

Sparat partistöd : : Övriga kommentarer: 
26000 

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. 

Alvesta Alternativet har ingen partiorganisation utanför Alvesta kommun varför hela 
partistödet används för verksamheten i Alvesta kommun . 2019 har varit ett mellanvalår då 
eventuella överskott lagts in i en valfond. Årets bidrag till denna blev 26.000 kronor lika med 
årets' öve rskott av verksamheten. 

Lokalhyror för verksamheten, annonsering, möteskostnader och medlemsvård har varit 
stora delar av de kostnader som belastat ekonomin det gångna året. Andra kostnader som 
också uppstått är webbhote llet, porton och kontorskostnader. 

: 
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Alvesta 
kommun 

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett: 

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 

partistöd~t använts ändamålsenligt. 

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd . 



Sida 

4(4) 

Alvesta 
kommun 

Undertecknad har granskat den verksamhet som Alvesta Alternativet haft 
under 2019 och därvid funnit att den helt följt den verksamhet som stadgarna 
förutsätter. De begränsade medel som finns till förfogande har utnyttjats till 
fran;iförallt'mötesverksamhet i olika fo1mer inför skiftande kommunala 
möten. Ett antal offentliga möten har hållits där den politiskt intresserade 
allmänheten bjudits in. 

Alvesta den 25 maj 2020 

Namnförtydligande: 

Jan Franzen 

: 



Alvesta 
kommun 

Blankett för redovisning av 
partistöd 

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsrapport 
De partier som ha.r erhållit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § för·sta 
stycket kornrnunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 j;:rnuari - 31 december 
och ges till fullmäktige senast.sex_månader efter redovisningsper-iodens 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. ('iranskaren ska inte vara sarnrna person 
som lamnar in redovisningen. 

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar partierna att ta hänsyn till 
kornmun fullmäktiges sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning 
och granskningsrapport. Kommunfullmäktige behandlar i regel alltid ärendet om 
återrapportering av erhållet partistöd på komrnuntullmäktiges ordinar·ie 
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 kornrnunalt partistöd som antogs av 
kommunfullmäktige den 17 december 2019, § 181. 

Redovisningen avser följande parti 
. ---····-----~-----

1rid1sk . Organisationsnummer; 

Sverigedemokraterna Alvesta 802496-1545 
·- -

Adress: Postadr·ess: 

Box 7 342 21 Alvesta 
Telefon: Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 

070 583 59 39 5011-5062 
'Regrslrerad lokal part1foren1ng 

Sammanfattning av erhållet partistöd 
Redovisningen avser år: Erhållet partistöd (angett i kronor): 

2019 80 000 
----

Sparat partistöd: Övriga kommentarer: 

20445,03 

1(3) 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Certrali:;lan l 

Postadress 
3..\180 A'vesta 

Telefon Hemsida 
\l\.V.,,'A'.al,1-:~st:J St2 

E-post tHI kommunen 
c: . .:7::-lSJOO -_;>' ... orn1"'lunen@al 1e:;tz1 ~:.\: 



Alvesta 
kommun 

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 utsträckni11g överföring gjor"ts till andra 

delar av partiorganisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits. 

Sida 

2(3) 

~~~~~- ··~~~~~~~~ 

Vi har skickat företrädare och förtroendevalda på olika utbildningar som anordnats av 
partiet. Vi har även deltagit på marknader där vi berättat om vår politik samt rekryterat 
medlemmar. 

Vi har anordnat olika träffar och evenemang där medlemmar och intresserade träffas och 
diskuterar aktuella politiska frågor i Alvesta och i Sverige, samt där våra förtroendevalda 
redogjort för arbetet i kommunen. 

För mer detaljerad ekonomisk redovisning, se bilaga. 

Följande handlingar har bifogats till denna redovisnings blankett: 
Partiets blankett för redovisning av kommunalt partistöd. 



Alvesta 
kommun 

Granskningsrapport och intyg 

Granskningen är till för att intyga att r·edovisningen har gett en rättvis bild av hur· 
partiet: har använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyp,ci att 
parlistödet använts ändamålsenligt. 

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd. 

Sida 

3(3) 

·-----:-·--------:----:-----------------------------, 
Redovisningen av hur partistödet har använts stämmer väl överens med den ekonomiska 
redovisningen, och har använts i enlighet med de ändamål som partistöd erhålles. 

Granskning genorntörd av: .. ,. ~ ' ! 

'>/':; '' ./'.n~c'/1 

Csl t\r ~;;1a;119:-scn 
·-r--------------



Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och 
fördelats under år 2019 

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun har under 2019 erhållit kommunalt partistöd. 
Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt 
följande redovisning: 

Erhållet partistöd 2019 
>----- --·---·· 

--
80000 

Partistöd som kvarstår sedan tidigare 54382,12 
--
Ersättning från kommunens utbildningsstöd 20680,30 

Avgår kostnader enligt nedan (inkl. det som ersätts av utbildningsstöd) -80235,27 i 
I 

Partistöd som kvarstår till 2020: 
i 

74827,15 ; 
I ...... -

Kostnaderna har fördelats enligt nedan: 

-·- ··-
1 Resekostnader 4505,75 

2 Lokalkostnader 11700,00 
-·· 

3 Marknadsföring 5774,49 

4 Deltagande i utbildningar och konferenser 28782,00 

5 Material/porto 8160,03 

6 Köpta tjänster 13813,00 
·-- ~·--

__ ..... .--........... ...... -·--·~-·-·-·~·--
7 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond 7500,00 

Totala kostnader: 80235,27 

Kommentarer till ovanstående kostnader: 

1 Resekostnader 
Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar 

2 Lokalkostnader 



Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av 
desamma. 

3 Marknadsföring 
Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt. 

4 Deltagande i utbildningar och konferenser 
Deltagaravgifter i både externa samt parti-interna konferenser och utbildningar. 

S Material 
Kontorsmaterial, städmaterial och övrigt förbrukningsmaterial. 

7 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond 
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. 
Denna valfond kommer oss till nytta då vi får broschyrer och affischer upptryckta, 
besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med utskick samt utbildning av 
våra företrädare via våra riksombudsmän med mera. 

Datum 

2ClO~Ul () {; 

Ordförande j 
ifi-1i.,,J.P1't {1J IL v - y ~ ..,,,.uf'Gctt., 
Namnförtydligande 

Arv,,) tV' ~ o I Cl V( S ':>l' •) 

sverigedemokraterna i Alvesta kommun 

Box 7 

342 21 Alvesta 

802496-1545 

·-~.-··-· 

Ort 

Alvt'5(q 
Kassör 

C14 ._ .... ..,,,:n' 1 c t tj,.J:,,, : . , 
I Namnförtydligande 

0 s1,1v'J.. Atv1=>t.:1~'>.'.;>t:l,\..1 

I 

j 



Alvesta 
kommun 

Blankett för redovisning av 

partistöd 

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 

kommu nall agen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges till 

fu llmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 

Ti ll redovisningen ska det bifogas en granskningsrapport med ett intyg. Partierna utser sj älva 

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 presid ium uppmanar partierna att ta hänsyn til l kommunfullmäktiges 

sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning och granskningsrapport. 

Kommunful lmäktige behandlar i regel all tid ärendet om återrapportering av erhållet partistöd 
på kommunfu llmäktiges ordinarie sammanträde i juni månad . Detta för att få til l en så snabb 

hantering som möj ligt av utbetalningen av partistöd. 

För mer information, se Regler för kommunalt partistöd som antogs av kommunfu ll mäktige 
den 17 december 2019, § 181. 

Redovisningen avser följande parti 

· Juridisk person* Orga nisationsnummer: 

l/ bc,.r.;;. /~rl1CJ /.(ivt!.f /..., krJrn M c11--1fJre-i1 86 J.,r I 7- - <S-öl ~ 

Adress : Postadress: 

~ f?:l r::J ;;; i~ I .JC( J- JO /tlve-.s fa 
Telefon: Bankkonto eller bankgiro/p lusgiro: 

o rö - J lf {) & 7-0..J, 618'8 ·- rbö6 
*Registrerad lokal partlforening 

Sammanfattning av erhållet partistöd 

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

~.ööO 

1 

Sida 

1(1) 



I Sp,rnt pruU.tö~, OiXJ 

Redovisning av användning av partistöd 

Redogör kortfattat för hur det lokal·a 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 
partiorgan isationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits. 

i.I ,:i I' 

CJv(c r 

It; I 
.s /{;; d' 

60Pn t/,? r/). 

2 



Följande handlingar har bifogats till deona redovisningsblankett: , 

tfer-ke< wr he-h 6er- "'~ ll-c:-ls e f?/ / . / 
E /=n o,,,,, i ' rap p t.>i</ 8//, J... 

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. 

(,) f.s el/. V h de r.J d.C-kh <7 d 

rud" fJshJie/ ,20/Cf. 
I 

J,?j h2r f(///1 h / ) ? fl. sft! cle/-- Li 4 8 J1 (/-'? //2 • "er] I, I" ,:k) . 

/;///j~r s;_· c~ i'Y'l f ";;7 )/ '? ;' f...r'e-h ci ' ' r e D V t S /A I~ ~· C!- ,"7 

b / Jd 
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Granskning genomförd av: ,1; I / i« J(l 
Datum : 2&ö ~uf-116 

-
Namnförtydligande: 1Jf'1 fAJlfJoPD k'Aassou 
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VERKSAMIH~TSBERÄTTELSE 

llJfS!EIRAlEIRNA AILVESTA 2019 

Styrelsen har under året bestått av Ordförande Ulf Larsson, v. ordförande Britta 

BUnger, kassör Lars Andersson sekreterare Tim Kamfjorcl-Karlsson samt LarsThure 

BOnger,Bengt-Olo-f Söderström,Stig Jacobsson. 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året som samtliga varit öppna för 

medlemmar. Vi har ett allianssamarbete baserat på informationsutbyte med 

Moderaterna samt Kristdemokraterna. Där har träffarna legat inför varje 

Kommunstyrelsemöte. 

6/4 var vi värdar för länsförbundets årsmöte som hölls i kommunhuset. 

I samband med detta besöktes också Biogasanläggningen i Alvesta. 

EU-valet i Alvesta var en lugn historia från samtliga partier. Dock hölls en debatt 

mellan partierna 24/5. Alvestaliberalerna deltog också i valstugan i Växjö. 

Vi har också deltagit i de två konferenser som arrangerats av Länsförbundet. 

Ljungby 15-16/2 och Ronneby Brunn i samarbete med Blekinge 25-26/10. 

Övriga aktiviteter har varit cafe liberal som haft öppet 7 gånger under året 

Vislanda vår och höstmarknad,Mohedadagen samt Jul marknad i Alvesta. 

Vi har under dessa aktiviteter haft bra respons. Vår facebooksida vä><er också stadigt 

och vi har ofta varit först med info i olika politiska frågor. 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan spelades också in en podcast om 

Alvesta Liberalerna. 

Ekonomin under året har varit god. 

1 
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Föredragningslista Liberalerna Alvesta kommunförenia\g 

Årsmöte 16/3 2020 

1. Årsmötets öppnande. 

2. Fastställande av föredragningslista 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

s. Fråg~ om mötets behöriga utlvsande, 

6. Verksamhetsberättelse 

7. Bokslut,kassarapport 

8 Revisionsberättelse 

9. Beslut om ansvarsfrihet för ordförande och styrelse 

10. verksamhetsplan och budget för 2020 

11.Fastställande av medlemsavgift 

12. Val av ordförande för 2019 

13. Val av ledamöter samr ersättare till styrelsen. 

14. Val av två revisorer 

15. Val av pressansvarig. 

16. Val av två ledamöter i valberedningen 

17.Val av kontaktpersoner för nätverk,Liberala kvinnor,Gröna Liberaler 

18.Val av ombud till Länsförbundets årsmöte 

19. motioner 

20. Rapport från Fullmäktige 

21. övriga frågor 

22. AVslUliihig 

1 
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Liberalerna 
Alvesta 

Ekonomirapport 2019 

Inkomsteri 

Länsförbund~t 7499,00 
Partistöd ! 20000,00 
Arvode grp.l~dare 13680,00 
Totalt 

I 
41179,00 I 

Utgifter 

Bankavgi:fter ; 750,00 
A vgi:fter till l~nsförbundet * 1500,00 
Annonser 15795,00 
Förtäring årsipöte 871,12 
Hyra lokaler , 600,00 
Blommor 499,90 
Profilprodukt'er 1989,00 
Fika möten 1507,43 
Hyra markna(;lsplatser 525,00 
Kurser 3900,00 
Minnesgåvon 300,00 
Totalt 28237,45 

Ingående balans 13273,93 

Utgående balfins 26215,48 

Årets resultati 12941,55 

Vi hoppas atti Kommunen ger bidrag för de kurser som förtroendevalda har gått. Kommer i så 

fall på nästa ~r . 
I 

* A vgi:fter till länsförbundet avser kurser, konferenser, gemensamma annonser samt 
administrativt stöd. 



111 Alvesta e kommun 
Blankett för redovisning av 
partistöd 

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 

gra nskn i ngsra pport 

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* Organlsationsnummer: 

Centerpartiet i Alvesta 829501-8686 

Adress: Postadress: 

Björkemon 2 342 52 Vislanda 

Telefon: Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 

073-1810945 

*Registrerad lokal partiförening 

Sammanfattning av erhållet partistöd 

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

2019 80 000 

Sparat partistöd: Övriga kommentarer: 

21 500 kr (avsättning till valet 
2022) 

Sida 
1(5) 

Organisatlonsnr 
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 



Alvesta 
kommun 

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. 

Kretsstyrelsens sammansättning 

Sammansättning. 
Ordförande Hagart 
Vice ordförande 
Sekreterare Eva 
Adj ekoförv N-G 

Ledamot Olof 
Ledamot Margareta 
Ledamot Åsa 
Ledamot Mikael 
Ledamot Monica 
Ledamot Nina 

Adj. grp.led. Thomas 

Mötesverksamhet 

Valtersson 
Helene 
Nilsson 
Skoglund 

Andersson 
Berggren 
Kjellsson 
Lindberg 
Pihl 
Rydström 

Haralds son 

Arbetsutskott, styrelse och årsstämma. 

Andersson 
Moheda 

Alvesta 
Lönashult 

Slätthög 
Lönashult 
Grimslöv 
Moheda 
Moheda 
Vislanda 

Vislanda 

Vislanda 

Arbetsutskottet, som bereder styrelseärenden, består av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och adj. ekonomiförv. jämte vid behov adjungerad gruppledare vilka har 
genomfört beredningsmöten den 14/ 1, 115, 4/9, 12/11. 
Styrelsen, som bemannas av 9 ledamöter jämte adjungerad ekonomiförv. och adjungerad 
gruppledare har genomfört beslutsmöten den 28/3, 8/5, 919, 27/11. 
Årsstämman genomfördes 18/2 i Skatelövs församlingshem. Verksamhetsberättelse, 
revision, ansvarsfrihet, verksamhetsplan och val genomfördes enligt arbetsordning. 
Thomas Haraldsson informerade om aktuell politik i kommunen. Golnoush Lunden 
diskuterade kring EU-valet. Representanter från Skol-IF Vislanda redovisade deras 
aktiviteter. David Johansson avrapporterade valanalysgruppens slutsatser. 

Förtroendevalda. 
12-13/4, (S, C, V) Ordförande-presidium i nämnder, styrelser, KF och gruppledare 
genomför ett utbildningsintemat på Asa Herrgård. Ca 8 gruppmöten där alla medlemmar 
varit välkomna. 

Medlems möten. 
12/8 Sommarträff med inledande studiebesök hos Mikael Lindberg, äggproducent i 
Musteryd Moheda och följt av förplägnad hemma hos fmlj Berit Nilsson, Horda Moheda 
med tipsrunda. Thomas Haraldsson lämnade kommuninformation 
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Centerkvinnorna. 
Vislanda I Blädinge Centerkvinnor 
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Föreningen hat under 2019 haft flera träffar när man välkomnat nya medlemmar. Varit på 
Kakbuffe hos Väninnorna samt haft stickcafä hos Eva Nilsson, Lammet & Brödet i 
Alvesta, som var årets mottagare av 8 mars diplom och tårta. Samarbetar med 
Virestad/Eneryda Centerkvinnor då man bjuder in varandra till arrangemang. 
Deltagit vid Centerkvinnornas 80-årsjubileum i Växjö. 

Mötesverksamhet på distriktsnivå. 
8/1 Samordningsmöte med kretsordföranden 
21/3 Nätverksmöte på Öjaby herrgård 
614 Distriktsstämma på hotell S:t Olof i Aseda, med kretsombud. 
Bl.a. motionsbehandling. 
1/5 Samordning med kretsordf. om framtid 
8/9 Förstämma på Öjaby Herrgård. 
24/11 Höstmöte på Rådmannen hotell i Alvesta, bl.a. eftervalsanalys. 
25-26/10 Regionala kommundagar på Öland, gruppledaren representerade. 

Mötesverksamhet på riksnivå. 
26-29/9 Partistämma i Karlstad med Ordf. som kommunrepresentant. 

Serviceavtal 
36 000 kronor har vi betalat till länets gemensamma servicekontor. 

Valverksamhet. 
Valaffischer uppsattes inför EU-valet söndagen den 26 maj. 

Verksamhet på fältet 
20/4 Vårmarknad i Vislanda med C- tältet 
7/5 Pendlarkampanj, EU-valet på Alvesta Jvg-stn. 
12/5 Valaffischer sätts upp 
22/5 Pendlarkampanj utanför ICA Alvesta 
24/5, Moderaterna i Alvesta bjöd in till allmän partidebatt om klimat och miljö. Golnoush 
Lunden var C- representant. 
24/8 Mohedadagarna med C- tältet. 
23/8 CKjubilerar 85 år, Ordf. uppvaktar med VI-skogen. 
21/9 Höstmarknad i Vislanda med C- tältet. 

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett: 



Alvesta 
kommun 

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. 

Se bifogad revisionsberättelse 

Granskning genomförd av: 
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REVISIONSBERÄTTELSE 2019 

Undertecknade, av Centerpartiets i Alvesta Kommun valda revisorer 

har denna dag granskat kretsens räkenskaper och förvaltning år 2019. 

Vi har tagit del av bokföreningen samt verifikationer och protokoll samt andra handlingar 

som lämnar upplysningar om kretsens ekonomi och förvaltning. 

Efter fullgjort uppdrag får vi avge följande utlåtande: 

Räkenskaperna är förda med ordning och försedda med vederbörliga verifikationer. 

Banktillgodohavande har avstämts och överensstämmer med bokföringen och årsbesked. 

Då vi under revisionen inte funnits anledning till anmärkning får vi tillstyrka att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019 års förvaltning. 

Vi föreslår stämman att besluta att ge styrelsen i uppdrag att undersöka och placera 
fonderna till bättre avkastning för att få mera intäkter. Anledning till detta förslag är att det 
är svårt att öka intäkterna och utgifterna stiger. 

Lönashult 2020-01-27 

Monica Knutsson 

,j~ 
{-;~~ Lennartsson 



Socialdemokraterna i Alvesta kommun 

Föreningsgatan I 

342 30 Alvesta 

Gruppledare: Frida Christensen 
Telefon; 0733-641616 
E-post: frida.christensen@alvesta.se 

Återrapportering av partistöd 2019 

Datum 
2020-06-27 

0 

Aterrapport av partistöd för Socialdemokraterna i Alvesta 

kommun 

em 
KOMMUN 
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Alvesta 
kommun 

Blankett för redovisning av 
partistöd 

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsrapport 
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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: 
Socialdemokraterna I Alvesta kommun 829501-1244 

Adress: Postadress: 
Förenlngsgatan 1 342 34 ALVESTA 

Telefon: Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 
5353-3998 

*Registrerad lokal partiförening 

Sammanfattning av erhållet partistöd 

Redovisningen avser år: Erhållet partistöd (angett i kronor): 
2019 150 000 

Sparat partistöd: Övriga kommentarer: 
20 500 



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. 

För att stärka demokratin och allas lika värde, som är grundläggande värderingar 
inom Socialdemokratin, har partistödet under 2019 använts till följande: 
Demokrati betyder folkstyre, och grundtanken är att alla som bor i ett land, och i en kommun ska ha 
möjlighet att vara delaktiga i hur landet och kommunen styrs. En demokrati möjliggör för olika åsikter, och 
för oss Socialdemokrater är det oerhört viktigt att vi representeras av samhällets alla olika invånare. 
För oss Socialdemokrater är det därför grundläggande att jobba med både kommunikation inåt i vår 
förening, men även utåt till medborgarna för att möjliggöra en levande dialog inom hela Alvesta kommun. 

Utåtriktade aktiviteter: 

Vi har drivit kampanjer och kackat dörr. Vi har funnits på marknader, lilla valrörelsen, 
stora valrörelsen och höstkampanjer. 

Stationskampanjer vid två tillfällen under våren. 

I samarbete med LO-facken i Alvesta anordnade vi en helkväll i Hanaslöv med skidåkning 
och grillning. 

Studiecirklar 

Temakvällar, till exempel "tema skolan". 

Öppet möte med Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. 

Studiebesök i kommunens verksamheter under både vår och höst 2019. 

Medlemsmöten. 

Arbetarkommunen har vid ett par tillfällen sponsrat med medel till en del 
mötesverksamheter som arrangerats av våra S-föreningar i kommunen så som: Västra 
Torsås/ Skatelöv, Vislanda, Moheda och Alvesta. Det har möjliggjort en levande dialog 
inom våra S-föreningar samt med medborgarna i kommunen. Västra Torsås/Skatelöv 
arrangerade ett välbesökt diskussionsforum som heter "Cafä Sosse". 

1 maj genomfördes traditionsenligt med tåg och arrangemang. 



Arbetet med EU-valet krävde mycket fokus under våren 2019. 
Inför EU-valet genomfördes som vi tidigare nämnt lilla - och stora valrörelsen samt 
dörrknackningar och valupptakt. För att nå ut till våra medborgare i Alvesta kommun 
krävdes ett flertal studieinsatser inom vårt parti för att knyta EU-valet till den lokala 
politiken. Det var angeläget för oss att kunna förklara hur EU-politiken påverkar politik på 
lokal nivå. 

Höstkampanjer 

Inåtriktade aktiviteter: 
Folkbildning är vår grundsten, och denfY//er flera syften. Den stärker vår förening samtidigt som den 
stärker demokratin. Den ger människor kunskaper som i sin tur gör det möjligt att påverka och bygga ett 
starkt samhälle, ett samhälle där alla får plats. 

Föreningsdemokratin är en av våra byggstenar inom Socialdemokraterna och därför har vi ett pågående 
arbete som innefattar studiecirklar och medlemsutbildningar. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda 
utbildningar och studiecirklar till våra medlemmar och förtroendevalda för att ge alla en stark demokratisk 
grund att stå på. 

Utbildning för medlemmar och förtroendevalda våren 2019. 

Två dagars utbildning för ordförandegruppen, den 12- 13 april. 

S-kvinnor växlade upp deras arbete med utbildning och arrangemang. 

Höstforum 

Arbetarkommunens styrelse genomförde verksamhetsplanering inför år 2020. 

Regelbundna ordförandeträffar, grtippmöten för fullmäktigegruppen och förtroendevalda i 
kommunen. 

Regionala uppdrag för att stärka samarbete, samverkan och utveckling. 

Under år 2019 har vi studerat och diskuterat några av följande viktiga ämnen. 
Fackföreningsrörelsen är en av de viktigaste demokratiska rörelserna vi har. 
Maktstrukturer i samhället. 
Män och kvinnors frihet i arbetslivet. 
Jämlikhet, alla ska kunna förverkliga och forma sina liv. 
Klassbegreppet; vilken makt har du att påverka ditt arbete, din hälsa och ditt liv. 
Frihet och människovärde 



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 ändamålsen ligt. 

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd. 

Partistödet har använts på ett ändamålsenligt sätt och visar på att Socialdemokraterna i Alvesta kommun aktivt 
har arbetat enligt grundläggande demokratiska principer. 
Det ger därmed en rättvis bild av hur paitistödet skall användas enligt 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen . 

Granskning genomförd av: 

Datum :28 juni 2020 

Namnförtydligande: Lavinia Strömberg 



Alvesta 
kommun 

Blankett för redovisning av 

partistöd 

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
gra nskn i ngsra pport 
De partier som har erhå llit 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 peri oden 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 granskn ingsrapport. Kommunfullmäktige behandlar i regel all t id ärendet om 
återrapportering av erhållet partistöd på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträd e i juni månad. Detta för att få till en så snabb hantering som möjl igt av 

utbetaln ingen av partistöd. 

För mer informat ion, se Regler för kommunalt partist öd som antogs av 

kommunfullm äktige den 17 december 2019, § 181. 

Redovisningen avser följande parti 
Juridisk person* Organisationsnummer: 

Moderaterna Alvesta 802429-1802 

Adress: Postadress: 

Co/ Gunil la Gustafson Lantmannavägen 31, 342 35 Alvesta 

Telefon: Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 

0472-14454 8169-5, 974303683-3 

•Registrerad lokal partiförening 

Sammanfattning av erhållet partistöd 
Redovisn ingen avser år: Erhållet partistöd (angett i kronor): 

2019 I I 0 000 kronor 

Sparat partistöd: Övriga kommentarer: 

Utbi ldningsstöd sökt apri l 2020 

Sida 
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Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.a lvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 



Alvesta 
kommun 

Redovisning av användning av partistöd 

Redogör kortfattat för hur det lokala partistödet har använts för att stärka part iets 

stä lln ing i den kommunala demokratin. Beskriv gärna med enskilda exempel. 

Av redovisningen ska framgå om och i vil ken utsträckning överför ing gjorts t ill andra 

delar av partiorganisat ionen och vil ka motprestationer som i så fall erhå ll its. 

Partistödet har under 2019 använts för att finansiera föreningens verksamhet gällande 
medlemsaktiviteter och vår politikerutveckling. 
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Moderaterna betalar dessutom en stor del av partistödet till förbundet, som i gengäld stödjer oss 
med en anställd partombudsman och kansliarbete. 

Vi har under året anordnat följande aktiviteter: 

Medlemsmöten, inklusive årsmöte, samt månatliga öppna gruppmöten där intresserade 
medlemmar fått ta del av aktuella kommunala frågor. Flera kommunala tjänstemän har varit 
inbjudna som gästtalare vid dessa möten, för att ge fakta och svara på frågor. 

I mars genomfördes en lokal utbildningsdag i politiskt arbete för moderata företrädare. 

Valarbetet detta år gällde EUvalet. Vi genomförde gemensamma träffar och planerade för 
kampanjande i kommunens tätorter. Vi genomförde dörrknackning, och delade ut material 
personligen och i postlådor. Valarbetet syntes också på vår Facebooksida och Instagram. 

Medlemmar har deltagit på Sverigemötet i Karlstad, Sydostkonferensen i Jönköping, 
Partistämman i Västerås och Förbundsrådet i Alvesta. Flera medlemmar deltog också på 
förbundsstämman i Växjö. 

I slutet av året startade vi ett projekt kallat "Coach 2022". En serie möten för att diskutera 
nuvarande och framtida moderat politik i Alvesta. 

Vi har också anordnat sommaravslutning, höstupptakt och en Julfest för medlemmarna. Årets 
jultalare var kommunalrådet Thomas Johnson. 

Vi har också haft kostnader i samband med utskick till våra medlemmar. 

Granskningsrapport och intyg 

Granskningen är till för att intyga att redovisningen har gett en rättvis bi ld av hur 

partiet har använt part istödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att 

partistödet använt s ändamålsenligt. 

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet part istöd. 
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Vid granskningen av Moderaternas redovisning av partistödet har jag funnit att det har använts 
ändamålsenligt. 

Politiskt arbete i samband med EU valet : 3171 kr 

Kurs och Konferenser: 30 105 kr (utbildningsbidrag med 25 553 sökt april 2020) 

Till förbundet: 52 800 kr 

Kampanjer och medlemsaktiviteter: 21 804 kr 

Summa: 107 880 kr 

Granskning genomförd av: 11 I _ 1 c I 
1v/Ct1iS ua1omoY?SStJ11 

Datum: 
d0063{) 

Namnförtydligande: NIKLAS SALOMONSSON 



Alvesta 
kommun 

Blankett för redovisning av 
partistöd 

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: 

Miljöpartiet de Gröna i 802495-4615 

Alvesta 
Adress: Postadress: 

C/o Anita Thörn von Rosen 342 53 Lönashult 

Elenshylte 6 
Telefon: Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 

8169-5,903168933-5 

*Registrerad lokal partiförening 

Sammanfattning av erhållet partistöd 

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

2019 22 946,-

Sparat partistöd: Övriga kommentarer: 

2 054,-
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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 



Alvesta 
kommun 

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. 

Miljöpartiet de gröna i Alvesta har under år 2019 haft ett ordinarie årsmöte och dessutom 
åtta medlemsmöten, vilka tillika har varit styrelsemöten. 
Information och kommunikation med medlemmar sker också via partiets Facebooksida, 
via utskick av e-mail via medlemsregistret och via brevutskick. 

Partistödet har använts till medlems-möteskostnader, resor, utbildning av medlemmar, 
deltagaravgifter för "inspirationsdagar" om demokrati, konferenskostnader, 
annonskostnader, kontorsmaterial, porto, banktjänster. 

Till Miljöpartiet de grönas Riksorganisation har betalats en avgift om 1 000 kr. Avgiften 
tas ut för vår andel av gemensam och samordnad verksamhet; medlemsregister, 
medlemskontakter, betalningar, utskick till medlemmar, medlemstidningen Grön till alla 
medlemmar, materialframställning, organisationsstöd, konfliktlösning, gemensamma 
möten, utbildningsprogram, Studieförbundet Vuxenskolan, Kommun- och 
Landstingsdagar regionalt, nätverk, jämställdhets- och mångfaldsarbete m.m. 

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett : 

Granskningsrapport. 

Redovisningen inlämnad av Anita Thöm von Rosen, styrelseledamot i och 
gruppledare för MP Alvesta 
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Alvesta 
kommun 

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. 
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Miljöpartiet de gröna i Alvestas redovisning av använt pru.iistöd avseende verksamhetsåret 2019 
är en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Partistödet har använts 
ändamålsenligt. 

Granskning _gei'nomförd av: 7 / ( ,!...-:;;: /// _, . ~ -1--

l ·1 / [. /(j,,f /l r / V:S--tz-1..,,c,t (v I J f n 
Datum: 

2020-04-2' ;z 
Namnförtydligande: 

Gullvi Andersson 

I ,.: 



Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd 

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd ska inlämnas till 
kommunfullmäktige senast 30 juni året efter att stödet betalats ut. 
Kommunfullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte 
i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. 

Fyll i partiets redovisning av mottaget partistöd nedan 

Parti 

VÄNSTERP ARTIET I ALVESTA 
Adress: 

c/o HANS SVENSSON 
Telefon 

070-2685665 (till kassören C hrister Nielsen) 
Mottaget partistöd 

30.000 kr 
Redovisningen avser år 

2019 

Organisations nr Besöksadress 
212000-0639 Centralplan I 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-1 50 00 vx 

Organisationsnummer 

802505-9398 
Ort och postnummer 

Stonrntan 18 B 342 30 Alvesta 
Bankkonto eller bankgiro/postgiro 

P2 735096-0 
Sparat partistöd 

0 kr 
Följande handlingar är bifogade: 
Verksamhetsberättelse D 
Revisionsrapport 
Årsredovisning 

Hemsida 
www .alvesta.se 

D 
D 

E-post till förvaltningen 
kommunen@alvesta.se 



*" 
Vi har under 2019 haft följande kostnader (totalt 35 167,67 kr). Detta har alltså varit de 
prioriteringar vi har gjort: 

Avgifter Plusgirot 

Annonser 

Filea 

Moheda marknad 

Minnesgåva Börge Nielsen 
Konferens 
Partidagar, ril<s 

Del av partistöd till 
distriktet V Kronoberg 

I 100,00 
1,50 
1,50 

I 000,00 (2018) 
2 310,00 
2 919,89 

958,00 (201 8) 
274,00 
844,90 
320,00 
274,00 
500,00 (2018) 
300,00 
500,00 

4 654,00 
4 994,88 

115,00 
6 400,00 
3 200,00 

4 500,00 

Då vi inte har haft några andra intäkter under 2019 än just partistödet visar vårt preliminära 
bokslut (preliminärt p.g.a. av att årsmötet är framflyttat när Coronapandemin pågår) ett 
underskott på 5 167,9-0'.lt ~ 

Vi försöker bygga upp ett kapital inför kommande valår så att vi kan fortsätt att bidra till 
kommunal och internationell demokrati och solidaritet, något som tenderar att bli viktigare och 
viktigare för varje år. 

Vi hoppas och tror att vi genom vårt samarbete med andra partier i kommunen, i första hand S 
och C, att vi bidrar till att stärka den kommunala demokratin. 

Vi hoppas att Ni är nöjda med vår redogörelse - i annat fall svarar vi gärna på frågor och 
kompletterar med mer inf01mation. 

Vi är tacksamma för det helt nödvändiga partistöd vi får från kommunen. Utan detta klarar vi 
inte bedriva vår verksamhet med samma omfattning! 

Moheda 2020-06-30 

~,) l . 1~ • •• -1_ (V-----

Christer Nielsen 
Kassör I Vänsterpartiet i Alvesta 

Organisationsnr Besöksadress 
212000-0639 Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www .alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kommunen@alvesta.se 



Redogör för om delar av partistödet tilldelas partiorganisationen utanför regionen. 
Hur har detta i så fall främjat den lokala partiorganisationen? Beskriv gärna 
med enskilda exempel. 

Som framgår ovan så har 4 500 kr vidaresänts till partidistriktet Vänsterpartiet 
Kronoberg med säte i Växjö. 

De samordnar och håller oss informerade om viktiga händelser och beslut i 
distrikt och på nationell nivå. 

De hjälper även till med utbildning av våra förtroendevalda och deltar ibland på 
sammanträden som vi håller i egen regi. 

Organisations nr Besöksadress 
212000-0639 Centralplan I 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www .alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kommunen@alvesta.se 



Granskningsrapport och intyg 
Granskningen är till för att intyga att redovisningen gett en rättvis bild av hur 
partiet använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att 
partistödet använts ändamålsenligt. 

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd 

Redovisningen från Vänsterpartiet i Alvesta ger en rättvis bild av verkligheten. 

Att bokslutet för 2019 är preliminärt förändrar inte de faktiska omkostnader 
som partiet har haft. 

Granskning genomförd av 

Datum 

2020- Qg.,. Il 
Namnförtydligande 

Dannie Svensson 

Organisations nr Besöksadress 
212000-0639 Centralplan I 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www .alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
konununen@alvesta.se 
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§ 129 Dnr 2020-00303 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden 
för 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade 

3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att omfördela i 
budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

Sammanfattning 

Den 22 juni behandlade utbildningsnämnden ekonomiska månadsrapporter för april 
och maj månad 2020. 
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 17 augusti redogör 
ordförande för utbildningsnämnden om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -7,4 miljoner kronor. 

 Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen av köp av 
plats som skett från december 2019 och framåt. Den står för 7,0 miljoner av 
underskottet. På de grundskolor som gick med underskott 2019 pågår ett 
omfattande arbete att lägga en anpassad organisation inför läsårstart i augusti, 
vilket gör att de förväntas komma i balans 2020 och framåt.  

Yrkanden 

1. Per Ribacke (S) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med ytterligare två 
punkter: 

 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att 
omfördela i budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

 Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

Beslutsgång 

 Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns två förslag att ta ställning till; 
arbetsutskottets förslag och Per Ribackes (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar 
om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med båda yrkandena. Via acklamation 
finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag samt Per Ribackes (S) tilläggsyrkande.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 98 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut § 38, 2020-06-22 

Utbildningsnämndens ekonomiska månadsrapport per maj månad 2020 

Stoppljus UF maj 2020 

Anmälan om överskridande av budget från utbildningsnämndens ordförande, 2020-
08-17  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 98 Dnr 2020-00303 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden 
för 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade.  

Sammanfattning 
Den 22 juni behandlade utbildningsnämnden ekonomiska månadsrapporter för april 
och maj månad 2020. 
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 17 augusti redogör 
ordförande för utbildningsnämnden om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -7,4 miljoner kronor. 

 Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen av köp av 
plats som skett från december 2019 och framåt. Den står för 7,0 miljoner av 
underskottet. På de grundskolor som gick med underskott 2019 pågår ett 
omfattande arbete att lägga en anpassad organisation inför läsårstart i augusti, 
vilket gör att de förväntas komma i balans 2020 och framåt.  

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut § 38, 2020-06-22 

Utbildningsnämndens ekonomiska månadsrapport per maj månad 2020 

Stoppljus UF maj 2020 

Anmälan om överskridande av budget från utbildningsnämndens ordförande, 2020-
08-17  

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden  
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Anmälan om budgetöverskridande från 
utbildningsnämnden för 2020 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade.  

Sammanfattning 

Den 22 juni behandlade utbildningsnämnden ekonomiska månadsrapporter för april 
och maj månad 2020. 
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 17 augusti redogör 
ordförande för utbildningsnämnden om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -7,4 miljoner kronor. 

 Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen av köp av 
plats som skett från december 2019 och framåt. Den står för 7,0 miljoner av 
underskottet. På de grundskolor som gick med underskott 2019 pågår ett 
omfattande arbete att lägga en anpassad organisation inför läsårstart i augusti, 
vilket gör att de förväntas komma i balans 2020 och framåt.  

Bilagor 

Utbildningsnämndens beslut § 38, 2020-06-22 

Utbildningsnämndens ekonomiska månadsrapport per maj månad 2020 

Stoppljus UF maj 2020 

Anmälan om överskridande av budget från utbildningsnämndens ordförande, 2020-
08-17  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 
Ekonomichef 

 



I.il Alvesta e kommun 
Utbildningsnämnden 
Frida Christensen 

Ordförande 

Skrivelse 

Datum 

2020-08-17 

Meddelande om överskridande av budget, 
Utbildningsnämnden 

Med hånvisning till namndens beslut den 22/6 om månadsrapport april och maj 
meddelas harmed kommunfullmåktige att nämndens budget for år 2020 kommer 
att överskridas. 

Vid den ekonomiska uppföljningen for maj redovisar utbildningsnåmnden en 
awikelse på -7,4 mnkr. Aw1kelsen består till storsta del av LSS-beslut for kap av 
plats fattade från december 2019 och framåt. 

En åtgardsplan for budget i balans har uppråttats och redovisats nåmnden. 

ristensen 
ande, Utbildningsnåmnden 

Bilagor: 

Månadsrapport per april och maj 

Åtgårdsplan för en budget i balans 

Sida 
1(1) 
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§ 38 Dnr 2020-00004 042 

 

Månadsrapport per april och maj 

Utbildningsnämndens beslut 

Uppdra åt förvaltningsledningen att fortsatt arbeta för att få en budget i balans 
utan att det påtagligt påverkar kärnverksamheten.  

Sammanfattning 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till maj 
2020 så förväntas Utbildningsnämnden vid årets slut hamna med en negativ 
avvikelse på ca -7,4 mnkr vilket motsvarar 1,7 % av budget.  

Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen av köp av 
plats som skett från december 2019 och framåt. Den står för 7,0 miljoner av 
underskottet. På de grundskolor som gick med underskott 2019 pågår ett 
omfattande arbete att lägga en anpassad organisation inför läsårstart i augusti, 
vilket gör att de förväntas komma i balans 2020 och framåt.                           

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport 2020-05-31 

Uppföljning med helårsprognos 2020 - utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



111 Alvesta 
~kommun 
Utbildningsförvaltningen Månadsrapport 2020 

Ekonomisk månadsrapport 2020-05-31 
Utbildningsnämnden 

Tabell 1 Drlftredovisning 

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

Tabell 2. Drlftredovisning per verksamhet 

Nämnd 0,5 0,5 0,5 1,2 

Gemensam verksamhet 10,6 10,6 10,4 25,4 

Förskola 52,0 51,1 50,9 123,1 

Frltidshem 5,7 7,4 8,0 13,8 

Grundskola 97,1 106,7 105,4 251,0 

Särskola - LSS 13,2 17,4 15,1 35,9 

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

1 Kommentar till utfall och prognos 

1,3 1,3 1,3 0,0 

25,3 25,0 25,1 -0,1 

125,7 124,7 125,4 -0,3 

19,9 19,5 19,9 0,1 

255,7 253,3 256,l 0,4 

44,0 44,4 36,6 -7,4 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som år gjord for perioden januari till maj 2020 så förväntas 
Utbildningsnamnden vid årets slut hamna med en negativ avvikelse på ca -7,4 mnkr vilket motsvarar 
1, 7 % av budget. Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen av kbp av plats 
som skett från december 2019 och framåt. Den står för 7,0 miljoner av underskottet. På de 
grundskolor som gick med underskott 2019 pågår ett omfattande arbete att lågga en anpassad 
organisation inför läsårstart 1 augusti, vilket gör att de förväntas komma i balans 2020 och framåt. 

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
Nar det galler intåkter så har ca 1,5 mnkr mindre i intåkter redovisats januari - maj 2020 jamfört med 
samma period föregående år. Intäkterna i stort minskar kraftigt från 2019 till 2020 och då speciellt 
inom grundskolan. Det beror på att både statsbidraget för lågstadiesatsningen och för fritidshems
satsningen upphört, men aven att asylersattningarna forvantas minska ytterligare. Det ger drygt 7 
mnkr mindre i fårvåntade intäkter till grundskolan 2020 Jåmfårt med 2019. 
Enligt prognosen så forvantas 2,6 mnkr mer 1 intäkter än budgeterat 2020. Huvudorsaken år 
fårsalJning av utbildning inom grundskolan som visar på hogre intakter ån budget. 10 fler elever 
kommer från annan kommun för att gå i grundskola i Alvesta kommun jämfört med föregående år. 

tnformatio mottagen av ordförande Datum 
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1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
Beträffande personalkostnader så har de varit ca 0,8 mnkr lägre under perioden Januari - maj 2020 
jämfört med motsvarande period föregående år. Sedan april månad har personalkostnaderna minskat 
Jämfört med föregående år. Det beror delvis på Coronapandemin men den största orsaken är 
anpassningar för att få en budget i balans. Grundskolorna har minskat sina personalkostnader med 
nästan 1,9 mnkr jåmfört med föregående år. Detta som en anpassning till de minskade intäkter som 
de har, men också som en anpassning till minskat elevunderlag sedan läsårsstart 2019. Förskolorna 
har en liten ökning av personalkostnader med 0,1 mnkr jämfört med föregående år, men de fick ett 
tillskott på 1,5 mnkr i budget 2020. I realiteten så minskar alltså även förskolan sina personalkostnader 
Jämfört med föregående år. Särskolan har nästan 0,9 mnkr högre personalkostnader jämfört med 
samma period 2019, men de har också fler elever 2020. 
När det gäller prognosen för personalkostnader 2020 så visar den på ett underskott på 2,5 mnkr. Av 
dessa står särskola och LSS-verksamheten för 1,8 mnkr. Inom dessa verksamheter har man behov av 
dubbelbemanning utifrån ett särskilt behov. Resterande underskott står grundskolan för. I princip hela 
underskottet på personalkostnader täcks upp av ökade intäkter samt minskade övriga kostnader, 
förutom ca 0,5 mnkr som har med dubbelbemanningen inom särskola/LSS att göra. 

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
Avseende övriga kostnader så har de varit 13,9 mnkr högre i jämförelse med motsvarande period 
2019. Hålften består av kostnader för skolskjutsar och lokalvård som inte debiterats på likvärdigt sätt 
dessa år. De ger alltså ingen kostnadsåkning på helår. Den faktiska awikelsen mellan åren är på 7 
miljoner och består av hyresökning från Allbohus, kostnader för köp av utbildning grundskola samt köp 
av plats inom LSS. 27 fler elever går i fristående grundskola eller i grundskola i annan kommun jämfört 
med 2019. Hyresökningen samt ökade kostnader för köpt utbildning grundskola finns med i budgeten 
för 2020 och ger alltså ingen awikelse mot budget. 
Beträffande prognos för åvnga kostnader så förväntas förvaltningen göra ett underskott på 7,5 
miljoner. Detta underskott härrör i sin helhet till den åkning av köp av LSS-platser som skett från 
december 2019 och framåt. Nettokostnaden för köp av LSS-plats har de senaste fem åren varit mellan 
2,5 - 4,5 mnkr per år men förväntas bli 12 mnkr 2020. 



Uppföljning med helårsprognos 2020 - utbildningsnämnden

Sammanställning avvikelse från budgeterat anslag - uppföljning med helårsprognos maj

Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn

UN Gemensamt Förskola Grundskola Särskola/LSS Summa 

avvikelse

Summa 

avvikelse

Nettobudget / 

ansvar

11 11 40 40 41 41 42 42 43 43 45 45

610 Förvaltn.chef 0 0 -275 -142 0 0 0 0 0 0 0 0 -275 -142 6 886

6110 Lokaler/kap.kostn 0 0 0 0 -500 -500 501 500 0 0 0 0 63 314

6111 Köp utbildning 0 0 492 498 497 475 -7 009 -7 023 -6 020 -6 050 52 900

612 Fsk-taxa, statsbidrag -503 -511 0 0 -503 -511 -20 760

613 Skolskjuts 0 0 0 0 0 0 16 053

614 Elevhälsa -121 -123 131 122 375 456 385 455 12 409

615 Modersmål 0 0 0 0 2 149

6142 Resursskola -470 -385 -470 -385 13

617 IT/utveckling 16 117 -16 -16 0 100 14 117

619 Köksenhet 36 116 0 0 -36 50 0 166 27 208

622 Skogsbacken/Ängagården 0 0 0 0 0 11 901

623 Lekbacken 0 0 0 0 0 12 105

626 Prästängen fsk 0 0 0 0 0 24 881

627 Fsk-omr Långagård 0 0 0 0 0 19 423

628 Kvarngården fsk -484 -536 0 -484 -536 12 867

629 Fsk-omr Söder 0 0 0 0 0 12 005

632 Mohedaskolan 306 -272 -306 272 0 0 28 563

633 Hjortsberga/Sjölyckan 53 59 0 -13 -53 -46 0 0 10 874

6351 Särskola 144 199 -144 -199 0 0 17 286

6352 LSS -309 -309 -158 -188 -467 -497 11 512

636 Prästängsskolan -161 -121 161 121 0 0 29 199

637 Vislandaskolan 361 388 -361 -388 0 0 30 527

638 Skatelövskolan 216 212 -216 -212 0 0 12 161

644 Grönkulla F-6 390 432 -390 -432 0 0 29 957

645 Hagaskolan 7-9 0 0 0 0 26 347

0 0 -380 -149 -276 -254 445 15 -296 412 -7 326 -7 426 -7 833 -7 401 463 898

UN Gemensamt Förskola Skolbarnsomsorg Grundskola Särskola/LSS Summa 
Nettobudget/verksamhet 1 252 24 977 125 031 29 877 258 680 36 622 476 438

Kolumn "Fg uppf" innehåller uppgifter om prognostiserad avvikelse föregående månad

Kolumn "Uppföljn" innehåller uppgift angående förväntad avvikelse gentemot budgeterat anslag för aktuell budgetuppföljningsrapport med helårsprognos

Längst ner efter kolumnerna finns uppgift om total budget för aktuell verksamhet

Längst bort till höger i raderna finns uppgift om total budget för aktuell enhet

Skolbarnsomsorg 

(SBO)



Kommentarer prognos maj 2020

610 Förvaltn.chef Kostnad för avslut av förvaltningschef samt tf förvaltningschef ger avvikelse.

6110 Lokaler/kap.kostn Ökade hyror 2020 enligt avtal Allbohus- budgetflytt mellan förvaltningarna har skett.

6111 Köp utbildning Stor ökning av kostnad för köp av plats LSS. Beslut som fattades efter att budget 2020 togs.

612 Fsk-taxa, statsbidrag Osäkert om inkomstjämförelsen kan genomföras 2020 samt om hur mycket intäker som betalas tillbaka pga Corona.

613 Skolskjuts Trafikupphandlingen och mitt ruttprogram- ger mig  goda förutsättningar att hålla budget.

614 Elevhälsa ngt högre överskott än tidigare pga sjukskrivningar

615 Modersmål Modersmålsundervisningen ser ut att hålla sin budget trots besparingar på 150 tkr

6142 Resursskola En elev under maj - stor osäkerhet kring intäkterna!

617 IT/utveckling En osäkerhet kring IT-enhetens  debitering samt kostnader vid införandet av nytt adminprogram gäller.

619 Köksenhet Allt ser stabilt ut något lägre personalkostnader pga corona.

622 Skogsbacken/ÄngagårdenMars lön 2 rektorer. 5 barn börjar i april, vilket kan göra att barnantalsregleringen rättas till något

623 Lekbacken Ser ökade kostnader under hösten pga ökat barnantal och ev minskat bidrag. Även resurs för barn i behov av särskilt stöd blir en extra kostnad. 

626 Prästängen fsk Ingen ytterligare åtgärd än det vi redan gör för att hålla nere kostnader. Vi försöker att ha kostnadsfria strategier för barn i behov av särskilt stöd. 

627 Fsk-omr Långagård Vi har organiserat om för att få en budget i balans men barntätheten är hög vilket påverkar barn och pedagoger.

628 Kvarngården fsk några längre sjukskrivningar på området samt många korttids under våren.

629 Fsk-omr Söder Finns en viss osäkerthet kring personalkostnader framöver. Jag kommer ha ett lägre antal barn och minskning på min budget i och med barnantalsregleringen 

632 Mohedaskolan Prognosen förutsätter att de övertaliga slutar inför hösten och att elevantalet hålls intakt.

633 Hjortsberga/Sjölyckan Osäkerhet kring antal barn i förskolan och antal elever i skolan, fritidshemmet som kan påverka budgeten negativt. 

6351 Särskola Elevantalet ändras snabbt och det kommer att ske ändringar under året som vi inte kan förutse. Ny elev från 2/3  med dubbelbemanning påverkar prognosen.

6352 LSS Ny ungdom med behov av dubbelbemanning har börjat i mars. Resultatet förändras men som det ser ut nu så är det en negativ avvikelse för 2020

636 Prästängsskolan Två nya elever from feb och mars på lågstadiet med resursbehov 

637 Vislandaskolan Ett arbete är gjort för att få en budget i balans, men osäkerhet finns kring genomförandet och konsekvenser. Se risk- och konsekvensanalys.

638 Skatelövskolan Prognosen för maj visar att det finns relativt goda förutsättningar att möta de behov och krav som skolan är ålagd enligt skollagen. Detta trots minskade statsbidrag. 

644 Grönkulla F-6 Extra resurs sätts in i febr pga allvarligt sjuk elev. Osäkerhet finns kring Migrationsverksintäkterna.

645 Hagaskolan 7-9 Hagaskolan håller budgeten även i maj
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§ 128 Dnr 2020-00282 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden för 
2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade 

3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att omfördela i 
budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

Sammanfattning 

Den 23 juni 2020 hade omsorgsnämnden sammanträde där ekonomisk 
månadsrapport per april och maj månad 2020 behandlades. Den ekonomiska 
månadsrapporten för maj månad visade på en negativ avvikelse mot budget på        
-12,6 miljoner kronor. Detta var en förbättring med 1,8 miljoner kronor från 
prognosen för april månad. Dock bedöms prognosen som mycket osäker på grund 
av rådande situation med Covid-19. Bokförda merkostnader är för tillfället 2,1 
miljoner kronor och förhöjda sjuklöner jämfört med 2019 är cirka 1,9 miljoner 
kronor. Prognosen utgår dock från att dessa kostnader kommer att ersättas. 
Underskottet är av en sådan dignitet att omsorgsnämnden har bedömt att det 
skulle få alltför stora negativa konsekvenser att hämta hem hel underskottet under 
2020, och därför sträcker sig åtgärdsplanen över mer än ett år. 

Inom förvaltningen pågår arbete med de åtgärdsplaner som omsorgsnämnden 
beslutat om samt med den långsiktiga strukturomvandlingen i enlighet med 
kommunfullmäktiges strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre 
medborgare (KF § 64/2018).   

Yrkanden 

1. Per Ribacke (S) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med ytterligare två 
punkter: 

 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att 
omfördela i budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

 Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

2. Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till Per Ribackes (S) yrkande 

Beslutsgång 

 Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns två förslag att ta ställning till; 
arbetsutskottets förslag och Per Ribackes (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar 
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om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med båda yrkandena. Via acklamation 
finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag samt Per Ribackes (S) tilläggsyrkande.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 97 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden, 2020-07-06 

Beslut från omsorgsnämnden § 31, 2020-06-23  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 97 Dnr 2020-00282 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden för 
2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade. 

Sammanfattning 
Den 23 juni 2020 hade omsorgsnämnden sammanträde där ekonomisk 
månadsrapport per april och maj månad 2020 behandlades. Den ekonomiska 
månadsrapporten för maj månad visade på en negativ avvikelse mot budget på        
-12,6 miljoner kronor. Detta var en förbättring med 1,8 miljoner kronor från 
prognosen för april månad. Dock bedöms prognosen som mycket osäker på grund 
av rådande situation med Covid-19. Bokförda merkostnader är för tillfället 2,1 
miljoner kronor och förhöjda sjuklöner jämfört med 2019 är cirka 1,9 miljoner 
kronor. Prognosen utgår dock från att dessa kostnader kommer att ersättas. 
Underskottet är av en sådan dignitet att omsorgsnämnden har bedömt att det 
skulle få alltför stora negativa konsekvenser att hämta hem hel underskottet under 
2020, och därför sträcker sig åtgärdsplanen över mer än ett år. 

Inom förvaltningen pågår arbete med de åtgärdsplaner som omsorgsnämnden 
beslutat om samt med den långsiktiga strukturomvandlingen i enlighet med 
kommunfullmäktiges strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre 
medborgare (KF § 64/2018).   

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden, 2020-07-06 

Beslut från omsorgsnämnden § 31, 2020-06-23  

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 

 



 

 

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 
Nämndsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-11 
Referens 

KS 2020-00282 042  

 

 

 

 
  

Anmälan om budgetöverskridande från 
omsorgsnämnden för 2020 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade. 

Sammanfattning 

Den 23 juni 2020 hade omsorgsnämnden sammanträde där ekonomisk 
månadsrapport per april och maj månad 2020 behandlades. Den ekonomiska 
månadsrapporten för maj månad visade på en negativ avvikelse mot budget på        
-12,6 miljoner kronor. Detta var en förbättring med 1,8 miljoner kronor från 
prognosen för april månad. Dock bedöms prognosen som mycket osäker på grund 
av rådande situation med Covid-19. Bokförda merkostnader är för tillfället 2,1 
miljoner kronor och förhöjda sjuklöner jämfört med 2019 är cirka 1,9 miljoner 
kronor. Prognosen utgår dock från att dessa kostnader kommer att ersättas. 
Underskottet är av en sådan dignitet att omsorgsnämnden har bedömt att det 
skulle få alltför stora negativa konsekvenser att hämta hem hel underskottet under 
2020, och därför sträcker sig åtgärdsplanen över mer än ett år. 

Inom förvaltningen pågår arbete med de åtgärdsplaner som omsorgsnämnden 
beslutat om samt med den långsiktiga strukturomvandlingen i enlighet med 
kommunfullmäktiges strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre 
medborgare (KF § 64/2018).   

Bilagor 

Anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden, 2020-07-06 

Beslut från omsorgsnämnden § 31, 2020-06-23  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Omsorgsnämnden 

Revisionen 
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212000-0639 
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Centralplan 1 
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Lars-Olof Petersson (S) 
Ordförande 
lars.olof.petersson@alvesta.se  
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Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-08 
Referens 

2020/101.042  

 

 

 

 
  

 

    Kommunfullmäktige 

 

Anmälan om budgetöverskridande för 2020 

 

Omsorgsnämnden anmäler till kommunfullmäktige att månadsrapport per maj visar 
ett prognostiserat underskott om 12,6 miljoner för omsorgsnämnden 2020.  

Nämndens arbetsutskott har 16 april 2020 gett förvaltningen i uppdrag arbeta fram 
en handlingsplan med syfte att komma i ekonomisk balans.  Förvaltningens förslag 
antogs av nämnden den 29 april 2020 (ON § 18). Handlingsplanen har redovisats för 
Kommunstyrelsen 2 juni 2020. 

Månadsrapport per mars visade på ett prognosticerat underskott om 15 miljoner 
och maj om 12,6. Det är positivt och visar att åtgärdsplanen följs och ger effekt på 
ekonomin. Underskottet är av en sådan dignitet att nämnden har bedömt att det 
skulle få alltför stora negativa konsekvenser att hämta hem hela underskottet under 
2020. Av den anledningen sträcker sig åtgärdsplanen över mer än ett år. 

 

Lars-Olof Petersson (S) 
Ordförande omsorgsnämnden  
 

mailto:lars.olof.petersson@alvesta.se


 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 31 Dnr 2020-00101 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per april och maj 2020 för 
omsorgsnämnden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna månadsrapport per april 2020. 

2. Godkänna månadsrapport per maj 2020. 

3. Genom upprättad skrivelse anmäla till kommunfullmäktige att 
omsorgsnämnden inte kommer att kunna nå en budget i balans för 2020. 

Sammanfattning 

Helårsprognosen per maj 2020 för omsorgsnämnden visar på en negativ avvikelse 
mot budget på 12,6 miljoner kronor och innebär en förbättring med 1,8 miljoner 
jämfört med prognosen per april 2020. Prognosen för särskilt boende har 
förbättrats med 0,4 miljoner kronor jämfört med april-prognosen, prognosen för 
hemtjänst har förbättrats med 0,6 miljoner kronor och prognosen för funktionsstöd 
har förbättrats med 0,8 miljoner kronor. Prognosen är dock mycket osäker på grund 
av rådande situation med coronavirus/covid-19. Bokförda merkostnader är för 
tillfället 2,1 miljoner kronor och förhöjda sjuklöner jämfört med 2019 är ca 1,9 
miljoner kronor. Prognosen utgår från att dessa kostnader kommer att ersättas.  

Inom förvaltningen pågår arbete med de åtgärdsplaner som omsorgsnämnden 
beslutat om (ON § 18/2020) samt med den långsiktiga strukturomvandlingen i 
enlighet med kommunfullmäktiges strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns 
äldre medborgare (KF § 64/2018).  

Bilagor 

Förslag på anmälan, 2020-06-15 

Arbetsutskottets beslut, 2020-06-09 § 22  

Tjänsteskrivelse, 2020-06-08 

Månadsrapport per maj 2020 

Månadsrapport per april 2020  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 
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§ 127 Dnr 2020-00274 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete 
och lärande för 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete och 
lärande. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade 

3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att omfördela i 
budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga  

Sammanfattning 

Den 25 maj 2020 behandlade nämnden för arbete och lärande den ekonomiska 
månadsrapporten per april 2020, och beslutade på mötet att uppdra till nämndens 
ordförande att anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för år 2020 till 
kommunfullmäktige. 

I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 23 juni redogör ordförande 
för nämnden för arbete och lärande om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -19,4 miljoner. 

Den största negativa avvikelsen mot budget återfinns under posten övriga 
kostnader, där det prognosticeras en negativ avvikelse mot budget motsvarande      
-21,1 miljoner kronor. De poster som utgör de störta avvikelserna återfinns inom 
”köp av utbildning” och ”utbetalt ekonomiskt bistånd”. Cirka tre miljoner kronor av 
underskottet kan härledas till den rådande pandemin med anledning av Covid-19.  

En åtgärdsplan för budget i balans upprättades under oktober månad 2019 och 
åtgärdsplanen har sedan löpande uppdaterats och redovisats för nämnden för 
arbete och lärande. 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per maj månad förbättrades resultatet 
något och den negativa avvikelsen gentemot budgeterade anslag uppgick till cirka    
-18,6 miljoner kronor. 
Nämnden tillskriver kommunfullmäktige att det i dagsläget inte går att se någon 
möjlighet till en budget i balans vid årets slut, men att nämnden fortsätter med sitt 
arbete med åtgärder för att nå en budget i balans.  

Yrkanden 

1. Per Ribacke (S) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med ytterligare två 
punkter: 

 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att 
omfördela i budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

 Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

Beslutsgång 

 Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns två förslag att ta ställning till; 
arbetsutskottets förslag och Per Ribackes (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar 
om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med båda yrkandena. Via acklamation 
finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag samt Per Ribackes (S) tilläggsyrkande.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 96 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Meddelande om överskridande av budget, nämnden för arbete och lärande, 2020-
06-23 

Nämnden för arbete och lärandes beslut om budgetöverskridande, 2020-05-25 § 36 

Nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans, 2020-
06-25 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2020 för nämnden för arbete och 
lärande, 2020-06-25 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 96 Dnr 2020-00274 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete 
och lärande för 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete och 
lärande. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2020 behandlade nämnden för arbete och lärande den ekonomiska 
månadsrapporten per april 2020, och beslutade på mötet att uppdra till nämndens 
ordförande att anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för år 2020 till 
kommunfullmäktige. 
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 23 juni redogör ordförande 
för nämnden för arbete och lärande om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -19,4 miljoner. 

Den största negativa avvikelsen mot budget återfinns under posten övriga 
kostnader, där det prognosticeras en negativ avvikelse mot budget motsvarande      
-21,1 miljoner kronor. De poster som utgör de störta avvikelserna återfinns inom 
”köp av utbildning” och ”utbetalt ekonomiskt bistånd”. Cirka tre miljoner kronor av 
underskottet kan härledas till den rådande pandemin med anledning av Covid-19.  

En åtgärdsplan för budget i balans upprättades under oktober månad 2019 och 
åtgärdsplanen har sedan löpande uppdaterats och redovisats för nämnden för 
arbete och lärande. 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per maj månad förbättrades resultatet 
något och den negativa avvikelsen gentemot budgeterade anslag uppgick till cirka    
-18,6 miljoner kronor. 
Nämnden tillskriver kommunfullmäktige att det i dagsläget inte går att se någon 
möjlighet till en budget i balans vid årets slut, men att nämnden fortsätter med sitt 
arbete med åtgärder för att nå en budget i balans.  

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Meddelande om överskridande av budget, nämnden för arbete och lärande, 2020-
06-23 

Nämnden för arbete och lärandes beslut om budgetöverskridande, 2020-05-25 § 36 

Nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans, 2020-
06-25 
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Ekonomisk månadsrapport per april månad 2020 för nämnden för arbete och 
lärande, 2020-06-25 

  

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbete och lärande 

 



 

 

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 
Nämndsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-11 
Referens 

KS 2020-00274 042  

 

 

 

 
  

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för 
arbete och lärande för 2020 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete och 
lärande. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade. 

Sammanfattning 

Den 25 maj 2020 behandlade nämnden för arbete och lärande den ekonomiska 
månadsrapporten per april 2020, och beslutade på mötet att uppdra till nämndens 
ordförande att anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för år 2020 till 
kommunfullmäktige. 
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 23 juni redogör ordförande 
för nämnden för arbete och lärande om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -19,4 miljoner. 

Den största negativa avvikelsen mot budget återfinns under posten övriga 
kostnader, där det prognosticeras en negativ avvikelse mot budget motsvarande      
-21,1 miljoner kronor. De poster som utgör de störta avvikelserna återfinns inom 
”köp av utbildning” och ”utbetalt ekonomiskt bistånd”. Cirka tre miljoner kronor av 
underskottet kan härledas till den rådande pandemin med anledning av Covid-19.  

En åtgärdsplan för budget i balans upprättades under oktober månad 2019 och 
åtgärdsplanen har sedan löpande uppdaterats och redovisats för nämnden för 
arbete och lärande. 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per maj månad förbättrades resultatet 
något och den negativa avvikelsen gentemot budgeterade anslag uppgick till cirka    
-18,6 miljoner kronor. 
Nämnden tillskriver kommunfullmäktige att det i dagsläget inte går att se någon 
möjlighet till en budget i balans vid årets slut, men att nämnden fortsätter med sitt 
arbete med åtgärder för att nå en budget i balans.  

Bilagor 

Meddelande om överskridande av budget, nämnden för arbete och lärande, 2020-
06-23 

Nämnden för arbete och lärandes beslut om budgetöverskridande, 2020-05-25 § 36 

Nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans, 2020-
06-25 



 
Datum 

2020-08-11 
Referens 

KS 2020-00274 042  
Sida 

2(2) 

 

 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2020 för nämnden för arbete och 
lärande, 2020-06-25 

  

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 
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iii Alvesta e kommun 
Förva ltningen för arbet e och lärande Månadsrapport per april 2020 

Ekonomisk månadsrapport 2020-04-30 
Nämnden för arbete och lärande 

* (+) innebär överskott, (-) in nebär underskott av utfall jämfö rt med budget 

Nämnd 0,5 0,4 0,5 1,3 

Förvaltningskontor och övergripande 
33,9 37,8 35,7 118,1 

verksamhet 

varav köp av ut bildning 20,8 28,3 24,6 81,8 

varav övriga fasta kostnader 7,3 7,0 8,0 24,2 

Ba rn&Familj 12,2 11,1 11,4 32,6 

varav stöd boende 2,3 -1,0 -0,4 2,5 

Ekonomiskt bistånd 9,8 11,7 6,7 26,5 

Avd vuxen, missb ru k&socialpsykiat ri 8,5 10,4 9,5 27,9 

Arbetsmarknadsavdelning, AMA 0,3 4,3 2,2 3,1 

Gymnasie- och vuxenutbildning, All bo 
12,9 10,9 6, 1 27,4 

LC** 

varav egen gymnasieut bildning, SFI 3,0 4, 5 3,0 7, 6 

varav egen vuxenut bildning 7, 4 4,2 1,3 12,0 

• (+)innebä r överskot t, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget 

1,4 1,4 

120,3 120,4 

86,4 87,2 

23,3 23,3 

32,4 30,6 

-3,2 -3 ,2 

26,2 24,2 

28,2 28,3 

6,4 6,2 

19,5 20,7 

10,4 11,3 

2,9 3,2 

••en omorgan isation inom avdelningen har skett vilket gör att siffrorna inte är helt jämförbara med föregåen de år 

1 Kommentar till utfall och prognos 

1,4 

105,4 

73,9 

22,3 

34,1 

-1,2 

20,2 

28,4 

6,6 

18,9 

9, 1 

4,3 

Totalt sett förväntas förvaltningen för arbete och lärande vid årets slut ha en negativ avvikelse 
gentemot budgeterade anslag på ca -19,4 mnkr. 

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 

0,0 

-14,9 

-12,5 

-1,0 

1,7 

2,0 

-6,0 

0,2 

0,2 

-0,6 

-1,3 

1,4 

Beträffande intäkterna för FAL så bedöms intäkterna ge en positiv avvikelse på totalt sett ca 0,2 mnkr, 
även om intäkterna inte kommer in enligt budget på en del avdelningar. 
För förvaltningskontor och övergripande verksamhet så bedöms intäkterna ge en positiv avvikelse på 
ca 0,4 mnkr, detta härrör från köp av utbildning och återsökning av moms. 
När det gäller avdelningen Barn & Familj så bedöms intäkterna ge en positiv budgetavvikelse och det 
avser till största delen intäkter från migrationsverket för återsökning i samband med 
ensamkommande flyktingbarn . 



Beträffande stödboendet för ensamkommande flykt ingbarn så beräknas intäkterna komma in enl igt 
budget. 
Avseende ekonomiskt bistånd så förväntas en negativ avvike lse på -0,8 mnkr och det avser ti ll största 
de len en minskn ing av etableringsschablonen. Etab leringsschablonen minskar, men det är svårt att 
göra en bedömning av hur mycket och i vilken takt minskningen infa ller. 
Avseende avdelning Vuxen så hå ller intäkterna i princip budget. 
Arbetsmarknadsavde lningen beräknar få in intäkter enl igt budget, de består till största delen av tex 
lönebidrag från arbetsförmedlingen . 
För All bo lärcenters verksam heter så följer intäkterna budget. Intäkterna består av ersättning från 
migrationsverket för asylelever och för eta bleringsschablonen ti ll SF l-undervisning och undervisning i 
samhällsorientering. Intäkterna består även av statsbidrag från skolverket för vuxenutbildning. Detta 
statsbidrag är avhängigt av om eleverna fullgör sina åt aganden och klarar sina studier. 
När det gä ller utfa llet så är det lägre än budget och detta beror på att en de l intäkt er int e har bokats in 
en ligt budget och att skolverkets intäkter inte kan förde las och bokas förrän eleverna har klarat 
studierna, annars måste statsbidragen beta las ti llbaka. 

Driftredovisning per verksamhet, INTÄKTER 

Nämnd 0,0 0,0 0,0 

Förvaltningskontor och övergripande 
-3,2 -2,8 0,4 

verksamhet 

varav köp av utb ildning -2,3 -2,0 0,3 

varav övriga fasta kostnader 0,0 0,0 0,0 

Barn&Familj -10,6 -10,2 0,4 

varav stöd boende -4,1 -4, 1 0,0 

Ekonomiskt bistånd -9,9 -10,7 -0,8 

Avd vuxen, missbruk&soc ialpsykiatri -2,5 -2,3 0,2 

Arbetsmarknadsavdelning, AMA -24,0 -24,0 0,0 

Gymnasie- och vuxenutbildning, Al lbo 
-16,3 -16,3 0,0 

LC** 

varav egen gymnasieutbildning, SFI -5,8 -6,2 -0,4 

varav egen vuxenutbildning -10,3 -9,6 0,7 



Migrationsverket -2 1, 7 

Arbetsförmedlingen -24,1 

Skolverket -11,5 

Övriga * -9 ,2 

*tex länsstyrelsen , 

socialstyrelsen, regionen 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 

När det gäller personalkostnader så ligger utfallet högre än budgeterat, prognosen visar en förväntad 
positiv avvikelse på ca 1,5 mnkr. 
För förvaltningskontoret och övergripande verksamhet är den förväntade avvikelsen vad gäller 
personalkostnader -1,4 mnkr. Det beror på en omfördelning av personalkostnader, där budget inte har 
reglerats i proportion. 
Avseende avdelning Barn&Familj så är avvikelsen positiv på ca 5,4 mnkr. Det avser till stor del 
lönekostnader för familjehem och för stöd boendet för ensamkommande flyktingbarn . Om fler barn 
placeras på familjehem så kommer detta att påverkas. Vad gäller stöd boendet så budgeterades 
personal tills stöd boendet läggs ner, dock har flera av personalen sökt sig till andra jobb tidigare än 
beräknat vilket gör att det blir en positiv avvikelse för personaldelen. 
När det gäller avdelningen för ekonomiskt bistånd så finns ingen avvikelse gentemot budgeterat 
anslag beträffande personalkostnader. 
Beträffande avdelning vuxen så är avvikelsen för personalkostnader ca -0,4 mnkr. På avdelningen var 
planeringen att inte tillsätta vikariat, men då inflödet av ärenden är hög så har förstärkning inom 
personalsidan varit tvungen att göras. 
För arbetsmarknadsavdelningen så överskrids budget med 1,1 mnkr, men detta uppvägs av 
återhållsamhet av övriga kostnader. 
Prognosticerat underskott på All bo lärcenter med - 1,0 mnkr kommer från att den beslutade 
besparing på 6 tjänster på svenska för invandrare, SFI, inte får full effekt 2020, utan den kommer 
2021. Se åtgärdsplan. 



Nämnd 1,4 1,4 0,0 

Förvaltningskontor och övergripande 
7,4 6,0 -1,4 

verksamhet 

varav köp av utbildning 0,0 0,0 0,0 

varav övriga fasta kost nader 0,0 0,0 0,0 

Barn&Familj 26,0 31,4 5,4 

varav stöd boende 0,8 2,4 1,6 

Ekonomiskt bistånd 10,4 10,4 0,0 

Avd vuxen, missbruk&socialpsykiatri 20,4 20,0 -0,4 

Arbetsmarknadsavdelning, AMA 29,7 28,6 -1,1 

Gymnasie- och vuxenutbildning, All bo 
32,2 31,2 -1,0 

LC** 

varav egen gymnasieutbildning, SFI 15,7 15,2 -0,5 

varav egen vuxenutbildning 12,0 12, 1 0,1 

Summa 

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
När det gä ller övriga kostnader så är utfallet per april månad högre än budget per april och FAL 
förväntas visa en negativ budgetavvike lse på ca -21,1 mnkr. 
Den största avvikelsen gentemot budget återfinns inom köp av utbildning där avvikelsen är-12,8 
mnkr. Det finns dock en stor osäkerhetsfaktor vad gäller detta. Dels är höstens sök inte klart eller om 
eleverna kommer in på det de sökt, dels är det osäkert vilka program eleverna kommer att välja, dyra 
program eller billigare program, dels är det oklart hur många elever som kommer att hoppa av 
och/eller välja om. Även för övriga fasta kostnader visas en negativ avvikelse vilken bland annat består 
av leasingkostnader. 
Avseende avdelning Barn&Familj så är avvikelsen -4,0 mnkr och består till stora delar av 
placeringskostnader som inte var budgeterade, då de inte var kända när budgeten gjordes, det har 
även tillkommit placeringar under året. 
För ekonomiskt bistånd var planeringen att utbetalningarna av försörjningsstöd skulle minska utifrån 
trenden under 2019, dock har snarare en ökning under årets första månader skett. Avvikelsen är-5,2 
mnkr, varav 3 mnkr härrör från pandemin. Prognosen är mycket osäker och kan förändras utifrån hur 
pandemin utvecklas. 
Avseende avdelning vuxen så förväntas övriga kostnader ge en positiv avvikelse, den återfinns både 
inom missbruk och socialpsykiatrin, dock kan placeringar behöva göras vilket kan påverka utfallet 
framåt. 
För arbetsmarknadsavdelningen beräknas en positiv budgetavvikelse på ca 1,3 mnkr genom 
återhållsamhet. 
Beträffande All bo lärcenter så förväntas övriga kostnader ge en positiv avvikelse på 0,3 mnkr, men 
fördelat på en negativ avvikelse på IM&SFI och en positiv avvikelse på vuxenutbildning. 



Nämnd 0,0 0,0 0,0 

Förvaltningskontor och övergripande 
116,0 102,2 -13 ,8 

verksamhet 

varav köp av utbildning 88,7 75,9 -12,8 

varav övriga fasta kostnader 23,3 22,2 -1 ,1 

Barn&Familj 16,9 12,9 -4,0 

varav stödboende 0,1 0,5 0,4 

Ekonomiskt bistånd 25,7 20,5 -5,2 

Avd vuxen, missbruk&socialpsykiatri 10,3 10,6 0,3 

Arbetsmarknadsavdelning, AMA 0,8 2,1 1,3 

Gymnasie- och vuxenutbildning, All bo 
3,7 4,0 0,3 

LC** 

varav egen gymnasieutbild ning, SFI 0,5 0,1 -0,4 

varav egen vuxenut bildning 1,2 1,8 0,6 

Summa 

2 Åtgärdsplan 

FAL har ett antal åtgärder som är bes lutade i nämnd under 2019 och 2020: 

Bl. Beslut i NAL 191106 om ny ledningsorganisation på All bo lärcenter, genom att spara in en 
rektorstjänst from 200101. Besparingen ger 900 tkr på helår. 
B2. Beslut i NAL 191211: ny organisation på All bo lärcenters stab, besparing av en intendent och en 
vaktmästartjänst. Genom omplaceringsutredn ing fick båda personerna nya anställningar from januari 
respektive mars. Besparingen ger 945 tkr under 2020, något mer än beräknat. 
B3 . Bes lut i NAL 200226: besparing på SFI med fyra lärarassistenter, en administratör och en 
utbildartjänst. Beräknad effekt under 2020 är 700 tkr. Från och med 201001 är tjänsterna avslutade 
och under 2021 får besparingen helårseffekt. 
B4. Visstidsanställningar på Allbo lärcenter upphör. Beräknad helårseffekt är 1,5 mnkr. 
B5. Budget för familjehem vuxna tas bort 0,5 mnkr. Finns inga aktuella ärenden. 
B6. Beslut av förvaltningschef att säga upp lokal på Fabriksgatan, Bulten för IM. Beräknad besparing 
under 2020 0,5 mnkr, helårseffekt år 2021. 
B7. Uppsägning av lägenhet för stödboendet från och med februari 2020. 
B8. Minskning av overheadkostnader, tex utbi ldningsinsatser, förbrukningskostnader. 

Förutom ovan angivna besparingar så vakanshålls tjänster vid föräldraled igheter och tjänstledigheter. 
Förvaltningen arbetar löpande med att se över kostsamma placeringar. Planen var även att minska 
bruttoutbetalning av ekonomiskt bistånd, genom digitalisering, tät närvarokontroll på insatser för 
personer i insatser samt extratjänster. Denna plan är osäker i och med att pandemin påverkar 
utbetalat bistånd . 
Vidare har NAL beslutat 191106 om nedläggning av stöd boendet omfattande fem ungdomspedagoger 
och en avdelningschef. I o med omplaceringsutredn ing fick al la fem ungdomspedagogerna nya 
anställningar from jan/feb 2020, vilket förbättrade budget med ca 2,1 mnkr. 



Då kostnader för köpt gymnasieutbildning är en stor del av förvaltn ingens budget pågår pla nering för 
att starta IM yrk i egen regi och därmed få ned kostnaderna för köpta utbildningsplatser. 

2.1 Åtgärdsplan 

Se tabeller med sammanstä llning av åtgärdsplan samt avstämning per jan- april och åtgärdsplan för 
hela året. 

Bl 1,0 rektorstjänst All bo lärcenter 900 Avd.chef 200101 mars 

B2 2,0 tjänster Staben All bo Lärcenter 750 Avd.chef 200101 mars 

B3 6,0 lärarassistenter, ad min, utbildare 700 Avd.chef 200430 dec 

B4 Visstidsanställninar All bo lärcenter upphör 1500 Avd.chef 200101 mars/del år 

B5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef 200101 mars/del år 

B6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC 200801 dec 

B7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 del år 

B8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer 200101 dec 

2.2 Effekter enligt åtgärdsplan per 2020-04-30 

Planerade besparingar av personal, punkterna Bl-B4, framskrider enligt åtgärdsplanen, även om de 
inte får full effekt under år 2020 så är bedömningen att åtgärderna kommer att ge full effekt inför 
kommande år. För punkterna BS-B8 så beräknas de också följa planen. 

När det gäller övrig återhållsamhet så har vissa placeringar kunnat omförhandlas till mer billiga 
lösningar, medan andra har fått förlängas. Det rådande läget har gjort att ekonomiskt bistånd inte har 
gjort den minskning som var planerad . Det finns snarare en risk för ökning av utbetalning av 
försörjningsstöd . 
Nedläggningen av stöd boendet genomförs under våren, flertalet av de anställda har sökt sig till andra 
tjänster tidigare än bedömt, vilket gör att effekten för 2020 blir något större än planerat. 
Besparingen av köpt gymnasieutbildning genom att starta IM yrk i egen regi är inte möjlig att följa upp 
i dagsläget, då den inte genomförs förrän under hösten. 

Bl 1,0 rektorstjänst All bo lärcenter april 300 

B2 2,0 tjänster Staben All bo Lärcenter april 257 

B3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare april 0 

B4 Visstidsanställninar All bo lärcenter upphör april 500 

B5 Ta bort budget fam hem vuxna april 168 

B6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) april 0 

B7 Lägenhet stöd boendet april 21 

B8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad april 132 



Åtgärdsplan förvaltningen för arbete och lärande
Belopp anges i tkr

Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum

Löpnr Åtgärd Uppföljningsdat

um

Effekt per 

uppföljnings- 

datum tkr

Effekt per uppföljningsdatum - beskrivning

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 Avd.chef 200101 mars NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter maj 375 Borta 20

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 Avd.chef 200101 mars NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter maj 349 Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 Avd.chef 200430 dec NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare maj 0 Långsiktig

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör maj 625 Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna maj 210 Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC 200801 dec NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) maj 0 Borta 20

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår NAL7 Lägenhet stödboendet maj 28 Långsiktig

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer 200101 dec NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad maj 165 Borta 20

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars NAL9 Administration stab maj -114

Planerad effektivisering har inte gått att 

genomföra Borta 20

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj maj 385 Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe maj 0 Tjänsten har inte kunnat vakanshållas. Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 Avd.chef+EC 200101 mars NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd maj 235 Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning maj 0 Ännu ej genomförd Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec NAL14 Vakanshållning AMA maj 41

Ej planerad neddragning, tjänstledig 

personal 5 mån Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1000 Avd.chef 200701 dec NAL15 Placeringskostnader Barn och familj maj 0 Infaller först under hösten Tillfällig

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår NAL16 Familjehem växling maj 220 Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1000 Avd.chef 200101 mars/delår NAL17 Placeringskostnader vuxna maj 130 Större effekt på hösten Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1200 Avd.chef 200101 mars/delår NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd maj 0

På grund av rådande omständigheter 

blir det svårt att göra neddragning Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd maj 0

På grund av rådande omständigheter 

blir det svårt att göra neddragning Tillfällig

NAL20 IMyrk i egen regi 800 Avd.chef/rektor/FC 200801 dec NAL20 IMyrk i egen regi maj 0 Infaller först under hösten Långsiktig

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec NAL21 Ökat intäktskrav maj 80 Tillfällig

NAL22 Nedläggning stödboende 3500 FC 200501 delår/dec NAL22 Nedläggning stödboende maj 2380 Infaller först under sommar/höst Borta 20

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC 200701 dec NAL23 Vakanshållning personal vuxen maj 0 Infaller först under hösten Tillfällig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat maj 0 Infaller först under hösten Långsiktig

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj 85 FC 200501 delår NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj maj 0 Infaller senare under året Tillfällig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd maj 0 Infaller senare under året Långsiktig

NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 

ek.bist. 800 FC 200601 delår NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 

ek.bist. maj 0 Infaller senare under året Långsiktig

Summa 17757 Summa 5109



Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 Avd.chef 200101 mars Borta 20

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1500 Avd.chef 200101 mars/delår Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef 200101 mars/delår Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC 200801 dec Borta 20

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer 200101 dec Borta 20

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars Borta 20

NAL22 Nedläggning stödboende 3500 FC 200501 delår/dec Borta 20

Summa 7630

Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 Avd.chef 200101 mars Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 Avd.chef 200430 dec Långsiktig

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår Långsiktig

NAL20 IMyrk i egen regi 800 Avd.chef/rektor/FC 200801 dec Långsiktig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec Långsiktig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec Långsiktig

NAL27 Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, 800 FC 200601 delår Långsiktig

Summa 3217

Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 Avd.chef+EC 200101 mars Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1000 Avd.chef 200701 dec Tillfällig

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1000 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1200 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec Tillfällig

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC 200701 dec Tillfällig

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, 

plats jourfamilj 85 FC 200501 delår Tillfällig

Summa 6910



Åtgärd

Löprnummer

DRIFTKOSTNADER 2020 2021 2022

Intäkter

…….

…….

Summa intäkter 0 0 0

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

……….

……….

Minskade kostnader

Summa driftskostnader: 0 0 0

NETTOKOSTNADER DRIFT  TKR 0 0 0

ENGÅNGSKOSTNADER 2020 2021 2022

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 0 0 0



Tidplan ekonmisk effekt

Belopp i tkr Dolt Dolt Dolt Ackumulerad Dolt Dolt Dolt Dolt

2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd Datum*
Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan 

antal 

anställd

a***

Utfall 

antal 

anställd

a****

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 200101 900 900 1 1 900 900 Borta 20

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 200101 750 945 2 2 1,055 1055 Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 200430 700 700 6 6 2,700 2700 Långsiktig

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 200101 1,500 1,500 3 3 1,500 1500 Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 200101 500 500 0 0 500 500 Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 200801 480 480 0 0 1,152 1152 Borta 20

NAL7 Lägenhet stödboendet 200201 77 77 0 0 84 84 Långsiktig

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 200101 500 400 0 0 300 300 Borta 20

NAL9 Administration stab 200101 250 0 0 0 Borta 20

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 200101 500 536 1 1 536 0 Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 200101 500 0 0 0 Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 200101 250 316 1 1 316 0 Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 200101 250 250 1 1 250 0 Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA 200501 250 250 1 1 250 0 Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 200701 1,000 661 661 0 Tillfällig

NAL16 Familjehem växling 200101 625 535 535 0 Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna 200101 1,000 1,288 1,288 0 Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 200101 1,200 -3,000 0 Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 200101 500 500 1,000 0 Tillfällig

NAL20 IMyrk i egen regi 200801 800 800 1,600 1600 Långsiktig

NAL21 Ökat intäktskrav 200101 500 80 Tillfällig

NAL22 Nedläggning stödboende 200501 3,500 5,712 Borta 20

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 200701 250 250 250 0 Tillfällig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 200801 40 40 40 40 Långsiktig

NAL25 Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 200501 85 85 85 0 Tillfällig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 200701 50 50 50 50 Långsiktig

NAL27 Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 200601 800 800 800 800 Långsiktig

 

Summa årseffekt 17,757 14,655 15,852 10,681

*Datum när åtgärd vidtas

**Nettokostnadminskning anges i minus och nettokostnadsökning i plus.

***Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anställningsformer.

****Antal årarbetare som de facto berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anstllningsformer



2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 900 900 900 Borta 20

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1,500 1,500 1,500 1500 Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 500 500 500 Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 480 1,152 1152 Borta 20

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 400 300 300 Borta 20

NAL9 Administration stab 250 0 0 0 Borta 20

NAL22 Nedläggning stödboende 3,500 5,712 Borta 20

7,630 9,492 4,352 0 4,352 0

2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 945 1,055 1055 Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 700 2,700 2700 Långsiktig

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 77 84 84 Långsiktig

NAL20 IMyrk i egen regi 800 800 1,600 1600 Långsiktig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 40 40 40 Långsiktig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 50 50 50 Långsiktig

NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, 

minskar ek.bist. 800 800 800 800 Långsiktig

3,217 3,412 6,329 0 6,329 0

2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 536 536 0 Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 0 0 0 Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 316 316 0 Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 250 250 0 Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA 250 250 250 0 Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1,000 661 661 0 Tillfällig

NAL16 Familjehem växling 625 535 535 0 Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1,000 1,288 1,288 0 Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1,200 -3,000 0 Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 500 1,000 0 Tillfällig

NAL21 Ökat intäktskrav 500 80 Tillfällig

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 250 250 0 Tillfällig

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, 

plats jourfamilj 85 85 85 0 Tillfällig

6,910 1,751 5,171 0 0 0



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-25 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 36 Dnr 2020-00079 040 

 

Ekonomisk månadsrapport per april 2020 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Godkänna redovisningen av ekonomisk månadsrapport per april 2020. 

2. Nämndens ordförande får uppdrag om att anmäla nämndens 
prognosticerade budgetunderskott för 2020 genom att upprätta skrivelse 
till Kommunfullmäktige.   

Sammanfattning 

Förvaltningen för arbete och lärande förväntas vid årets slut ha en total negativ 
avvikelse gentemot budgeterande anslag om ca -19,4 miljoner kronor. 

Gällande intäkterna görs bedömningen att förvaltningen som helhet, per helår 
kommer ha en total positiv avvikelse mot budet med totalt 0,2 miljoner. När det 
gäller personalkostnader så ligger prognostiserat utfall per helår på en positiv 
avvikelse med 1,5 miljoner kronor. Den största avvikelsen från budget återfinns 
under övriga kostnader.  För övriga kostnader prognostiseras, per helår, en negativ 
avvikelse mot budget med -21,1 miljoner kronor. Den post där avvikelsen är som 
störst är ”köp av utbildning”, där en prognostiserad negativ avvikelse per helår 
uppgår till -12,8 miljoner kronor.      

Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget med 
tilläggsyrkande om att nämndens ordförande får uppdrag om att anmäla nämndens 
prognosticerade budgetunderskott för 2020 genom att upprätta skrivelse till 
kommunfullmäktige.      

Beslutsgång 

 Ordförande ställer frågan om det är nämndens mening att besluta enligt 
beslutsförslaget med tillägg om att nämndens ordförande får uppdrag om att 
anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för 2020 genom att upprätta 
skrivelse till kommunfullmäktige. Ordförande finner genom acklamation att 
nämnden beslutar enligt beslutsförslaget med tillägg om att nämndens ordförande 
får uppdrag om att anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för 2020 
genom att upprätta skrivelse till kommunfullmäktige.        

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport per april 2020, daterad den 8 maj 2020.   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Ekonomiavdelningen 

 



iiJi Alvesta 
~ kommun Skrivelse 

Referens 

Sida 

1(1) 

Nämnde n för arbete och lärande 

Sebastian Ohlsson 

Datum 
2020-06-23 NAL 2020 00109 041 

Ordförande 

sebasti an .olsson@a lvesta. se 

Meddelande om överskridande av budget, nämnden 
för arbete och lärande 

Vid nämndens sammanträde den 25 maj 2020 beslutade nämnden att ge 
ordförande i uppdrag att meddela kommunfullmäktige om att nämndens budget 
för år 2020 kommer att överskridas. 

Vid den ekonomiska uppföljningen per april redovisar nämnden för arbete och 
lärande en total negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag om cirka -19,4 
miljoner kronor. 

Den största negativa avvikelsen mot budget återfinns under övriga kostnader. För 
övriga kostnader prognosticeras per april en negativ avvikelse mot budget 
motsvarande -21,1 miljoner kronor. De poster där avvikelsen är som störst är inom 
"köp av utbildning" och "utbetalt ekonomiskt bistånd" . Cirka tre miljoner kronor av 
underskottet kan härledas till rådande pandemi med anledning av Covid-19 . 

En åtgärdsplan för budget i balans upprättades under oktober månad 2019 och 
åtgärdsplanen har sedan löpande uppdaterats och redovisats nämnden . 

Vid den ekonomiska uppföljningen per maj 2020 förbättrades resultatet något och 
den negativa avvikelsen gentemot budgeterade anslag uppgick till cirka -18,6 
miljoner kronor. 

Med anledning av ovanstående tillskriver nämnden kommunfullmäktige följande : 

Det går i dagsläget, med anledning av den negativa avvikelsen gentemot 
budgeterade anslag, inte att se någon möjlighet för budget i balans vid årets slut. 
Nämnden fortsätter det intensiva arbetet med åtgärder för budget i balans. 

& 

Organisationsnr 

212000-0639 

Sebastian Ohlsson 
Ordförande, nämnden för arbete och 
lärande 

Bilagor: 

Ekonomisk månadsrapport per april 

Åtgärdsplan per maj 

Besöksadress 

Parkga tan 6 

Postadress 

342 80 Alvesta 

Telefon 

0472-150 00 vx 

Hemsida 

www.alvesta.se 

E-post till kommunen 

fal@alvesta.se 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 130 Dnr 2020-00248 042 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta 
kommuns del  

1. Godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2019 

2. Bevilja ledamöterna i direktionen för förbunden ansvarsfrihet för år 2019 

Jäv 

Sebastian Ohlsson (S) och Claudia Crowley Sörensson (M) anmäler jäv och deltar 
därför inte i beslutet. Se uppgift om tjänstgörande ersättare på protokollets 
förstasida. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg. Genom ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens kvalitet 
och tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose 
medlemskommunernas behov och att avsatta medel förvaltas så effektivt som 
möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. 
Familjerådgivningen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett positivt ekonomiskt 
resultat. Efter tidigare år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk 
buffert vilket ger stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 99 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 99 Dnr 2020-00248 042 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2019 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
för Alvesta kommuns del  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2019 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbunden ansvarsfrihet för år 2019 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg. Genom ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja famiIjerådgivningens kvalitet 
och tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose 
medlemskommunernas behov och att avsatta medel förvaltas så effektivt som 
möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. 
Familjerådgivningen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett positivt ekonomiskt 
resultat. Efter tidigare år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk 
buffert vilket ger stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2019 

Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 

 



 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-11 
 

 

 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet 
VoB Kronoberg 2019 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
för Alvesta kommuns del  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2019 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg. Genom ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja famiIjerådgivningens kvalitet 
och tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose 
medlemskommunernas behov och att avsatta medel förvaltas så effektivt som 
möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. 
Familjerådgivningen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett positivt ekonomiskt 
resultat. Efter tidigare år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk 
buffert vilket ger stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg 
 



2020-06-01 
Kommunfullmäktige 

Översänder härmed VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 

2019. 

Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB 
Kronobergs förbundsordning anger. 

Beslut om ansvarsfrihet för VoB's direktion skall dock fattas av varje 
medlemskommuns kommunfullmäktige. 

För VoB Kronoberg 

Niels Elvhammar/gm ~ ~ 
VD Ekonomichef VoB Syd 

Postadress Besöksadress 

VoB Kronoberg 

Norra Järnvägsgatan 4 

352 30 Växjö 

Telefon 

0470-78 18 20 (växel) 

Telefax 
0470-72 88 00 

E-post 

gun.hartman@vob.se 

Webbplats 
http://www.vob.se 

Organisationsnumme1 

222000-0687 



VoB KRONOBERG 

0 

ARSREDOVISNING 

2019 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

DIREKTION OCH REVISORER 2 

TILLBAKABLICK PÅ 2019 3 

FÖRVALTNINGSBERÄTIELSE 4 

RESULTATRÄKNING 5 

BALANSRÄKNING 6 

DRIFTREDOVISNING 9 

KONCERNREDOVISNING (SAMMANSTÄLLD) 11 

Bilaga: Statistik 

VoB Kronoberg, Bokslut 2019 



ORDINARIE 
LEDAMÖTER 

Oliver Rosengren (M) 

Magnus Carlberg (5) 

Monica Widnemark (5) 

Sebastian Ohlsson (S) 

Bo Ederström (M) 

Sven Jansson (C) 
Lars-Erik Hammarström (5) 

Marie Rosenqvist (M) 

REVISORER 

Suzanne Karlsson (ALV)) 
Ingemar Almkvist (S) 

Örjan Davoust (M) 

Eva Isaksson (S) 

Carl Geijer (M) 

Revisorsersättare: 
Kerstin Petersson (C) 

DIREKTION OCH REVISORER 
{Valda för tiden 2019 t o m 2022) 

ERSÄTIARE 

Tomas Thornell (S) 
Maria Petersen (C) 
Angelica Karlsson (C) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Håkan Bengtsson (5) 

Kenneth Cederfelt (S) 

Carl Krekola (M) 
Lars lngvert (S) 

KOMMUN 

Alvesta 

Älmhult 
Lessebo 

Markaryd 
Växjö 

Tingsryd 

VoB Kronoberg, Bokslut 2019 

2 

KOMMUN 

Växjö 

Tingsryd 
Lessebo 

Alvesta 
Ljungby 

Markaryd 
Uppvidinge 

Älmhult 



3 

TILLBAKABLICK PÅ 2019 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara huvudman för hem för vård 
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt 
uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg. 

Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens kvalite och 
tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose medlemskommunernas behov och att avsatta 
medel förvaltas så effektivt som möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. 
Familjerådgivningen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger stabilitet till VoB:s 
organisation som helhet. 

VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har 
koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB och att direktionens ledamöter i VoB Syds styrelse har 
upprätthållit en dialog med direktionens övriga ledamöter. 

Det ekonomiska resultatet för VoB Kronoberg är ett överskott om 269 tkr (115 tkr, 2018). 

VoB:s direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB 
och till övriga samarbetspartners under 2019. 

Växjö den 7 april 2020 

Oliver Rosengren Niels Elvhammar 

Ordförande VD 

VoB Kronoberg, Bokslut 2019 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

PERSONAL 

Verksamheten har under året haft fyra medarbetare som samtliga varit anställda på deltidstjänster med 
varierande sysselsättningsgrad. En av dessa medarbetare var dock under året långtidssjukskriven och 
gick därefter i februari 2020, i pension i enlighet med vad som var planerat. Vidare avslutade en av 
medarbetarna sin anställning under verksamhetsåret 2019 och en ny medarbetare rekryterades under 
hösten. Det totala antalet tjänster i budget har under året, liksom tidigare varit 2,55. 

Bemanningen har under delar av året varit något högre än budgeterat medan den under andra perioder 
varit lägre. Orsaken till detta är att medarbetare periodvis varit sjukskrivna. Som framgår nedan uppnås 
målsättningarna avseende väntetider trots den tidvis lägre bemanningen. Främsta skälet till detta är att 
vikarie, som tidigare arbetat i verksamheten, har anställts. Vikarien har kunnat gå in och ta nyanmälda 
ärenden då det varit kö . Detta har skapat en flexibilitet som varit optimal för att uppnå en god prestation 
i verksamheten, både avseende väntetider och antalet genomförda samtal, samtidigt som de ekonomiska 
ramarna hålls. Huruvida denna lösning, med en flexibel vikarie, är möjlig att fortsätta med på sikt är dock 
osäkert. 

Under 2019 har VoB Kronoberg köpt vd, ekonomiansvarig, lönehantering och dataservice från VoB Syd 
AB. Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö. 

FAMIUERÅDGIVNING 

Antal samtal 

Antalet samtal under året var totalt 1068 vilket är något färre än under föregående år (1092 2018, 1088 
2017, 1047 2016, 882 2015, 927 2014,). 2 samtal gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal 
beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse och efterarbete. Antalet påbörjade ärenden 
under året ökade något och uppgick till totalt 281(270) . Bilaga: Antal samtal per kommun. 

Utåtriktat arbete 

Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bl.a. familjecentraler, 
vårdcentraler samt socialtjänsten i medlemskommunerna. 

MÄTBARA MÅL 

1. Väntetider: 
Mål: 100 % av de kunder som är i behov av akut tid skall erbjudas en första tid inom 2 veckor. 

Utfall: Samtliga kunder som uttryckt behov av akut karaktär har erbjudits en första tid inom 2 
veckor. Målet uppnås. 

Mål: Minst 90 % av övriga kunder skall erbjudas en tid inom 4 veckor: 

Utfall: 94 % av kunderna har erbjudits tid inom 4 veckor. Övriga har erbjudits tid inom 6 veckor. 
Målet uppnås. 

VoB Kronoberg, Bokslut 2019 
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Inför verksamhetsåret förändrades målsättningarna avseende väntetider. Tidigare angavs att 
samtliga sökande skulle erbjudas tid inom två veckor, vilket inte var realistiskt och inte heller 
ansågs relevant. Inför året gjordes i stället bedömningen att det avgörande är att de par och 
individer som har behov av mer akut karaktär skall kunna erbjudas en tid inom två veckor. 
Utfallet under 2019 visar att de reviderade nyckeltalen ligger på en nivå som motsvarar 
familjerådgivningens funktion och uppdrag och som är möjliga att uppnå. 

2. Kundenkäter 

Mål: Samtliga kunder skall efter avslutat uppdrag erbjudas möjlighet att svara på en enkät 
rörande deras upplevelse av insatsen. Utfallet av samtliga inkomna enkäter sammanställs i 
samband med årsbokslut. Målet är en svarsfrekvens om 60 %: 

Utfall : 82 enkäter har genomförts under perioden, vilket motsvarar en sva rsfrekvens om ca 40 
%. Målet uppnås inte. 

Bortfallet förklaras bl.a. av att det i en relativt stor andel av ärendena i samband med att ett 
enskilt samtal avslutas är det en öppen fråga om paret eller individen önskar fortsätta kontakten 
med familjerådgivningen eller inte. Om paret efter en tids betänketid väljer att inte fortsätta 
avslutas ärendet och någon möjlighet till enkätuppföljning ges inte. Inför verksamhetsåret 2021 
överväger verksamheten att övergå till att utvärdera samtal när insatsen fortfarande pågår 
istället för att vänta till det sista samtalet, något som bör ge förutsättningar att öka 
svarsfrekvensen. 

Genomsnittligt utfall på respektive enkätfråga 2019 (skala 1-5): 
l.Tillgänglighet gällande telefontider hos familjerådgivningen? 
Genomsnittligt omdöme 4,11 
2.Möjligheten att inom rimlig tid få inbokat ett första samtal? 
Genomsnittligt omdöme 4,43 
3.Hur upplevde du samtalen med familjerådgivaren? 
Genomsnittligt omdöme 4,73 
4.1 vilken grad anser du att familjerådgivningen varit till hjälp i din situation? 
Genomsnittligt omdöme 4,50 

Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga frågor är 4,45 (4,50) på 5-gradig skala, vilket 
bedöms vara ett mycket positivt utfall. 

EKONOMI 

Årets resultat visar på ett överskott om 269 tkr (115 tkr, 2018). Eget kapital uppgår till 11 399 tkr (11130 
tkr 2018) och likvida medel/bank 7 562 tkr (7 337 tkr 2018) . 

Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2019 varit fortsatt stabil. Intäkterna avseende 
besöksavgifter är 191 tkr vilket skall jämföras med utfallet 2018 som var 198 tkr. De gemensamma 
kommunala avgifterna har räknats upp med årets index 2,86 %. Årets resultat på 269 tkr, är 154 tkr 
högre jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är lägre 
personalkostnader till följd av periodvis lägre bemanning, enligt vad som beskrivits ovan. 

VoB Kronoberg, Bokslut 2019 
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RESULTATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Verksamhetens intäkter, not 1 

övriga rörelseintäkter, not 2 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 

övriga kostnader 

Personalkostnader, not 3 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Resultat efter finansiella poster 

ÅRETS RESULTAT 

2019-12-31 

2 675 

8 

2 683 

-739 

-1 675 

-2 414 

269 

0 

269 

269 
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2018-12-31 

2 614 

8 

2 622 

-718 

-1 788 

-2 507 

115 

0 

115 

115 
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BALANSRÄKNING ( tkr) 

2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier, not 4 4 000 4 000 

Summa anläggningstillgångar 4 000 4 000 

Omsättningstillgångar 

Fordringar, not 5 144 104 

Bank, kassa, not6 7 562 7 337 

Summa omsättningstillgångar 7 706 7 442 

SUMMA TILLGÅNGAR 11 706 11 442 

Eget kapital not 7 

Vid räkenskapsårets ingång 11 130 11 015 

Arets resultat 269 115 

Vid räkenskapsårets utgång 11 399 11 130 

SKULDER 

Kortfristiga skulder, not 8 307 312 

SUMMA SKULDER 

OCH EGET KAPITAL 11 706 11 442 

ANSVARSFÖRBINDELSE 

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga 

Balanslikviditet 25, 1 23,9 

Soliditet 97% 97% 
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not 1 Intäkter 

Besöksavgifter 

Kommunala avgifter till VoB Kronoberg 

not 2 Övriga rörelseintäkter 

Ersättning från FK 

not 3 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 

2019 

191 

2 484 

2 675 

8 

8 

Kvinnor 3 

Totalt 4 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Direktionen 83 

Övriga anställda 1 251 

Sociala kostnader 342 

Personalkostnader 1 676 

(varav pensionskostnader) 85 

Not 4 Aktier 

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204 

Ackumulerade anskaffningsvärde: 

Vid årets början 

Redovisat värde vid årets slut 

4 000 

4 000 

VoB Kronoberg , Bokslut 2019 

2018 

198 

2 415 

2 614 

8 

8 

3 

4 

57 

1 268 

463 

1 788 

87 

4 000 

4 000 

8 



VoB Kronoberg 222000-0687 

Not 5 Fordringar 

övriga kortfristiga fordringar 

Ingående mervärdesskatt 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

not 6 Kassa och bank 

Bankkonto SEB 

Placeringskonto SEB 

Handkassor konto SEB 

not 7 Eget kapital 

Vid räkenskapsårets ingång 

Arets resultat 

Vid räkenskapsårets utgång 

not 8 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skuld Koncernföretag 

Arbetsgivaravgift 

Personalskatt 

Särskild löneskatt pensionskostnader 

Upplupna löner 

Upplupna Sociala avgifter 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2019 

22 

49 

73 

144 

3 559 

4 000 

3 

7 562 

11 130 

269 

11 399 

89 

48 

31 

25 

16 

11 

3 

84 

307 
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2018 

31 

19 

54 

104 

3 334 

4 000 

3 

7 337 

11 015 

115 

11 130 

25 

33 

37 

37 

17 

7 

2 

154 

312 
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DRIFTSREDOVISNING (tkr ) 
2019-01-01 - 2019-12-31 
Resultatenhet Utfall Budget Avvikelse 

DIREKTIONEN 

INTÄKTER 

Ersättning gemensam verksamhet 267 267 

267 267 

KOSTNADER 

Andra omkostnader - 147 156 9 

Kostnader förtroendevalda 83 154 71 

- 230 310 80 

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD 

Ränteintäkter 43 43 

Räntekostnader 
43 43 

NETTO 37 37 

FAMILJERÅDGIVNING 

INTÄKTER 

Besöksavg ifter 191 196 5 

Ersättning gemensam verksamhet 2 217 2 217 

övriga ersättningar 8 8 

2 416 2 413 3 

KOSTNADER 

Andra omkostnader - 591 525 66 

Personalkostnader - 1 593 1 888 295 

- 2 184 2 413 229 

NETTO 232 232 

ÅRETS RESULTAT 269 269 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (tkr) RESUL T ATRÄKNING 

2019-12-31 
VoB Kronobergs del i 

VoB Kronoberg VoB Syd AB 50% Sammanställd Elimineringar Sammanställd 
Verksamhetens intäkter externt 2683 52 417 55100 55100 
moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 238 238 -238 0 
dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0 
Summa intäkter 2 683 52 655 55 338 -238 55100 

Rörelsens kostnader 
Kostnader externt -1 937 -54 697 -56 634 -56 634 
moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 0 (} 0 
dotterbolag ( VoB Syd AB) -477 0 -477 239 -239 
Summa kostnader -2 414 -54 697 -57 111 239 -56 873 

Planenliga avskrivningar -676 -676 -676 
0 

NETTOKOSTNADER 269 -2 719 -2 450 -2 449 

Finansiella intäkter 0 563 563 563 
Finansiella kostnader 0 -19 -19 -19 
Summa finansiella poster 0 544 544 0 544 

Res e finansiella poster 269 -2175 -1 906 -1 905 

Bokslutsdispositioner 0 2 017 2 017 -2 017 0 
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 
ÅRETS RESULTAT 269 -158 112 -2 017 -1 905 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING BALANSRÄKNING 
2019-12-31 

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

EGET KAPITAL OCH SKULDER VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total 

Eget kapital Not 1 
Aktiekapital 0 4 000 4 000 -4 000 0 
Eget kapital 11 130 0 11 130 8 105 19 235 
Balanserat resultat 0 32 238 32 238 32 238 
Arets resultat 269 -157 112 -2 017 -1 905 
Summa eget kapital 11 399 36 081 47 480 2 088 49 568 

Obeskattade reserver 0 7 745 7 745 -7745 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörskulder 89 782 871 871 
Uppskjuten skatteskuld 0 0 1 657 1 657 
övriga skulder 29 1 253 1 282 1 282 
Upplupna kostnader och förutbetalda 84 2 225 2 309 2 309 
Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 56 1 202 1 258 1 258 
Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0 

dotterbolag (VoB Syd AB) 48 0 48 -24 24 
Summa kortfristiga skulder 306 5 462 5 768 1 633 7 401 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 705 49 288 60 993 -4 024 56 969 

Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna 
i VoB Syd AB ( 4 000 aktier) 
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till Direktionen i 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg 
Org.nr 222000-0687 

Revisionsberättelsen för VoB Kronoberg år 2019 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2019. 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mal, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gällel' för verksamheten. De ansvarar 
också för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också 
bedöma om resultaten är förenliga med det finansiella målet och de verksamhetsmål som 
direktionen beslutat. 

. . 
Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verks~et samt revisorernas reglementen. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit ve1•ksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekono:misk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tilb1tyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen 
~varsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Vi tillstyJ.•ker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning 
för2019; 

Växjö 2020-04-21 
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/":) 

~~v---·-···~~~ 
Carl Geijer 'Ingemar Almkvist 
Utsedd au fullmäktige Vcixjö kommun Utsedd au jilllmäktige Älmhults kommun 

( ') ·--r 
(_'-' C., -\1c:t__9---------.... 

Eva Isaksson 
Utsedd au fullmäktige Mar*aryds kommun 

.. ~·1 ( c; ;-· ' 
C)lt,.,/f/t-'-L,t ?"1·4~ tYL-" 
sp.lalltle Kal'lsson 
Utsedt1 au fullmäktige Alvesta kommun 

~-~-
11-0ävöiist 

Utsedd av JUllmäktige Lessebo kommun 
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Värderings- och avskrivnings principer 

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de 

rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar värderas till det 

belopp de beräknas inflyta. 

Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier 

med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år. 

Skulder tas upp til l det faktiska värdet av kända skulder. 

Växjö den april 2020 

t{/1#)iff#l/Jaw1aLciuuub~ 
Oliver RosengretJ Monica Widnemark Sebastian Ohlsson 

~~~}'.:-
Magnus Carlberg 

Il (Q p~c,-~6,1/ 
~~arström Marie Rosenqv1s 

VoB Kronoberg , Bokslut 2019 
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§ 131 Dnr 2020-00268 042 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet 
Sydarkivera 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta 
kommuns del bevilja ledamöterna i förbundsstyrelsen i kommunalförbundet 
Sydarkivera ansvarsfrihet för år 2019.  

Jäv 

Per Ribacke (S) anmäler jäv och deltar därför inte i beslutet. Se uppgift om 
tjänstgörande ordförande och ersättare på protokollets förstasida. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Sydarkivera har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2019 är det 27 medlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är 
en organisation med målet att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 
förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en 
gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala 
arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas organisationer för 
systemförvaltning. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det 
förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför 
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt 
syftar till att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande 
enklare och mer kostnadseffektivt.  

Bilagor 

Arbetsutskottets protokoll 2020-09-01 § 100 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Protokoll från förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Sydarkivera 2020-06-12 

Granskning av årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera  

Protokoll från styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera 2020-03-06 

Revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 100 Dnr 2020-00268 042 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet 
Sydarkivera 2019 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
för Alvesta kommuns del bevilja ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Sydarkivera har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2019 är det 27 medlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är 
en organisation med målet att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 
förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en 
gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala 
arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas organisationer för 
systemförvaltning. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det 
förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför 
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt 
syftar till att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande 
enklare och mer kostnadseffektivt.  

 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Protokoll från förbunds fullmäktige för kommunalförbundet Sydarkivera 2020-06-
12 

Granskning av årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera  

Protokoll från styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera 2020-03-06 

Revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera 

Beslutet skickas till 
Sydarkivera 

 



 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-11 
 

 

 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet 
Sydarkivera 2019 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
för Alvesta kommuns del bevilja ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Sydarkivera har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2019 är det 27 medlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är 
en organisation med målet att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 
förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en 
gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala 
arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas organisationer för 
systemförvaltning. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det 
förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför 
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt 
syftar till att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande 
enklare och mer kostnadseffektivt.  

  

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunalförbundets årsredovisning 2019. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 

revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som styrelsen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Kommunalförbundet har ett positivt resultat på 1,8 mkr.  Det finns inget tidigare 

underskott att återställa.    

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som styrelsen beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som styrelsen fastställt i 

budget 2019.  

Vi kan med utgångspunkt från uppgifterna i årsredovisningen, bedöma att 

verksamhetens utfall är förenligt med de av styrelsen fastställda verksamhetsmålen i 

budget 2019.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om 

resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål styrelsen beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål som styrelsen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som styrelsen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) 

● Styrelsens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019. 

Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för 

räkenskapsåret 2019.   
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller form 

att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen 

i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund 

och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2020-03-06 och 

medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 

Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1: 

• En översikt över utveckling av kommunens verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om kommunens förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av kommunens verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 

Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 

kraft 1 januari 2020. Tidigare tillämpning uppmuntras.  

Förvaltningsberättelsen i förbundets årsredovisning innehåller ovanstående uppgifter. 

Struktur och jämförbarhet är utgångspunkter i den nya lagstiftningen i syfte att 

underlätta för en extern bedömare att få en rättvisande bild över verksamhet och 

ekonomiskt resultat och ställning. 

Som framgår av redovisningsprinciperna kommer en anpassning till lag och 

rekommendation att ske under 2020.  

I förvaltningsberättelsen anges att balanskravet har uppnåtts. Eget kapital uppgår till 6,4 

mkr. Det finns inget tidigare underskott att täcka. Balanskravsutredningens uppställning 

följer inte uppställning LKBR.  

Driftredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020, 

men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller inte en 

driftredovisning i eget avsnitt  

  

 
1 LKBR (2018:597), kapitel 11 
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Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringssammanställning i eget avsnitt. 

Investeringssammanställningen omfattar en samlad redovisning av 

kommunalförbundets investeringsverksamhet. R14 anger bland annat krav på 

redovisning avseende fleråriga projekt. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Avvikelse finns avseende i rekommendation för efterfrågade uppgifter i 

driftsredovisningen. Vi ser dock avvikelserna som av mindre vikt, då RKR anger att 

aktuella rekommendationer gäller från och med räkenskapsåret 2020. Vi vill dock 

påpeka att tidigare tillämpning uppmuntras.  

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 

2019. 

God ekonomisk hushållning 

Styrelsen har fastställt mål- och resursplan för 2019 innehållande finansiella mål och 

verksamhetsmål.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Balanserad budget utan 
höjning av avgifterna 2% 
överskott av verksamheten 
efter balanskravsjustering 
vilket innebär 242 tkr 

1 852 tkr Uppfyllt 

Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag 
bör understiga 10 % 

0,7%  Uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 
månads löner som är 1 445 tkr 

12 702 tkr  Uppfyllt 

Oförändrad soliditet 43,4%  Uppfyllt 

 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls. 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för 

god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.  

Utifrån den samlade bedömningen i årsredovisningen är måluppfyllelsen god. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med styrelsens mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet.  

Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering bedöma huruvida verksamhetens utfall 

är förenligt med styrelsens övergripande mål för verksamheten eller ej.  

Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är delvis uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. I 

resultaträkningen för förbundet saknas raden ”verksamhetens resultat” som enligt LKBR 

ska visas direkt efter ”verksamhetens nettokostnad”. Även ”resultat efter finansiella 

poster” saknas.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

I vår periodiseringskontroll noterade vi en avvikelse på 68 066kr (inkl. moms). Det avser 

en kostnad som skulle ha varit bokförd år 2020 men är bokförd som en kostnad år 2019. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar inte 

erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 

årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen. Vi noterar 

att hänvisning till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) inte 

görs i årsredovisningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Anpassning till 

redovisningsrekommendationer och LKBR bör ske. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 

Uppfyllt  
 

 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 
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1 Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2019 är det 27 medlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är en 
organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning 
för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning.  
 
Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och 
hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas 
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det 
förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, 
råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt syftar till att göra 
arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och 
riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation 
för förvaltning av arkiv som är långsiktigt hållbar.  
 
Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet utökats 
med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster 
avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får 
även frågor om digitisering av analoga handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men 
kan utredas som anslutande tjänst om förbundsmedlemmarna begär det. 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Arbetet fortskrider med att införa rutiner för digitala arkivleveranser med utgångspunkt i 
förbundsstyrelsens inriktningsbeslut. Uttagen från de inaktiva journalsystemen börjar närma 
sig slutfasen. Flera av de av förbundsmedlemmarna inrapporterade inaktiva systemen har 
slutarkiveras som databaskopia enligt de etablerade metoder för databasarkivering som finns 
framtagna. Sydarkiveras personal arbetar tillsammans med förvaltningarna hos 
förbundsmedlemmarna med att skapa förutsättningar för digitala arkivleveranser från de 
prioriterade aktiva system som har uttagsfunktioner/moduler.  
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Bilden nedan visar översiktligt status för de digitala arkivleveranserna. 
 

 
 
Klar färg: Förbundsmedlem har levererat  
Ljus färg: Förberedande arbete pågår 
Grå färg: Bevarande genom utskrift på papper eller migrering till nytt verksamhetssystem 
Vit färg: Arbete ej uppstartat 

 
Totalt har omkring 6 miljoner filer överförts till Sydarkivera och bevarandesystemet. 
Datamängden var i januari i år 2 300 GB.  Webbinsamlingen står för den största volymen, sett 
till antalet filer och datamängd.  
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Tabellen nedan visar ökningen av inlevererade avslutade akter och journaler 2017–2020 från 
23 databaser fördelat på 10 förbundsmedlemmar. Ökningen sker tack vare att allt fler 
förvaltningar kommer igång med rutiner för digitala arkivleveranser. En utveckling som 
kommer att fortsätta kommande år i allt högre takt. Sydarkivera och förbundsmedlemmarna 
arbetar tillsammans fram allt mer effektiva lösningar och rutiner. 

 
Sydarkivera har under 2019 tagit steget ut i Europa och deltar sedan november i ett 
omfattande projekt med att arbeta fram specifikationer och kod till det europeiska 
byggnadsblocket eArchiving. Detta ger förbundet direkt tillgång till projektets resultat och 
erfarenhetsutbyte med andra arkivinstitutioner runt om i Europa. Arbetet med specifikationer 
förväntas långsiktigt gynna förbundsmedlemmarna på det sättet att system på den 
europeiska marknaden stödjer informationsutbyte och e-arkiv. 
 
För att förbättra kommunikationen mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har 
förbundet aktivt arbetat vidare med medlemssamordningen under 2019. Medlems-
samordningen är till för att ge bästa stöd till förbundsmedlemmarna och samtidigt använda 
förbundets befintliga resurser på ett effektivt sätt och öka professionaliseringen inom 
arkivariegruppen. 

  

 2015  2016 2017 2018  2019  Jan-feb 2020 
Antal filer - - 150 4 500 68 000 117 000 
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1.2 Organisation 

Kommunalförbundet förberedde under hösten 2019 verksamheten för en omorganisation 
2020 med en indelning i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och respektive 
enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.  
 
Organisationen har implementerats successivt under hösten 2019 men formella 
beslutsbemyndiganden tas först under 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i 
medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är 
tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig. I ansvaret ingår förvaltning av de rutiner, 
mallar, system med mera som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. Staben och 
enheterna är beställare gentemot enheten för utveckling och it. 
 

  

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING

Emilia Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Sydarkivera redovisar på helårsbasis ett överskott av verksamheten på totalt 1 852 tkr. Detta 
är väsentligt bättre än den prognos på + 219 tkr som lämnades vid halvåret men  
598 tkr sämre än den helårsbudget som fastställts av förbundsfullmäktige.  
 
Verksamheten har under hösten präglats mycket av det svaga ekonomiska resultatet i från 
delåret (+ 8tkr) vilket bland annat resulterat i att en arkivarietjänst, där en medarbetare 
slutade under sommaren, inte återbesatts.  
 
Nyckeltal 2019 

Helår 
2019 
Delår 

2019 
Prognos 

2018 

Resultat (tkr)   1 852 8 219 2 711 
Resultat som andel av omsättning 7,7 % 0 % 1 % 13,6 % 
Soliditet 42,2 % 35,3 % - 39,4 % 

 
Betydande för verksamhetens utveckling ekonomiskt har varit omfattningen av de anslutande 
tjänsterna vilket ökat kraftigt under året, dels på grund av tjänsten dataskydd och dels på 
grund av de analoga arkiven i Karlskrona och Region Blekinge där Sydarkivera tagit över 
driften.  
 
Uppfyllandegraden av verksamhetsmålen inom respektive verksamhetsområde kan 
sammanfattas enligt nedan där antalet uppfyllda mål jämförs med totala antalet: 
 

Verksamhet Uppfyllda 
kvalitetsmål/indikatorer 

Uppfyllda  
aktivitetsmål 

Administrativ verksamhet 1 (1) 13 (14) 
Arkivmyndighet 4 (4) 2 (3) 
Utbildning och pedagogiskt 
material 

4 (6) 5 (7) 

Verksamhetsstöd och 
rådgivning 

6 (8) 10 (14) 

Tillgänglighet 2 (3) 3 (5) 
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Verksamhet Uppfyllda 
kvalitetsmål/indikatorer 

Uppfyllda  
aktivitetsmål 

Bevarandeplanering och 
samordning 

6 (6) 8 (9) 

Digitala arkivleveranser 4 (5) 30 (45) 
Digitalt arkivsystem 4 (4) 3 (5) 
Arkivvård - 3 (5) 
Nya anslutande tjänster - 0 (3) 
Analoga arkiv 2 (2) 1 (5) 
Dataskyddsombud 1 (2) 8 (9) 

 
Utifrån ovanstående sammanställning är den samlade bedömningen att måluppfyllelsen mot 
de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god.  

1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Sydarkivera har under januari och februari arbetat intensivt med digitala arkivleveranser. 
Många av de leveranser som inte kunde bokas in 2019, har bokats in under de första 
månaderna 2020. Det har varit dedikerade arbetsdagar i valvet för att kontrollera överförda 
paket och genomföra planerade vårdjobb. Arbete har genomförts när det gäller it-miljön för 
att säkra upp överförda leveranser. Bland annat automatiserade backupflöden i dedikerade 
backupnät samt daglig övervakning av checksummor som beräknats på alla digitala 
arkivleveranser. 
 
Sydarkivera har 14 februari deltagit på det andra stora eventet för eArchiving 
byggnadsblocket, denna gång för de anställda inom EU:s olika avdelningar i Bryssel och 
Luxemburg. För 50 deltagare presenterade Sydarkiveras metadatastrateg specifikationerna 
och programvarorna inom e-arkiv byggnadsblocket och ledde även en diskussionsgrupp om 
hur dessa kan användas. 
 
Standarden EAC-CPF som används för att utbyta och lagra information om arkivbildare sedan 
2010 genomgår just nu en stor revision. Detta arbete kommer att leda till publicering av 
version 2 av standarden. Sydarkiveras metadatastrateg, som är internationell ordförande i 
arbetsgruppen som ansvarar för revisionsarbetet, deltar på ett veckolångt arbetsmöte i mars 
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2020 då deltagarna arbetar fokuserat med ett antal frågor. En av frågorna är hur arkivbildare 
är relaterade med varandra och till arkiv för att kunna ge tydligare beskrivningar av 
relationerna. Sydarkiveras egna beskrivningarna av hur de olika kommunala nämnderna och 
kommunen hänger ihop kommer att vara del i det arbetet framåt. Denna standard är viktigt 
för att kunna beskriva all den information från förbundsmedlemmarna som samlas hos 
Sydarkivera så att den blir sökbar och spårbar även i framtiden. 

1.5 God ekonomisk hushållning  

Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i 
budget och verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige dessutom 
fastslå riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Sydarkiveras långsiktiga finansiella mål 
innebär bland annat ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som ska kunna nås 
utan höjning av medlemsavgifterna. Vidare bör nettoinvesteringar inte överstiga 10 % 
medlemsavgifter och statsbidrag, investeringar ska också ske med egna medel. 
Kommunalförbundet ska också ha en oförändrad soliditet. På likviditetssidan ska 
kommunalförbundet hålla en likviditetsreserv som motsvarar de anställdas löner 
inkluderande förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad.   
 
Målavstämning ekonomiperspektiv Utfall  Mål Kommentar 
Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

  Mål uppfyllt 

2 % överskott av verksamheten* 1 852 tkr 242 tkr  
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör 
understiga 10 % 

0,7 % <10 % 
Mål uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 månads löner 12 702 tkr 1 445 tkr Mål uppfyllt 
Oförändrad soliditet 43,4 %  Mål uppfyllt 

 
*efter balanskravsjustering 
**genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period 
 
I och med att verksamheten genererat ett större överskott än prognosticerat under hösten 
överträffar förbundet prognosen från delårsrapporten om att uppfylla två av de fyra 
långsiktiga finansiella målen. Sydarkivera uppfyller vid årsskiftet samtliga finansiella mål men 
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ser samtidigt, i och med att fler medlemmar ansluter 2020 och fördelningen mellan 
skuldsidan och det egna kapitalet också förändras behov av att revidera gällande 
målsättningar framförallt gällande soliditetsmålet.  

1.6 Balanskravsresultat 

I enlighet med kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning 
mot balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna 
överstiger kostnaderna sett över tiden. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott ska 
motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret. Resultatet för helåret 
2019 visar att kommunalförbundet uppfyller balanskravet. 
 
(tkr)    
Avstämning mot balanskravet Innevarande 

år  

Prognos 
innevarande 
år 

Fg år  

Periodens resultat enligt resultaträkning 1 852 219 2 711 
Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0 
Balanskravsresultat 1 852 219 2 711 

 

1.7 Väsentliga personalförhållanden 

Sydarkivera har vid årets slut 33 anställda fördelat på 26,6 tjänster anställda vilket är en 
ökning med 14 personer (9,45 tjänster) sedan föregående år. Framförallt övertagandet av de 
analoga arkiven för Karlskrona kommun och Region Blekinge har bidragit till 
personalökningen. Vid inledningen av 2020 kommer personalstyrkan att minska igen med 
hänsyn till att den anslutande tjänsten dataskyddsombud reduceras.  
 
Sjukfrånvaron inom förbundet är precis som tidigare låg. Under 2019 har Sydarkivera inte 
haft någon långtidssjukskrivning vilket resulterat i en förbättring av den totalt sjukfrånvaron 
från 3,98 % till totalt 2,75 %. 
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Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år  
Totalt 2,75 % 3,98 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 91 % 
Kvinnor 3,67 % 6,91 % 
Män 1,74 % 1,78 % 
Sjukfrånvaro -29 år   
Totalt 1,85 % 0,00 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 0,00 % 
Kvinnor 2,88 % 0,00 % 
Män 0,00 % 0,00 % 
Sjukfrånvaro 30–49 år   
Totalt 3,38 % 7,78 % 
- varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 

 

0,00 % 98 % 
Kvinnor 3,32 % 12,73 % 
Män 3,47 % 3,28 % 
Sjukfrånvaro 50- år   
Totalt 2,04 % 0,51 % 
 -varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 0,00 % 
Kvinnor 5,06 % 0,32 % 
Män 0,15 % 0,62 % 

 

1.8 Förväntad utveckling 

Under 2020 strävar Sydarkivera mot att ytterligare öka inleveranserna av digitalt material för 
bevarande. En ny organisation med tre enheter samt en stab bäddar för en mer strukturerad 
hantering av de olika tjänstepaket som verksamheten hanterar och tjänstemanna-
organisationen kommer även att fokusera på att utveckla uppföljning och rapportering av 
inlevererat material. En viktig del för att få inleveranserna att fungera är även att stötta det 
förberedande arbetet i medlemsorganisationerna med rådgivning och utbildning inför 
slutarkivering i enlighet med grunduppdraget. I detta avseende belyses hela ärendekedjan för 
att få så bra kvalitet på materialet som möjligt redan från början.  
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I och med att tio nya medlemmar tagit avsiktsförklaring om medlemskap 2021 kommer även 
förberedande arbete att genomföras hos dessa. Arbetet hanteras till övervägande del av 
personal som är anställd hos de nya medlemmarna och inte hos Sydarkivera.  

2 Resultaträkning 
TKR Noter Utfall  Fg år  Prognos Budget 
      

 

Medlemsintäkter 1 16 505 15 744 16 182 16 078 

Övriga intäkter 1 9 296 4 181 9 158 8 106 

Kostnader 2 -23 715 -16 913 -24 896 -21 365 

Avskrivningar 3 -227 -298 -221 -367 
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  1 859  2 714 223 2 452 
 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader 5 -7 -3 -4 -2 
 
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  1 852 2 711 219 2 450 

 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN    
 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018   

 
Medlemsintäkter 16 505 15 744 

Anslutande tjänster 8 114 3 498 

Lönebidrag  88 US 

Lönebidrag anslutande tjänst 720 257 

Övriga intäkter 374 426 
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SUMMA INTÄKTER 25 801 19 925 
 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 3,3 % 3,5 % 
Borgholm 1,8 % 1,9 % 
Bromölla 2,1 % 2,3 % 
Eslöv  5,5 % 5,9 % 
Höör 2,7 % 2,8 % 
Hässleholm 8,6 % 9,1 % 
Karlskrona 11,1 % 11,8 % 
Karlshamn 5,3 % 5,7 % 
Lessebo 1,5 % 1,6 % 
Ljungby 4,7 % 5,0 % 
Markaryd 1,7 % 1,8 % 
Olofström 2,2 % 2,4 % 
Osby 2,2 % 2,4 % 
Oskarshamn 4,5 % 4,8 % 
Region Blekinge 8,5 % 1,6 % 
Ronneby 4,9 % 5,2 % 
Tingsryd 2,1 % 2,2 % 
Vellinge 5,9 % 6,3 % 
Vadstena 1,2 % 1,3 % 
Vimmerby 2,6 % 2,8 % 
Åtvidaberg 1,9 % 11,8 % 
Älmhult 1,9 % 2,1 % 
Östra Göinge 2,4 % 2,6 % 
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Not 2 Verksamhetens kostnader 2019 2018  

 
Huvudverksamhet* -1 608 0 
Löner, arvoden och personalomkostnader  -16 030 -9 959 
Pensionskostnader inkl. löneskatt** - 1 317 - 862 
Lokalkostnader - 934 -978 
Övriga kostnader* -3 826 -5 114 
(Varav administrativa tjänster***) -737  US 
(Varav förbrukningsinventarier och IT-material) -767 -1 002 
(varav resekostnader inkl logi) -300 -187 
(varav övrigt) -2 022 -3 925 
SUMMA KOSTNADER -23 715 -16 913 
Periodens leasingkostnad -399 -389 

 
*Från och med räkenskapsåret 2019 redovisar Sydarkivera samtliga kostnader 
kopplade till fullgörande av uppdraget för medlemskommunernas räkning som 
huvudverksamhet i enlighet med baskontoplan för kommuner (Kommunbas -13).  
** Varav avgiftsbestämd del 313 tkr och pensionsförsäkringspremier 1 004 tkr. 
Beloppen inkl. löneskatt.  
***varav kostnad för revisionskonsulter 60 tkr.  
 
 

 

Not 3 Avskrivningar 2019 2018  

 
Avskrivningstider 
Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 
Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 
 
 
Not 5 Finansiella kostnader 2019 2018 

 
Bankkostnader -6 -3 
Räntekostnader -1 0 
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3 Kassaflödesanalys 
  Noter  2019 2018 
  
 
Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat efter avskrivningar    1 852 2 711 

Justering för avskrivningar    227 298 
Förändring av rörelsefordringar    6 116 -3 754 
Förändring av avsättningar    0 0 
Förändring av rörelseskulder    1 787 2 197 
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  9 982 1 452 
 
Investeringsverksamheten      

Försäljning av anläggningstillgångar   0 0 

Förvärvande av anläggningstillgångar   -341 -393 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -341 -393 
 

Finansieringsverksamheten    0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  0 0 
 

ÅRETS KASSAFLÖDE    9 641 1 059 
Likvida medel vid årets början (ingående kassa)   3 061 2 002 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT    12 702 3 061 
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4 Balansräkning 
TKR Noter 2019-12-31 2018-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 
Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar  
Dataprogramvaror 6 0 5 
Materiella anläggningstillgångar 
Möbler och inventarier 7 511 491 
Data-  
och kommunikationsutrustning 8 295 195 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 9 1 666 7 782 
Bank  12 702 3 061 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  15 174 11 534 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Eget kapital 10 6 400 4 548 
   -varav periodens/årets resultat  1 852 2 711 
 
Avsättningar 
Pensioner 11 0 0   
 
Skulder 
Långfristiga skulder  0 0 
Kortfristiga skulder 12 8 774 6 986 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 174 11 534 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2019-12-31 2018-12-31 
 

Not 6 Dataprogramvaror 
 
Ingående anskaffningsvärde 288 288 
Nyanskaffning 0 0 
Summa anskaffningsvärde 288 288 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -283 -191 
Årets avskrivningar -5 -92 
Summa avskrivningar -288 -283 
BOKFÖRT VÄRDE 0 5 
 

 

 
Not 7 Möbler och inventarier 
 

Ingående anskaffningsvärde 654 435 
Nyanskaffning 103 219 
Summa anskaffningsvärde 757 654 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -163 -85 
Årets avskrivningar -83 -78 
Summa avskrivningar -246 -163 
BOKFÖRT VÄRDE 511 491 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2019-12-31 2018-12-31 
 
Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 
 
Ingående anskaffningsvärde 748 575 
Nyanskaffning 238 173 
Summa anskaffningsvärde 986 748 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -552 -425 
Årets avskrivningar -139 -128 

Summa avskrivningar -691 -553 

BOKFÖRT VÄRDE 295 195 
 

 

Not 9 Kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 
 
Kundfordringar 611 6 846 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 384 182 
Momsfordran 366 322 
Övriga kortfristiga fordringar 305 432 
SUMMA FORDRINGAR 1 666 7 782 
 

Not 10 Eget Kapital 2019-12-31 2018-12-31 
 
Ingående eget kapital 4 548 1 837 
Årets resultat 1 852 2 711 
SUMMA EGET KAPITAL 6 400 4 548 
 

Not 11 Avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 
 
Avsättningar 0 0 
SUMMA FORDRINGAR 0 0 
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Not 12 Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 
 
Leverantörsskulder 1 068 274 
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 5 134 4 933 
Semesterlöneskuld inkl soc avgifter 801 603 
Upplupen arbetsgivaravgift  314 259 
Personalens skatter 285 259 
Avgiftsbestämd del, pensioner inkl löneskatt 669 377 
Övriga upplupna kostnader 503 281 
SUMMA FORDRINGAR 8 774 6 986 
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5 Investeringssammanställning 
Sydarkivera har under året genomfört inköp av utrustning till videokonferenssystem för att 
effektivisera och bättre upprätthålla kommunikationen mellan både de egna kontoren 
(”noderna”) och i fråga om digitala möten med medlemmarna.  Kostnaden för detta uppgår 
till totalt 173 tkr. Ytterligare investeringar i systemet behöver göras under kommande år för 
att uppnå full funktionalitet. Investeringar i videokonferenssystem beräknas uppvägas av 
motsvarande besparingar i form av uteblivna resor.  
I samband med övertagandet av Karlskronas kommunarkiv har inköp avseende kontors-it 
(datorer och tillbehör) köpts in för totalt 65 tkr. I samband med att verksamheten växter med 
både fler medlemskommuner och därtill anslutande tjänster har kommunalförbundet 
upphandlat både ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem liksom ett nytt 
ekonomisystem vilka också tagits i skarp drift. I samband med delårsrapporten 
prognosticerades en utgift på totalt 320 tkr för system, utgifter som emellertid har kunnat 
kostnadsföras på helåret med hänsyn till deras karaktär av i huvudsak konsultinsatser. 
Sydarkivera har under året även köpt in IT-utrustning för digitisering av analoga handlingar 
till ett belopp av 103 tkr.   
 

  2019 Budget  2019 prognos 
    
Lokalanpassningar  0 30  0 
Nät, servrar, lagring  65 200  0 
Kontors IT-utrustning  173 100  65 
AV-utrustning inkl lokalanpassning och hårdvara 0 500  173 
IT- Utrustning   103 0  320 

SUMMA INVESTERINGAR  341 830  558 
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6 Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets ordinarie 
bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med delårsbokslutet 2017.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Semesterlöneskuld och 
upplupen pensionsavgift har beräknats. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed.  
 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för 
materiella- och immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal.  
Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat 
några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018. 
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7 Administrativ verksamhet 
7.1 Övergripande mål administrativ verksamhet 

Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och 
verksamhet ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas 
på ett kostnadseffektivt sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta. 
 
Införandet av ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex har inneburit bättre uppföljning 
och stöd för handläggare. Förberedande installationer för att införa elektronisk distribution 
via telefon/surfplatta har genomförts. På grund av prioritering av basverksamheten har 
införande av sammanträdesadministration och mötes-app skjutits upp till nästa 
verksamhetsår. 
 
Ekonomiredovisningssystemet (tjänst på webben) har inneburit förbättrade möjligheter 
att hantera förbundets ekonomiska administration med personal placerad på olika noder. 
 
Anslutningen av nya medlemmar går enligt plan. Tio kommuner har tecknat 
avsiktsförklaring om medlemskap. De fem anslutande kommunerna i Sörmland har ett 
gemensamt anslutningsprojekt som administreras och finansieras separat av berörda 
kommuner. Samtliga fem kommuner har tecknat anslutningsöverenskommelse. 
 
Anslutningen av de övriga fem kommunerna (tre kommuner i Kalmar län och två 
kommuner i Östergötlands län) hanteras av berörda medlemssamordnare. Arbetet med 
att underteckna anslutningsöverenskommelse pågår. 
 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Metod 

Begränsa administrativa 
kostnader  

- Max 30% av 
budget 

Högst 15 % 
av budget 

Målet är uppnått 
Genomgång 
redovisning 
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8 Bastjänster 
8.1 Övergripande mål bastjänster 

Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor i Sydarkiveras 
handlingsprogram har följande övergripande mål formulerats för förbundets bastjänster. 

• Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv och 
informationsförvaltning. 

Utbildningsverksamheten fungerar väl och omdömena från förbundsmedlemmarna är 
över lag mycket goda. Handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar via 
webb ger förbundsmedlem flera möjligheter att ta del av kunskap när det gäller arkiv och 
informationsförvaltning. Det är ännu för tidigt för att kunna mäta tydliga effekter vid 
tillsyn eller i samarbetet med digitala arkivleveranser.  

• Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad insyn och 
säkerhet. 

Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera 
informationsförvaltning fortsätter att engagera förbundsmedlemmarna. Användandet av 
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning fortsätter att öka och allt fler deltar i 
utveckling av mallarna.  

• Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med samordnad 
uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering. 

Arkivtillsynen för 2019 för området Skolan har genomförts med tillsynsbesök och verktyg 
för egenkontroll. Åtgärdsplaner har rapporterats till berörda förvaltningar och det sker en 
uppföljning av åtgärder. Rutinerna har förbättrats och utsedda medlemssamordnare ger 
kontinuitet och trygghet för förbundsmedlemmarna.  

• Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad 
information.  

De första stegen har tagits för att tillgängliggöra insamlade digitala arkiv. Mycket av 
arbetet sker fortfarande genom att på olika sätt stödja de centrala arkivfunktionerna att 
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förteckna överlämnade arkiv och publicera arkivförteckningar. Det är nyckeln till 
sökbarhet och förbättrad tillgänglighet till arkiverad information. 

• Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information från 
verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras bevarandesystem. 
 
Sydarkivera har framgångsrikt genomfört uttag av information via användargränssnitt för 
system där det inte varit möjligt att beställa uttag från leverantör och det finns hinder för 
databasuttag i form av kryptering. Uttagsroboten kan via användargränssnitt skriva ut 
handlingar med hjälp av virtuell Pdf-skrivare, på samma sätt som en mänsklig användare. 
 
Sydarkivera har även bidragit i projekt för generella metoder och specifikationer för 
databasarkivering. Bland annat genom att tillgängliggöra externt labb for övriga 
projektdeltagare, Riksarkivet och Statens Servicecenter med flera myndigheter. 
 

• Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad 
interoperabilitet mellan system och tjänster. 
 
Medlemskap i DLM-forum och möjligheten att delta med resurser i projekt för att arbeta 
fram produkter till det europeiska byggblocket för e-arkiv ger Sydarkivera helt nya 
möjligheter att delta i satsningar för långsiktigt hållbara lösningar för 
informationsöverföring.  

8.2 Inriktning för etappen 2019–2020 
Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Den tredje etappen 2019–2020 ska 
enligt den långsiktiga planen i handlingsprogrammet handla om att tillgängliggöra 
information ur medborgarperspektiv.  
 
Arbetet har påbörjat med att tillgängliggöra insamlade webbsidor. Det finns också en plan 
för att skapa ett enkelt webbdiarium för enkel sökning i äldre datoriserade diarier. I övrigt 
omfattas levererad information av sekretess.  

 
I och med den anslutande tjänsten Analogt slutarkiv har Sydarkivera möjlighet till förbättrad 
service till allmänheten med forskarsal och kompetens när det gäller utlämnande av allmän 
handling. Detta gynnar även tillgängligheten till det digitala arkivet.   
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8.3 Arkivmyndighet 

Verksamheten ligger väl i fas med planering. Samtliga mätbara mål och de flesta 
aktivitetsmålen för 2019 har uppfyllts. Sydarkiveras medlemssamordnare har 
genomfört arkivtillsyn inom skolan genom att successivt besöka samtliga 
förbundsmedlemmar. Rapport från arkivtillsyn 2018 avseende verksamhetsområdena 
central administration samt trygghet och säkerhet (inkluderande räddningstjänst) har 
redovisats för förbundsstyrelsen.  
 
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva 
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Styrande dokument är 
Strategisk tillsynsplan 2016–2022. 2019 var inriktningen tillsyn när det gäller 
informationshantering och arkiv i Skolan. Alla utom ett kommunbesök med tillsyn 
genomfördes enligt plan. Det sista besöket fick läggas i januari på grund av att den aktuella 
myndigheten inte kunde ta emot tidigare. Totalt besökte Sydarkivera 25 kommuner och 
kommunalförbund under året.  
 
Tillsynen genomfördes på så sätt att representanter från de olika verksamheterna inom 
skolan samlas vid ett tillfälle per kommun. Oftast på den centrala förvaltningen. Vid detta 
tillfälle genomfördes intervjuer för att gå igenom ett gemensamt frågeformulär. 
Kommunbesöken utfördes av utsedda medlemssamordnare. Tillsynerna kompletterades med 
verktygen för egenkontroll (webbenkäter). Under 2019 uppmanades medlemmarna att fylla i 
webbenkäterna i samband med tillsynsbesök. Svarsfrekvensen är därför betydligt högre än 
målet för 2019. 
 
Förbundsmedlemmarna var engagerade och intresserade vid tillsynerna. I några fall har det 
varit svårt att få klartecken för mötesbokning och det har uppkommit frågor kring formalia 
runt tillsynen, men i övrigt har arbetet förflutit enligt plan. I samband med besöken har 
Sydarkivera nått många deltagare från olika yrkesgrupper inom skolan. Tillsynerna har fått 
igång interna processer ute hos förbundsmedlemmar för att förbättra rutiner och uppdatera 
informationshanteringsplaner. Rutinen för återkoppling sågs över efter önskemål från de 
förtroendevalda i Sydarkiveras förbundsstyrelse. Åtgärdsplan och rapport från tillsyn har från 
och med hösten 2019 skickats för kännedom till ledamöter och ersättare i Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige från den aktuella kommunen. I flera fall har Sydarkiveras ledamöter och 
ersättare deltagit vid tillsynstillfällen i sina respektive kommuner. 
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Myndigheterna hos förbundsmedlemmarna ska i samband med uppdateringar eller 
nyskapade av informationshanteringsplaner eller vid behov av särbeslut samråda med 
Sydarkivera. Allt fler kommuner skickar utkast för samråd direkt till Sydarkiveras officiella 
adress. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under året 

80 % 85 % 96 % Mål uppfyllt 
Genomgång av 
ärenden. 

Andel förbunds 
medlemmar som använt 
verktyg för självvärdering  

- 10 % 52 % Mål uppfyllt 
Enkät: ”Självvärdering 
för arkivansvariga” 

Arkivombudens upplevda 
nöjdhet, stöd från 
Sydarkivera (skala från 1–5) 

- 3,4 3,7 Mål uppfyllt 
Enkät: ”Utvärdering för 
arkivombud” 

Andel förbundsmedlemmar 
som använt checklista för 
arkivlokal 

- 10 % 67 % Mål uppfyllt 
Enkät: ”Checklista för 
arkivlokal” 
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8.4 Utbildning och pedagogiskt material 

Verksamheten ligger väl i fas med planering och målen för 2019. De mätbara målen 
visar att deltagare är nöjda med genomförda utbildningar, men att utbildningsutbudet 
behöver anpassas efter behov och förutsättningar för deltagande.  Aktivitetsmålen har 
i huvudsak uppfyllts vid årets slut.  
 
En samlad bedömning är att behoven av utbildningar fortsätter att vara höga. Att nå ut med 
kunskap om vad som gäller är en viktig förutsättning att uppnå en rättssäker och effektiv 
informationsförvaltning nu och i framtiden. Det är inte minst avgörande för att i ett 
långsiktigt perspektiv kunna hantera digitala arkivleveranser på ett kostnadseffektivt och 
säkert sätt. 
 

 
Deltagarstatisk utbildningar som genomfördes 2019. 

 
Flera av utbildningarna har genomförts löpande under de senaste åren vilket kan ha påverkat 
efterfrågan av vissa utbildningar på grund av att medarbetare redan deltagit. Många 
kommuner har bytt administrativa chefer på olika nivåer och också genomfört omfattande 
omorganisation.  Det kan ha bidragit till att förbundsmedlemmarna inte haft utrymme att 
delta i utbildningar. Det kan också påverka på så sätt att kunskapen om vilket utbud som 
finns inte når ut, då Sydarkiveras roll och uppdrag inte är självklart för nya chefer. 
Bedömningen är att detta inte kommer att ha någon långsiktig påverkan på verksamheten. 
 
Utbildningarna för nya medlemmar förnyades under året. Intensivutbildningar har på flera 
ställen ersatts av introduktionsutbildningar för nya förbundsmedlemmar. Både 
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intensivutbildningarna och introduktionsutbildningarna ligger på grundnivå och har dragit 
många deltagare.  
 
På prov genomfördes under vinterhalvåret 2018/2019 grundutbildningspaketet som 
distansutbildning via webb. Tanken var att utvärdera intresse och utfall vid den typen av 
utbildningsinsatser. Utbildningsformen visade sig vara uppskattad och innebära en möjlighet 
att effektivisera och minska kostnaderna för medlemmar och förbundet. Dock var det svårt 
att veta exakt antal deltagare eftersom flera personer satt tillsammans på en uppkoppling 
och återrapporteringen om antal deltagare inte var optimal. Utvärderingar och erfarenheter 
från testverksamheten med distansutbildning via webb ger bra med underlag för att fortsätta 
satsningen och förbättra rutinerna. Det är en trend med ökat deltagande på 
webbutbildningarna. Det efterfrågas ännu fler korta utbildningar via webben, både på grund 
och fördjupningsnivå. 
 
Samtidigt som behovet av vissa utbildningar har minskat, så efterfrågas specialinriktade 
utbildningar anpassade för specifika målgrupper efterfrågas allt mer. Den främsta avvikelsen 
var att under våren genomfördes av en oplanerad specialistutbildning om hemliga 
handlingar. Bakgrunden var ny säkerhetsskyddslag som gäller från och med 1 april 2019. 
Utbildningen blev fullbokad och ytterligare ett tillfälle genomfördes i 18 oktober.  
 
Med bakgrund av detta har Sydarkivera genomfört en översyn av förbundets 
utbildningsverksamhet och utbildningsutbud för att se hur vi på bästa och mest effektiva sätt 
ska kunna möta upp efterfrågan och behov utifrån de resurser förbundet har att tillgå. 
Utbudet har setts över och anpassas till olika målgrupper samt behovet för nya och gamla 
medlemmar. I november tog förbundsstyrelsen ett beslut om ett nytt utbildningsprogram där 
grundutbildning ingår i bastjänst och specialiserade utbildningar är anslutande tjänst och 
finansieras genom deltagaravgifter.  
 
Från och med 2019 har verksamheten haft en anställd mediaproducent/webbredaktör, vilket 
påverkat utbildningsverksamheten mycket positivt. Förbundet har under våren kunnat 
publicera en första version av Handbok på webben som i första hand riktar sig till 
arkivansvariga och arkivombud. I handboken publiceras informationsfilmer tillsammans med 
informationstexter och handböcker inom området informationshantering, 
informationsförvaltning, dataskydd och informationssäkerhet. Marknadsföring av handboken 
har genomförts framförallt i samband med utbildningar och den har rönt uppskattning från 
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medlemmarna. Det långsiktiga målet med handbok på webben är att minska behovet av 
utbildningsinsatser på plats och säkerställa kvalitet i verksamheten med rådgivning.  
 
Översyn av framtagna handböcker för arkiv och informationshantering - Hälsa och socialt 
stöd - nedprioriterades på grund av att resurser behövdes för att hantera digitala 
arkivleveranser. 
 
Sydarkivera behöver fortsätta sitt pågående arbete med att utveckla bra kanaler för 
kommunikation och informationsspridning för att nå ut med det utbud som finns. Enligt 
förbundspolicyn ska Sydarkivera ”eftersträva efter att använda moderna, beprövade och 
kostnadseffektiva lösningar för kommunikation”. En utmaning är att det finns ett motstånd 
mot att använda moderna kommunikationskanaler. Strategi för att möta detta är dels att 
bygga upp ett samarbete med förbundsmedlemmarnas it-ansvariga för att undvika praktiska 
hinder och dels korta informationsfilmer för att underlätta för deltagare att komma igång 
med teknik för webbmöten, webbaserade grupparbetsplatser och handbok på webben.   
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

- 75 % 50 % Mål ej uppfyllt 
Statistik deltagar-
bokningar och visar att 
behov utbildningar 
förändrats genom färre 
nya medlemmar.  

Beläggningsgrad 
grund/och specialist 

- 75 % 62 %* Mål ej uppfyllt 
Statistik boknings-
system. Underlag för att 
anpassa lokalbehov 
kommande år. 

Deltagarnas nöjdhet, på 
plats-utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

4,7  4 4 Mål uppfyllt 
Sammanställt resultat 
från kursutvärdering. 

Deltagarnas nöjdhet, 
webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 
 

4 Mål uppfyllt 
Sammanställt resultat 
från kursutvärdering. 

Nöjdhet, användare 
handbok på webben 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 3,9 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Nöjdhet, användare korta 
informationsfilmer 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 4 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

 

* Beläggningsgraden är delvis beräknad utifrån maxantal i lokalen, vilket kan ge en felaktig bild av förväntat antal 
deltagare. 
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8.5 Verksamhetsstöd och rådgivning 

Verksamheten ligger väl i fas med planering. De mätbara målen visar att deltagare var 
mer nöjda än förväntat med nätverksträffarna.  Det är fler förbundsmedlemmar som 
arbetar med införande av VerkSAM diarium än VerkSAM plan. De flesta av aktivitets-
målen för 2019 har uppfyllts. Användandet av mallarna inom konceptet VerkSAM 
Arkivredovisning ökar. Mallarna bidrar till en bättre offentlighetsstruktur genom mer 
enhetliga beslut kring gallring och bevarande. 
  
Nätverksträffar genomfördes enligt ett nytt koncept med träffar för olika verksamhets-
områden. Det är efter önskemål från förbundsmedlemmarna som Sydarkivera testade detta 
koncept. De genomförda utvärderingarna tyder på att det nya konceptet har fungerat bra 
och deltagarna har varit nöjda. Insamlade utvärderingar har gett ett bra underlag inför 
planering 2020.  
 
Med den växande förbundskretsen har formerna för arkivträffar arbetats om. Gemensamma 
arbetsdagar för arkivarierna genomfördes under hösten. Arbetsdagarna syftar till att arbeta 
med gemensamma frågeställningar och ta fram underlag till mallar och instruktioner. Tanken 
var att komplettera med informationsträffar på noderna (Alvesta, Hässleholm, Karlskrona och 
Vimmerby). I och med det nya konceptet med arkivarbetsträffar så verkar behovet att träffas 
på noderna inte vara så stort. Höstens nodträffar fick ställas in på grunda av för få anmälda.  
 

 
Deltagarstatistik från nätverksträffar och temadagar. Sydarkiveras arkivarier är deltagare på arkivarbetsträffarna. 

 
När det gäller workshoparna för informationskartläggning inom skolan varierar omdömena 
kraftig. Bland annat på grund att förväntningar och förkunskaper varit skiftande. 
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Informationskartläggning är ett ord som ger olika associationer för olika professioner. Det 
innebär att det blir en sammanblandning av informationshanteringsplaner 
(gallring/bevarande), säkerhetsklassning, processkartläggning och informationsmodellering. 
Redan under våren genomfördes förändringar i upplägget för att bättre möta deltagarnas 
och Sydarkiveras behov. Utvärderingarna analyserades inför höstens workshopar. Inför 
planeringen av aktiviteter 2020 har slutsats varit att förlägga arbetet med informations-
kartläggning i samband med nätverksträffar. På så sätt blir det större kontinuitet och ett mer 
fortlöpande arbete med att anpassa mallarna.  
 
Mallarna inom Konceptet VerkSAM arkivredovisning uppdaterades enligt plan i samarbete 
med förbundsmedlemmarna och andra intresserade. Både nätverket och användandet av 
mallar växte stadigt under året. Det var ett aktivt deltagande på nätverket VekSAM på 
Yammer. Frågorna om VerkSAM fortsatte att öka. En funktionsadress skapades för att hantera 
frågor som kommer via mejl. Som en del av omvärldsbevakningen deltog Sydarkivera i ett 
seminarium om Samrådsgruppens KLASSA 2.0, både på plats och via webben. Seminariet 
bjöd bland annat på erfarenheter från kommuner som använder KLASSA, men gav inte så 
mycket matnyttigt rörande uppdateringen av själva klassificeringsstrukturen. 
 
Uppföljning när det gäller användande av mallar inom konceptet VerkSAM avviker från målen 
i verksamhetsplanen. En förklaring kan vara att det kom in få svar på enkäterna 2018, och att 
jämförelsesiffrorna därför inte stämmer. Väsentligen fler medlemmar har påbörjat införande 
VerkSAM Diarium (mall för diarieplan) än förväntat. Färre än förväntat arbetar aktivt med 
mallen VerkSAM Plan, mall för informationshanteringsplan.  
 
Medlemssamordningen hanterades av Sydarkiveras arkivarier för att ge bästa stöd till 
förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras samarbete med 
förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för kommunerna att ha 
en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att kontaktpersoner och andra 
nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska vända sig till. Arkivarierna har 1–2 
dagar i veckan för att hantera medlemssamordningen. Rutinerna har utarbetats och 
anpassats under de år som Sydarkivera växt från 11 förbundsmedlemmar till 27.  
 
Totalt var det 296 deltagare på nätverksträffarna och temadagarna. Av dessa svarade 167, 
alltså drygt hälften svarade på utvärderingsenkäterna. 
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Baslinje/mål behöver justeras för att bland annat ta höjd för nya förbundsmedlemmar som 
kommer in 2021. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering och 
kommentar 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

- 75 % 62 % Mål uppfyllt  
Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 
 

4,2 Mål uppfyllt 
Kursutvärdering 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 
(graderas på en skala 1–5)  

- 3,5 4,2 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Användning av VerkSAM Plan 63 % 70 % 54 % Mål ej uppfyllt  
Enkät central 
arkivfunktion 

Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

38 % 40 % 38 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

25 % 25 % 54 % Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik beslutade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta 
förvaltningar/bolag) 

87,5 % 85 % 67 % Mål ej uppfyllt  
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik nyligen uppdaterade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta förvaltningar/ 
bolag) 

44 % 50 % 46 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

 
* Mindre än 5 % avvikelse har räknats som att målet är uppfyllt  
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8.6 Tillgänglighet till arkivinformation 

Verksamheten ligger i fas med planering. Samtliga mätbara mål är uppfyllda. Det har 
ännu inte samlats in några större mängder information till det digitala arkivet. Det 
innebär att verksamheten med att tillgängliggöra arkivinformation är under uppstart. 
Detta är förväntat och helt i enlighet med den övergripande planeringen. 
 
När det gäller utlämnande av handlingar som finns i överlämnade digitala, har en handfull 
förfrågningar kommit in under året.  Det har handlat om sökningar i avslutat diarium, sidor 
från insamlade webbplatser och sökning efter akter i det sociala materialet. Merparten av det 
sociala materialet gallras i enlighet med lagstiftningen, vilket innebär att det inte är ovanligt 
att efterfrågade handlingar är gallrade, och därför inte finns att lämna ut. 
 
Arbetet med att tillgängliggöra arkiverad webb har startats upp. Det finns insamlade 
webbplatser 2016–2019 och målet är i ett första steg att förbundsmedlemmarna ska kunna 
logg in och titta på arkiverad webb. På grund av förändringar i personella resurser har inte 
målet att tillgänggöra arkiverad webb uppfyllts. Webbarkivet har efterfrågats mer än 
förväntat. Det är framförallt kommunikatörer som är intresserade av att gå tillbaka och se hur 
webben har sett ut tidigare. Det skulle därutöver spara mycket tid för Sydarkiveras 
handläggare om förbundsmedlemmars kommunikatörer på egen hand kan logga in för att 
granska och godkänna insamlad webb. Idag sker granskning och godkännande i samband 
med webbmöten. Förberedelser har genomförts och det finns en färdig uppdragsbeskrivning 
med dokumenterade krav på tjänsten för att tillgängliggöra insamlad webb. 
 
Riksarkivet har deltagit på arkivträff för information och diskussion om Nationella 
ArkivDatabasen (NAD). När ansvariga handläggare har utbildning i arkivförteckningssystemet 
så ska överförda arkivleveranser förtecknas. Leverans till NAD från Sydarkivera har inte 
kommit igång än på grund av att arbete med att konvertera arkivförteckningar för 
överlämnade analoga arkiv har hanterats under året.  
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* Mindre än 5 % avvikelse har räknats som att målet är uppfyllt  

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Statistik, (samtliga eller) de 
flesta myndigheter har 
informationshanteringsplaner 

87,5 % - 67 % Ny baslinje 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik, (samtliga eller) de 
flesta myndigheter har 
arkivbeskrivningar 

37,5 % 40 % 38 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik, förtecknade arkiv i 
centralarkiv/kommunarkiv 
(arkiv förtecknas fortlöpande) 

31,3 % 40 % 46 % Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

37,5 % 40 % 33 % Mål ej uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 
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8.7 Bevarandeplanering och samordning 

Verksamheten ligger i fas med målen för år 2019. Sydarkivera har etablerat sig som 
arkivorganisation och deltar i såväl nationella som europeiska samarbeten. Det ger 
goda möjligheter att långsiktigt upprätthålla förbundets förmåga att på ett hållbart 
sätt säkerställa digitalt bevarande.  
 
Sydarkivera har gått med i DLM-forum (Data Lifecycle Management) som är en europeisk 
samverkansorganisation inom informationsförvaltning initierad av EU-kommissionen under 
1990-talet. Medlemskapet ger insyn i pågående projekt och möjlighet till deltagande vid 
möte, konferenser och utbildningar. Nuvarande ordförande i DLM-forum är Jan Dalsten-
Sörensen, chef för det danska Riksarkivets digitala arkiv. Med anledning av detta 
genomfördes ett besök i Köpenhamn och förbundschefen har presenterat Sydarkivera vid 
DLM:s medlemsmöte i Bern 21–22 maj.  
 
Genom DLM-forum deltar Sydarkivera i det Europeiska projektet E-ARK3 med både kunskap 
och kompetens inom digitalt bevarande som programvaror som utvecklats av förbundet och 
licensierats med öppen källkod. Projektet ersätter stor del av personalkostnaderna och även 
vissa omkostnader. Projektet E-ARK3 producerar specifikationer, programvaror, utbildningar 
med mera till det europeiska byggblocket för e-arkiv (Connecting Europe, Building Blocks, 
eArchiving). Andra byggblock som är intressanta för kommande e-tjänster är eID och 
eSignatur, den svenska myndighet som ansvarar för dessa byggblock är DIGG Myndigheten 
för digital förvaltning. Sydarkiveras metadatastrateg, och i E-ARK3 projektet aktivitetsledare 
för specifikationer, deltog i projektuppstart samt DLM-forum 13–15 november vilket 
genomfördes i Helsingfors. 
 
Den bärande och centrala delen av byggblocket för e-arkiv är de specifikationer för olika 
informationsformat som arbetas fram av DILCIS Board (Digital Information LifeCycle 
Interoperability Standards Board). Sydarkivera metadatastrateg leder såväl DILCIS-board som 
arbetet med specifikationer i E-ARK3. De gemensamma specifikationerna på EU-nivå 
(Common Specification CS samt Content Information Type Specifications CITS) baseras på 
väletablerade standarder. Specifikationerna implementeras i Sverige som FGS, 
Förvaltningsgemensamma Specifikationer. Det handlar om specifikationer för att säkerställa 
interoperabilitet för överföring, långsiktigt bevarande och återanvändande av information. I 
december anordnade e-arkiv byggnadsblocket en tvådagars-konferens i Bryssel med över 
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100 deltagare från hela Europa för att informera om byggnadsblocket och dess olika 
beståndsdelar. Sydarkivera deltog med både talare och deltagare.  
 
För Sydarkiveras förbundsmedlemmar innebär engagemanget i praktiken att förbundet har 
direkt insyn och tillgång till den kompetens som behövs dels för att kravställa nya system och 
dels för att anpassa de verktyg och tjänster som hör till det digitala arkivsystemet 
(slutarkivet). Utöver detta så innebär de europeiska byggnadsblocken möjligheter för 
leverantörer att utveckla produkter som är kompatibla med varandra och som stödjer 
långsiktigt hållbar informationsförvaltning. Långsiktigt kommer detta vara till gagn för 
förbundsmedlemmarna då risken med att upphandla system som inte stödjer e-arkiv och 
digitalt bevarande och andra felsatsningar minskar. 
 
När det gäller nationella projekt har Sydarkivera under 2019 deltagit följande projekt: 

• Boverket: Får jag lov? (projektgrupp och styrgrupp) etapp 2 slutredovisades under 
verksamhetsåret. 

• Riksarkivet: FGS Databas (projektgrupp och testgrupp), alternativ 1 baserad på 
standarden ADDML skickades ut på remiss, inför nästa delprojekt (alternativ 2 Baserad på 
SIARD) har Sydarkivera en deltagare i styrgrupp. 

• Inera: Förstudie e-arkiv (referensgrupp), besök av projektledare hos Sydarkivera i 
samband med öppet studiebesök, samt återkoppling angående utkast. Förstudien har 
avrapporterats av Inera och någon ny aktivitet har inte kommunicerats.  

• Länsarkiven: Förstudie e-arkiv enskilda arkiv (referensgrupp)FJL, Inera, länsarkiven, RA 

Föreningen för Arkiv i Landsting och kommuner (FALK) arrangerade sin årliga konferens i 
Alvesta den 14–16 maj. I anslutning till konferensen var det ett studiebesök hos Sydarkivera. 
Under studiedagen besökte ett 100-tal personer kontoret i Alvesta. Förutom 
konferensdeltagare kom besök från Inera, R7 e-arkiv, kommunerna Karlstad, Kumla, Nacka 
och Ydre samt regionerna Blekinge, Sörmland och Uppsala. Det var en intensiv dag med 
visning av programvaror, hur det funkar med digitala arkivleveranser, information om det 
europeiska samarbetet, föredrag om hur Sydarkivera bildats och samverkansformer med 
mycket mera. 
 
Sydarkivera har skickat både talare och deltagare till temadag om filformat 28 mars 2019 i 
Stockholm. Temadagen arrangerades av Föreningen för arkiv och informationsförvaltning 
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(FAI). Sydarkivera är organisationsmedlem. Kunskapen om filformat har kommit till 
användning i arbetet med rådgivning till förbundsmedlemmarna.  
 
På FAI-konferensen 22–23 oktober deltog Sydarkivera med moderator för spår om e-
förvaltning samt två föredrag om specifikationer och om databasarkivering tillsammans med 
föreläsare bland annat från Riksarkivet.  
 
E-förvaltningsdagarna i Stockholm 9–10 oktober – Sydarkivera deltog med talare  
 
Sydarkivera har skickat både talare och deltagare till Ability Partners konferens om  
Framtidens arkiv och informationsförvaltning 25-26 september i Stockholm. 
 
Systeminventering har genomförts tillsammans med nya förbundsmedlemmar 2019, 
nämligen kommunerna Lomma, Mörbylånga och Nybro. Samtliga kommuner har lämnat in 
underlag till systeminventeringen. Svaren på inventeringen var i hög grad komplett även när 
det gäller verksamhetsklassning enligt VerkSAM. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Svarsfrekvens 
systeminventering, nya 
medlemmar 

100 % 100 % 100 % Mål uppfyllt 
samtliga har lämnat in 
svar. 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

- 70 % 100 % Mål uppfyllt 
Samtliga svarade i tid 
eller efter överens-
kommen förlängning.  

Inkomplett inventering, 
andel tomma poster i svar 

- 40 % 3 %  Mål uppfyllt 
Obligatoriska fält i 
systemlista: system, 
kontakt, klassning 
enligt VerkSAM och 
drift (intern/extern).  

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag  

- 25 % 80 % Mål uppfyllt 
Uppföljning inventering 



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
39 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

(Förbundsmedlemmar 
2015–2016) 
Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag  
(Förbundsmedlemmar 
2017–2019) 

 
- 

25 % 65 % Mål uppfyllt 
Uppföljning inventering 

Rådgivning i samband 
med upphandling, svar 
lämnas inom 2 månader 
(eller senare enligt 
önskemål från 
förbundsmedlem) 

- 80 % 80 % Målet uppfyllt 
Svar har inte alltid 
motsvarat förvänt-
ningar. Behov av 
färdiga checklistor och 
kravbilagor finns. 
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8.8 Digitala arkivleveranser 

Digitala arkivleveranser är en verksamhet som är svår att förutse och planera. Det är 
många intressenter och beroenden, både interna och externa. Verksamheten ligger 
beaktat detta rimligtvis väl i fas med planeringen. Alla mätbara mål utom ett har 
uppfyllts samtidigt som två tredjedelar av aktivitetsmålen har uppfyllts. 
Verksamhetsområdet kännetecknas fortsatt av att i hög grad vara ett område under 
utveckling, där löpande operativa aktiviteter blandas med metodutveckling.  
 
Arbetet med uttag från inaktiva journalsystem fortsätter enligt plan och årliga leveranser av 
digitala akter som förs enligt Hälso och sjukvårdslagen (HsL), Socialtjänstlagen (SoL) Lagen 
om stöd och service (LSS) har börjat bli rutin.  
 
Sydarkivera har framgångsrikt hanterat utskrift av journaler från system som saknar 
arkivmodul för uttag och där det också finns kryptering på fil- eller databasnivå med hjälp av 
en utskriftsrobot. Arkivering sker genom automatiserad utskrift till Pdf-fil. Det fungerar i 
korthet så att användargränssnittets funktioner används och en programvara ”tränas” på att 
göra utskrifter på samma sätt som en mänsklig användare. Detta är användbart i de fall som 
det inte finns ansvarig leverantör, eller leverantörer/konsulter som är villiga att göra uttag. 
Två leveranser har slutförts och ytterligare ett arbete planeras under hösten.  
 
De första pilotleveranserna när det gäller personakter och patientjournaler från aktiva 
journal/akt-system (Procapita/Lifecare och Treserva) har genomförts. Det är fortsatt 
utmaningar för många förbundsmedlemmar att komma ifatt med registervård och gallring. 
Funktioner för uttag i den här typen av system är beroende av funktioner för att hantera 
gallring. Funktionaliteten beror på att det finns tvingande bestämmelser om gallring i 
lagstiftningen (framförallt SoL), vilket omöjliggör leverans i befintligt skick. Genomförd 
gallring är därför en förutsättning för att kunna leverera information till Sydarkiveras 
bevarandeplattform. En del förbundsmedlemmar har inte upphandlat moduler för att kunna 
hantera gallring och digitalt bevarande. Intensiva insatser har genomförts när det gäller 
rådgivning och utbildning till systemförvaltare och ansvariga handläggare. 
 
Systemet BAB används av ca hälften av landets kommuner för att hantera bostads-
anpassningsbidrag. Databasarkivering enligt standarden SIARD har visats sig fungera bra i 
praktiken och de första skarpa leveranserna har tagits emot. Metodiken är en stor 
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möjliggörare för framtida leveranser av verksamhetssystem som har sin information lagrad i 
relationsdatabaser utan kryptering. När det gäller arkivering av relationsdatabaser är 
Riksarkivets projekt FGS databas och utveckling av specifikationer och öppen källkods-
produkter i europeisk samverkan en viktig framgångsfaktor. Utveckling av specifikationer, 
metoder och programvaror kommer att fortsätta i projektet E-ARK3 (se 3.7 
Bevarandeplanering och samordning). Förutom BAB har databaser från två äldre diariesystem 
arkiverats i formatet SIARD.  
 
Webbarkiveringen sker i enlighet med plan och utvecklingsinsatser har genomförts för ökad 
automatisering i flödet. Rutiner och mallar för att redovisa och kommunicera resultat har 
utarbetats. 
 
Organisation Antal Godkända 4–5 Problematiska 2–3 Misslyckade X-1 
Kommun 26 23 3 0 
Helägda bolag 69 67 0 2 
Samägda bolag/förbund 12 11 0 1 
Region 14 13 1 0 
Summa 121 114 4 3 

     
Resultatet avser insamlingen med bäst resultat för varje webbplats  

 
Nuvarande version av paketeringsverktyg visade sig under våren 2019 inte fullt ut fungera 
stabilt för större leveranser ute på plats hos förbundsmedlem. Arbete för att uppgradera 
paketeringsverktyget har därför fått prioriteras. För att inte tappa för mycket fart, har 
alternativa metoder för paketering av databaser och filkataloger på plats hos 
förbundsmedlem utarbetats. De alternativa metoderna kommer att hjälpa till med att snabba 
upp arbetet med digitala arkivleveranser. Vissa arkivleveranser har ändå påverkats, och det 
blir till följd av detta täta bokningar under hösten 2019 och viss risk för att några av de 
planerade leveranserna kan dröja in på nästa år.  
 
Sydarkivera är fortfarande okänt hos många förbundsmedlemmar. Det är inte alltid it- eller 
säkerhetsfunktioner är informerade om förbundets uppdrag och bemyndigande som 
arkivmyndighet. I förekommande fall får Sydarkivera inte åtkomst till de informationsresurser 
som behövs för att genomföra tester och uttag. Det gäller till exempel åtkomst till 
användargränssnitt eller testdatabaser för kartläggning av användargränssnitt och 
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uttagsfunktioner. Detsamma gäller för att få tillgång till databaskopior för att kunna göra 
tester. Ett flertal kontakter har tagits av vilka endast ett fåtal lett fram till att vi kunnat få del 
av testdata. Som ett led i att sprida information och förankra uppdraget hos förbunds-
medlem var det information i samband med nätverksträff för kommunledning.  
 
I dialog med styrelsen, kommundirektörer och kontaktpersoner har en modell för översiktlig 
rapportering av status i arbetet med digitala arkivleveranser arbetats fram. Från och med 
nästa år kommer därigenom information om digitala arkivleveranser att kunna presenteras 
på ett mer överblickbart sätt. Önskemål om förenklad redovisning kommer framförallt från 
kommunerna centralt (kanslier och kontaktpersoner).  
 
Utredning av digitala arkivleveranser pågår normalt sett under 1–3 år. Under tiden samlas 
utredningsmaterial in, testleveranser utförs och det sker också metodutveckling. Rapporterna 
behöver inte vara klara för att genomföra pilot-leveranser. Rapporterna från slutförda 
leveransutredningar dokumenterar bakgrund och lösningsförslag. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Slutförda leveransutredning 
ger underlag till leverans-
överenskommelse och 
lösningar för arkivleverans 

- 100 % 100 % Mål uppfyllt 
 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

- 75 % 95 % Mål uppfyllt 
Statistik kontroller 

Årlig insamling av externa 
webbplatser (godkända 
insamlingar) 

- 90 % 94 % Mål uppfyllt 
Sammanställning av 
resultat 

Slutföra insamling äldre 
digitalt material, förbunds-
medlemmar 2015–2017 

90 %* 100 % 65 % Mål ej uppfyllt 
Genomgång 
insamling 

Insamling äldre digitalt 
material nya förbunds-
medlemmar 

- 25 % 33 % Mål uppfyllt 
Genomgång 
insamling 

 
* Siffran är felaktig på grund av missförstånd vid rapportering 2018 
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8.9 Digitalt arkivsystem 

Verksamheten ligger i fas med planeringen och målen för 2019 är uppfyllda. För två av 
målen fanns inte metod framtagen. Försök att räkna ut baslinje har visat att det inte 
fungerar att följa upp målen såsom de är formulerade. En förklaring i text ersätter 
uppföljning av dessa mål. Arkivsystemet som infördes 2016 uppfyller de behov som 
finns under verksamhetsåret. Uppgradering till ny version av bevarandeplattformen 
genomfördes inte under året.  
 
I de fall begäran om utlämnande inkommit när det gäller överlämnat material, har det varit 
möjligt att ta fram digitala handlingar för utlämnande (undantaget de fall då handlingar varit 
gallrade enligt gallringsbeslut). Även komplexa sökningar har fungerat med gott resultat och 
önskad effektivitet.  
 
Mottagning av arkivleveranser är beroende av att leverans kan slutföras. Jämför uppföljning 
av arbetet med digitala arkivleveranser. Mottagning av digitala arkivleveranser hanteras 
fortlöpande. 
 
Sydarkivera har färdigställt en extern testbädd, i form av ett komplett datacenter med 
dedikerat nät, lagring och servermiljö. Det här blir möjliggörare för att samarbete med andra 
arkivorganisationer och olika samverkansprojekt för utvärdering av programvaror och 
verktyg. Det ger också möjligheter att utvärdera olika arkivsystem och paketeringsverktyg 
licensierade med öppen källkod. Labbet har stöd för att sätta upp valfria operativsystem och 
containerbaserade applikationer. Vinsten för Sydarkivera blir att vi får fungerade installationer 
och konfigurationer som vi direkt kan lyfta till vår produktion 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat Uppföljning och 
kommentar 

Alternativkostnad, skriva 
ut på papper  

- * * 
 
 

Se kommentar 

Minskade 
pappersutskrifter – t.ex. KS 
diarieförda handlingar 

- ** ** Se kommentar 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat Uppföljning och 
kommentar 

Kontroll av integritet  
 

100 %  100 % Mål uppfyllt 
Automatiserad kontroll 
av alla överförda 
informationspaket 

Hantering av åtgärder, 
förlust information 

  0 % 0 % Mål uppfyllt 
Inga förluster har 
inträffat 

Verifiering av 
lagringsmedia – 
säkerhetskopiering  

  0 % fel 0 % fel Mål uppfyllt 
Metod kontroll backup-
band 

Hämta fram handlingar 
som ska lämnas ut  

- Inom 2 
dygn 

Inom 1 
dygn 

Mål uppfyllt 
Uppföljning 
förfrågningsenkät 
hösten 2019 

 
* Förvaltningen har räknat på och utrett möjliga jämförelser när det gäller besparingar. Den 
tydligaste jämförelsen är uppskattad tid att genomföra uttag från databas manuellt genom 
utskrift på papper mot uttag med hjälp av automatiserade rutiner. 

Det skulle ta omkring 3 årsarbetstider att manuellt på papper skriva ut de 68 000 dokument 
eller ärenden som överförts till Sydarkivera 2019 och paketera dessa för arkivering. (Vi har 
räknat med 5 minuter per dokument/ärende, adderat tid för oförutsedda saker såsom 
problem med åtkomst till skrivare och dylikt samt räknat bort semester). 

Motsvarande arbetstid för att ta ut och överföra uttag från databaser digitalt är ungefär 3 
månader (effektiv tid), det vill säga omkring 10 % av tiden jämfört med manuella utskrifter. 

Det som tillkommer när det gäller digitalt bevarande är till exempel utredning och 
framtagande av lösningsförslag, utveckling metoder och verktyg, handläggningen av de 
digitala arkivleveranserna, förberedelser genom utbildning, rådgivning och handledning av all 
personal delaktiga i överföringen såväl hos kommunalförbundet som medlemmarna. En 
leveransutredning tar ungefär 1 månad effektiv tid per utredning, i kalendertid med ledtider 
med mera kan det ta 1–3 år innan en utredning är klar. Det innebär att den första 
överföringen kostar mer än andra för samma system, men samma metodik kommer att 
återanvändas vid överföringar från samma system hos andra medlemmar. Sydarkivera avser 
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att prioritera att få ned ledtiderna, genom bland annat effektivare kunskapsöverföring och 
erfarenhetsåtervinning inom förbundet.  

 
** Förfrågan ställdes till centralarkiv/kommunarkiv att mäta tillväxten i arkivet avseende 
Kommunstyrelsens diarieförda handlingar. Idén är att mängden handlingar på papper bör 
minska i takt med ökad digitalisering i verksamheten och större tillit till ärende- och 
dokumenthanteringssystemen. Drygt en fjärdedel besvarade förfrågan. Det visade sig att det 
är olika leveranspolicy i kommunerna där diarieförda handlingar slutarkiveras efter 2–10 år. 
Det blir en fördröjning på 5–10 år innan mätningen får genomslag. Förslag är att avvakta till 
efter Sydarkiveras verksamhet med analoga arkiv har flyttat till planerade nya depåer i Bräkne 
Hoby, då finns förbättrade möjligheter mäta tillväxt i de analoga arkiven.   
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8.10 Arkivvård  

Verksamheten ligger i allt väsentligt i fas med planering. 
 
Bevarandesystemet har varit tillgängligt för att kunna hantera utlämnande av allmänna 
handlingar inom ett dygn från att begäran kommer in. Vanligtvis har det varit möjligt att 
lämna svar inom någon timme från det att arbetet påbörjats. Det har endast varit en handfull 
frågor som har kommit in under året.  
 
Förvaltningen har arbetat med att tillskapa historiska Microsoft-miljö, från mitten av 90-talet 
fram tills idag. Det har varit ett arbete som har stött på många utmaningar. Under arbetet har 
kontakt tagits med Microsofts större återförsäljare för att efterhöra möjlighet att köpa äldre 
licenser.  
 
Arbete har påbörjats med att förbättra kontinuitet när det gäller verktyg för digitala 
arkivleveranser. Bland annat genom redundans när det gäller bärbara datorer för att hämta 
digitala arkivleveransser och alternativa paketeringsverktyg för olika behov.  
 
Uppdaterad riskanalys avseende teknik/säkerhet som har genomförts. Egenkontroll hanteras 
med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS - Audit and certification of 
trustworthy digital repositories ISO 16363:2012. Det finns inte någon nationell certifiering att 
tillgå. För att upprätthålla en fortsatt god säkerhet fortsätter arbetet med dokumentation av 
system, processer och rutiner, vilket finns i verksamhetsplan 2019–2021.Det finns ett behov 
av att förbättra redundans för elförsörjning. Även om informationen är säkrad genom flera 
depåer, så är det viktigt för kontinuitet och hållbarhet att inte onödiga resurser behöver 
användas för felsökning, reparation och nyanskaffningar. Eftersom depåerna är helt åtskilda 
från internet så har bevarandesystemet inte utsatts för intrångsförsök.  
 
En plattform för att hantera digital arkivvård (Archival Processing Platform, APP) har utvecklats 
och används i produktionen från och med 2019. Programvaran är licensierad som öppen 
källkod. Sydarkivera har meddelat intresse av att delta med APP i den programvaruportfölj 
som ingår i det europeiska byggblocket för e-arkiv (Connecting Europe, Building Blocks, 
eArchiving). APP stödjer arbetet med att validera och formatera de filer som ingår i de 
digitala arkivleveranserna efter aktuell leveransöverenskommelse med egenskaperna 
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• Förenklar användandet av komplexa verktyg med användarvänligt gränssnitt 
• Serialiserar operationer, små som stora jobb, på informationspaket för att minimera 

manuella insatser. 
• Programvaran stödjer tillägg av godtyckliga verktyg efterhand nya behov uppstår, ett 

arbete som kan utföras av Sydarkiveras systemadministratörer. 
• Arkitekturen bygger på containerbaserade mikrotjänster, för att på ett standardiserat 

sätt snabb installera nya verktyg. 

Exempel på operationer som APP kan utföra inledningsvis 

• Normalisera filstrukturer med avseende på filnamn och katalognamn, ersätter 
specialtecken och svenska tecken till sin motsvarighet 

• Identifiera filformat, i syfte att validera leveransen och efter utförda operationer som 
exempelvis konverteringar till nya format. 

• Konvertera ett stort antal filtyper till bevarandeformat, exempelvis till Pdf/A 
• Beräkna checksummor på filer, enligt md5 algoritmen. 
• Tillägg av godtyckliga skript eller enstaka kommandon, så kallade oneliners i 

linuxmiljö. 

Den wiki som har installerats för handboken på webben, kommer även att fungera som 
kunskapsbank för bevarandetjänsterna.  
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering 
 

CheckARK (uppfyllnadsgrad) - 35 % - Utvärdering 
slutförs först 2020 
på grund av 
personalförändring.  
Resultatet är därför 
inte framräknat. 
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9 Anslutande tjänster 
Anslutande tjänster är produkter som inte faller inom ramen för medlemsavgiften. 
Målsättningen är att samtliga produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med 
full kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad 
utvärdering bör ske under varje mandatperiod.  

9.1 Nya anslutande tjänster 

Utredningsarbetet med nya anslutande tjänster har prioriterats ner på grund av fokus 
på leveranser inom bastjänsterna och redan avtalade åtagande om anslutande tjänst. 
Aktivitetsmålen för 2019 har därför endast delvis uppfyllt. För att utveckla Sydarkivera 
och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har förbundsfullmäktige beslutat 
att avsätta 1% av budget för att utreda nya anslutande tjänster. 
 
Av de 260 000 kr (1 % av budget) har uppskattningsvis 30 % använts för att utreda nya 
anslutande tjänster (tid och samt kostnader för utrustning i samband med samarbetsprojekt 
med Ljungby kommunarkiv). 

9.1.1 Digitisering analoga arkiv  

2019 genomfördes ett projekt tillsammans med kommunarkivet i Ljungby. Kommunarkivet 
har en befintlig verksamhet för att digitisera arkivhandlingar som de ville utveckla. 
Sydarkivera hade behov av att utreda förutsättningar för digitisera analogt material som 
anslutande tjänst. Enligt projektdirektiv skulle Ljungby kommun stå för digitaliseringsarbete 
och Sydarkivera för digitaliseringsutrustning och testmaterial.  Testmaterial har identifierats 
och samlats in. Arbetet med att hitta lämplig digitaliseringsutrustning för storbildskanner 
eller mikrofilmsskanner enligt kommunarkivets behov drog ut på tiden vilket påverkade 
testverksamheten i Ljungby. Projektet kommer att redovisas i en kortare rapport för 
erfarenhetsåtervinning, då arbetet inte fullt ut genomförts enligt plan. 
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9.1.2 Menprövning vid utlämnande allmän handling 

I samband med tillsyn, besök hos förbundsmedlemmar och regionala träffar har behov av 
praktiskt stöd när det gäller menprövning i samband med utlämnande av allmän handling 
hos förbundsmedlem identifierats. Utredning nedprioriterades 2019. 

9.1.3 På-plats-stöd, förbundsmedlemmars arkiv 

Det finns en växande efterfrågan om hjälp med praktiskt arbete med att städa närarkiv, göra 
dokumenthanteringsplaner och annat arkivarbete hos förbundsmedlemmarnas förvaltningar, 
bolag och centrala arkiv. En utredning/behovsanalys behöver genomföras för att säkra 
bemanning och kvalitet 2020 och framåt. Utredning nedprioriterades 2019. 

9.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 

Den löpande verksamheten med ordning, förtecknande och utlämnande av allmänna 
handlingar fungerar väl. Utlämnande av allmän handling hanteras väl inom vad som 
är förväntad servicenivå. Vissa aktivitetsmål har inte uppfyllts på grund av 
omprioriteringar och externa beroenden. 
 
Under året har personalen hanterat omkring 2000 förfrågningar från forskare, allmänheten 
och de kommunala förvaltningarna. Ett enkelt formulär för statistik för utlämnande från 
överlämnade arkiv har tagits fram för att kunna följa upp antal och ledtider. Majoriteten av 
utlämnandet sker samma dag. Endast ett få tal tar längre tid. Framför allt socialärenden som 
kräver omfattande sekretessgranskning. Inga beslut har överklagats under 2019. 
 
Det finns bemanning för att hantera de analoga arkiven som överlämnats till Sydarkivera. Det 
har varit möjligt att säkra upp verksamheten på samtliga arbetsställen. Verksamheten bedrivs 
enligt etablerade rutiner och metoder för långsiktigt bevarande av handlingar på papper. I 
Karlskrona pågår intensivt arbete med att förteckna gamla leveranser sedan 20 år tillbaka.  
 
En utredning genomförts tillsammans med Blekingearkivet för att ta fram rutiner och 
förhållningssätt angående hanteringen av enskilda arkiv.   
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Ronneby kommun har förankrat byggnationen i den politiska organisationen och har 
påbörjat projekteringen.  
 
Verksamheten har därigenom bedrivits för att uppfylla de övergripande målen:  

• Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få samma 
möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv till en rimlig 
kostnad.  

• Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till 
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern 
teknik. 

• Effektivare planering av resurser och lokaler på ett ändamålsenligt sätt och tillgång till 
olika specialistkompetenser inom analoga arkiv.  

• Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i 
gemensamma arkivdepåer.  

• Förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal genom bra arbetsmiljö, en 
arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning och effektivare verksamhet 
med tillgång till olika kompetenser inom organisationen. 

• Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med mera 
och kontinuitet i handläggningen.  

• Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.  
 
Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering och 
kommentar 

Handläggningstid för 
utlämnande 

- 2 dagar 2 dagar Mål uppfyllt 
Analys av statistik av 
ärenden hanterande 
utlämnande (förfrågnings-
formulär hösten 2019) 

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat 
beslutet 

- 0 0 Mål uppfyllt 
Inga beslut har överklagats 
under 2019. 

 

  



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
51 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

9.3 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv 
9.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa 
informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst 
minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.  

• Karlshamns bostadsbolag – upprätta informationshanteringsplan – klart 
• Lomma kommun 20% allmän rådgivning - slutfört augusti 2019 
• ÖGRAB, Östra Göinge kommun, två dagar, klart 

Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2020 och 2021. 

9.3.2 Vård analoga arkiv 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda 
analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En långsiktig 
översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild analys behöver 
genomföras för att identifiera ett framtida behov.  

• OKAB - Ordna och förteckna arkiv - pågående 
• Östra Göinge, Skolarkiv – klart 

Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2020 och 2021.  
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9.4 Gemensamt dataskyddsombud 

Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades upp under 2018 och 
har under 2019 utvärderats. Som ett resultat av utvärderingen har en ny prismodell och 
ny avtalstid antagits. Verksamheten har genomförts enligt plan och alla mål för 2019 
är uppfyllda förutom att göra en eller två utbildningsfilmer.  
 
Följande organisationer var anslutna till tjänsten vid 2019 års början: 
 
AB Karlskronahem 
AB Ronneby Industrifastigheter 
Alvesta kommun 
Borgholms kommun 
Bromölla kommun 
Cura Individutveckling 
Karlshamns kommun 
Kruthusen Företagsfastigheter 
Lessebo kommun 
Markaryds kommun 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Mörbylånga kommun 

Osby kommun 
Oskarshamns kommun 
Ronneby kommun 
Ronneby Miljö och teknik AB 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Smålandshamnar AB 
Tingsryds kommun 
Vadstena kommun 
Ölands kommunalförbund 
Östra Göinge kommun 
Östra Göinge Renhållnings AB 

 
Följande organisationer har anslutit under 2019: 
 
AB Lessebohus 
Borgholm Energi AB 
Byggebo i Oskarshamn aktiebolag 

Högsby kommun 
Region Blekinge 
Räddningstjänst Östra Blekinge 

 
Nätverksträffar för dataskyddssamordnare har införts från och med 2019 och under året är 
samtliga sex nätverksträffar genomförda med överlag godkända omdömen. Efter önskemål 
om byte av veckodag genomfördes nätverksträffarna på onsdagar istället för tisdagar under 
hösten 2019. Närvaron har varit relativt god, men det är önskvärt att närvaron hade varit 
ännu större. 
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Råd och stöd i dataskyddsfrågor genomförs i första hand via e-post, telefonmöten, 
Skypemöten, men också på plats i samband med utbildningar och träffar.  
 
Det finns en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter. I samband med personuppgifts-
incidenter finns dataskyddsteamet tillgängligt för rådgivning genom främst informations-
säkerhetsspecialisten i så stor utsträckning som möjligt. Många har efterfrågat rådgivning för 
att kunna göra risk- och konsekvensbedömningar av nya personuppgiftsbehandlingar. 
 
Dataskyddsteamet har genomfört grundutbildning på plats hos de parter som uttryckt behov 
av det under året. Om möjligt har dessa utbildningar på plats samplanerats med kommunala 
bolag och kommunalförbund tillsammans med kommunen.  
 
Följande parter har fått grundutbildning på plats: 

• Cura Individutveckling 
• Markaryds kommun 
• Ronneby kommun 
• AB Ronneby Industrifastigheter 
• Ronneby Miljö och teknik AB 
• Vadstena kommun 
• Östra Göinge kommun 
• Östra Göinge Renhållnings AB 

 
Dataskyddsteamet hade inbokade grundutbildningar hos Karlshamns kommun och Högsby 
kommun, men dessa ställdes in på begäran av kommunerna. 
 
Vad gäller mallar och dokument har dataskyddsteamet tagit fram handledningar för att 
hjälpa organisationerna med hur man praktiskt kan arbeta med dataskydd för att efterleva 
förordningen. Handledningarna är gjorda i fyra delar där första delen riktar sig till högsta 
ledningen, andra delen riktar sig till förvaltningsledningen, tredje delen riktar sig till 
dataskyddssamordnare/dataskyddsredogörare och fjärde delen riktar sig till 
kärnverksamheterna.  
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Dataskyddsteamet har tagit fram mall för delegationsordning enligt GDPR samt mallar för 
övergripande dataskyddspolicy, riktlinjer för dataskydd, integritetspolicy, begäran om 
registerutdrag och beslut om registerutdrag. Samtliga dessa mallar och dokument finns 
tillgängliga via Sydarkiveras hemsida under rubriken ”Handbok på webben” och på Yammer. 
Mallarna behöver anpassas till respektive verksamhet för att kunna antas.  
 
När det gäller personuppgiftsbiträdesavtal har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i 
samarbete med Inera och Kommentus tagit fram mallar som bör användas av kommuner och 
regioner. Mallar för datadelningsavtal och datadelningsöverenskommelser anpassade för 
kommunal verksamhet håller på att tas fram, men behöver fortsätta arbetas på under 2020. 
 
Under 2019 har dataskyddsteamet deltagit i flera konferenser och träffar, bland annat Forum 
för dataskydds möte i Växjö, deltagit och hållit föredrag om gallring på Forum för dataskydds 
möte i Göteborg, deltagit i Datainspektionens konferens om Ett år med GDPR, deltagit i 
Forum för Dataskydds nationella konferens Nordic Privacy Arena 2019 och hållit föredrag om 
Sydarkiveras tjänst som gemensamt dataskyddsombud på eFörvaltningsdagarna i Stockholm.  
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Intervall Uppföljning och 
kommentar 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

- 75 % 70 % Mål ej uppfyllt 
Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar dataskydd 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3.5 
 

4,2 Mål uppfyllt 
Kursutvärdering 
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Uppföljning aktivitetsmål 
 

ADMINISTRATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Styrande dokument – påbörja arbetet 

med att ta fram riktlinjer och 
instruktioner med utgångspunkt från 
förbundspolicyn. 

Mål uppfyllt 
 

 Intern utbildning för rollerna 
nämndsekreterare, registrator och 
handläggare i LEX - digitalt dokument- 
och ärendehanteringssystem med stöd 
för nämndadministration.  

Mål uppfyllt 
 

 Införa digital nämndadministration med 
distribution av digitala möteshandlingar 
via ärende- och 
dokumenthanteringssystemet 

Mål endast delvis uppfyllt 
Systemet är uppgraderat och konfigurerat 
för att stödja digital distribution. Lansering 
uppskjuten till våren 2020. 

 Klara, ett arkivförteckningssystem för 
arkivhandlingar. 

Mål uppfyllt 
 

 Införa VISMA ekonomi, ett system för att 
öka uppföljning och redovisning av 
ekonomin.  

Mål uppfyllt 
 

 Anskaffning av programvara för att 
samordna, tydliggöra och 
tillgängliggöra planering av förbundets 
interna och externa aktiviteter så som 
nätverksträffar, sammanträden, 
workshopar mm (årshjulet) 

Mål uppfyllt 
 

 Lagringsnoder och säker anslutning för 
kontorsnät och hemmakontor.  

Mål uppfyllt 
 

 Eventuell uppgradering av 
verksamhetssystem för 
informationsredovisning (Visalfa) 

Mål uppfyllt 
Beslut att uppgradera för interna behov 

 Upphandling av utrustning som 
möjliggör sammanträden på distans. 

Mål uppfyllt 
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ADMINISTRATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Rekrytering av utvecklare för tjänsterna 

digitalt arkivsystem och digitala 
arkivleveranser.  

Mål uppfyllt 
 

 Utbildning för nya anställda. Mål uppfyllt 
Genomfördes 2019-03-01 

 Del 1 av utbildning för politiker   Mål uppfyllt 
Genomfördes 2019-04-05 

 Nätverksträff för kommundirektörer Mål uppfyllt 
2019-04-05 (6 deltagare, max 30) 

 Personalen har även deltagit vid olika 
utbildningstillfällen inom ramen för 
bastjänst. 

Mål uppfyllt 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Kvalitetsgranska överklagade beslut om 

utlämnade, där domstol ändrar beslutet. 
Mål uppfyllt 
Inga överklaganden har kommit in under 
2019. 

 Utarbeta gemensamma rutiner och 
mallar för utlämnande oberoende om 
det är analogt eller digitalt. 

Mål uppfyllt 
Förfrågningsenkäter, checklistor och 
flödesscheman är framtagna. Sidorna i 
handboken om utlämnande av allmän 
handling är publicerade. 

 Utarbeta former för samordning av 
utlämnande av allmän handling i de fall 
då medlemskommunerna ansvarar för 
det analoga arkivet. 

Mål endast delvis uppfyllt 
Arbete återstår med att slutföra 
dokumentation.  
Fortsatt arbete tillsammans med 
förbundsmedlemmarnas arkivarier 2020. 

Kommunbesök för tillsyn inom verksamhetsområdet central administration, trygghet 
och säkerhet (2018): 
Slutföra tillsynsbesök som inte kunde bokas 
in 2018  

Mål uppfyllt 
 

 Bromölla Räddningstjänst Genomfört 2019-01-17 
 Östra Göinge, Räddningstjänst Har avböjt på grund av att de måste reda ut 

saker på hemma plan. 
 Höör, central administration Genomfört 2019-01-24 
 Karlskrona, central administration Genomfört 2019-02-07 
 Sammanställa tillsynsrapport för 

genomförd tillsyn 2018 avseende 
verksamhetsområdena central 
administration samt trygghet och 
säkerhet (inkluderande räddningstjänst). 

Mål uppfyllt 
Rapporten redovisades för 
Förbundsstyrelsen 2019-05-17 (§ 16) 

Kommunbesök för tillsyn inom verksamhetsområdet Skolan (2019): 
Genomföra kommunbesök hos samtliga 
förbundsmedlemmar för att genomföra 
tillsyn inom verksamhetsområdet Skolan. 

Mål till största delen uppfyllt 
Vi ligger bra till, många besök har 
genomförts och flera är bokade till hösten. 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Alvesta Genomfört 2019-11-22 
 Borgholm Genomfört 2019-10-02 
 Bromölla  Genomfört 2019-05-17 
 Cura individ Genomfört 2019-10-28 
 Eslöv Genomfört 2019-02-14 
 Hässleholm Genomfört 2019-04-25  
 Höör Genomfört 2019-04-12 
 Karlskrona Genomfört 2019-11-12 
 Karlshamn Planerades till hösten 2019, men 

genomfördes 2020-01-22 
 Lessebo Genomfört 2019-11-21 
 Ljungby Genomfört 2019-10-01 
 Lomma Genomfört 2019-11-26 
 Markaryd Genomfört 2019-10-14 
 Mörbylånga Genomfört 2019-09-09 
 Nybro Genomfört 2019-11-04 
 Olofström Genomfört 2019-05-14 
 Osby Genomfört 2019-05-09 
 Oskarshamn Genomfört 2019-01-10 
 Region Blekinge Genomfört 2019-11-28 
 Ronneby Genomfört 2019-10-10 
 Tingsryd Genomfört 2019-09-17 
 Vadstena Genomfört 2019-04-25 
 Vellinge Genomfört 2019-05-28 
 Vimmerby Genomfört 2019-01-24 
 Åtvidaberg Genomfört 2019-03-28 
 Östra Göinge Genomfört 2019-09-25 
Självvärdering – informationsförvaltning och arkiv 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Distribuera enkät för självvärdering till 

arkivansvariga och enkät för utvärdering 
till arkivombud. De är en första omgång 
för test/utvärdering av metod för tillsyn.  

Mål uppfyllt 
Publicerad via handboken på webben. I 
samband med tillsynsbesök uppmanas 
berörda förvaltningar att använda 
enkäterna. 

 Vid behov återkoppla med rådgivning 
till de arkivansvariga som besvarat 
enkäten. 

Mål uppfyllt 
Medlemssamordnare har tillgång till 
enkätsvaren. Hanteras fortlöpande. 

Checklista för arkivlokaler  70 svar (31 vid delåret).  
Självvärdering för arkivansvarig  17 svar (8 vid delåret).  
Utvärdering för arkivombud  68 svar (31 vid delåret). Enkäten är anonym. 
Riktlinjer för informationsförvaltning och arkiv 
 Juridisk utredning kring vilka handlingar 

som måste bevaras på papper.  
Mål delvis uppfyllt.  
Utkastet har varit ute på remiss. Resultatet 
från remissen bearbetas.  

 
 

  



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
9 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
Grundutbildning i Alvesta: 
 Erbjuda grundutbildning en gång per år 

på plats i Alvesta: 
Mål uppfyllt 
 

 Arkiv och informationshantering 2019-05-08 (7 deltagare/max 16) 
 E-arkiv och digital 

informationshantering 
2019-05-09 (11 deltagare/max 16) 
 

 Registratur och diarieföring 2019-05-10 (25 deltagare/inget max) 
Webbutbildningar 
 Erbjuda webbutbildningar, uppdelat på 

flera kortare pass 
Mål uppfyllt 
 

 Webbutbildningar (pilot),  
(november-februari 2018/2019) 

Genomförda med ca 35–40 deltagare totalt. 
Flera vid samma uppkoppling. 

 Webbutbildningar,  
(november-februari 2019/2020) 

Genomfört enligt plan med ca 25–30 
deltagare/tillfälle. 

Intensivutbildningar  
 Erbjuda intensivutbildningar på plats 

hos de förbundsmedlemmar som 
anslutit 2019 

Mål uppfyllt 
 

 Lomma 
 Mörbylånga 
 Mörbylånga (extra via webben) 
 Nybro 
 Region Blekinge, Karlshamn (extra) 
 Region Blekinge, Karlskrona 
 Region Blekinge, Karlskrona (extra) 

2019-09-12 (12 deltagare/max 70) 
2019-09-25 (26 deltagare/max 40) 
2019-10-23 (för ledningsgruppen) 
2019-09-26 (120 deltagare/max 150) 
2019-09-17 (10 deltagare/max 70) 
2019-09-18 (36 deltagare/max 60) 
2019-09-19 (29 deltagare/max 60) 

 Intensivutbildningar på lämpliga 
geografiska platser utifrån 
förbundsmedlemmarnas behov och 
önskemål. 

Mål delvis uppfyllt. 
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Gnesta 
 Oskarshamn 
 Hässleholm 
 Bräkne-Hoby 

2019-04-11 (68 deltagare/max 80) 
2019-04-24 (ca 40–45 deltagare) 
Inställd p g a för få anmälda 
Bokad 2019-10-23 (1 deltagare – p.ga. sena 
avbokningar. Genomfördes ändå eftersom 
ny kursledare behövde prova materialet) 

Specialistutbildningar 
 Erbjuda specialistutbildningar 3 

offentlighet- och sekretess och en om 
kommunallagen 

Mål uppfyllt 
Extra utbildningar har genomförts om 
hemliga handlingar. 

 Offentlighet och sekretess 
 Offentlighet och sekretess 
 Hemliga handlingar (extra) 
 Kommunallagen  
 Hemliga handlingar (extra) 
 Offentlighet och sekretess, Oskarshamn 

2019-01-31 (57 deltagare/max 60). 
2019-04-01 (52 deltagare/max 60). 
2019-05-08 (74 deltagare/max 85).  
2019-09-05 (7 deltagare/max 60) 
2019-10-18 (36 deltagare/max 85) 
2019-10-24 (24 deltagare/max 60) 

Korta informationsfilmer via Handboken på webben 
 Producera 3–5 informationsfilmer med 

koppling till den webbaserade 
handboken 

Mål uppfyllt 
 

 Arkivbeskrivning 
 Arkivombud 
 Gallring 
 Lämna ut allmänna handlingar 
- Informationskartläggning 
 Riskbedömning (informationssäkerhet) 
 Yammer 

Publicerad februari 2019 
Publicerad maj 2019 
Publicerad januari 2019 
Publicerad januari 2019 
Arbetet har avbrutits pga förändrade behov. 
Inväntar manus 
Publicerad september 2019  

Handböcker och mallar 
 Slutföra och distribuera handböcker och 

mallar 
Mål delvis uppfyllt 

 Förteckna analoga arkiv 
 Checklista förbereda arkivleverans 
 Upprätta informationshanteringsplan 

Klar och utlagd på Yammer 
Klar och utlagd på Handboken på webben 
Klar och utlagd på Yammer 
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
- Översyn av framtagna handböcker för 

arkiv och informationshantering – Hälsa 
och socialt stöd 

Nedprioriteras på grund av att resurser 
behövs för att hantera digitala 
arkivleveranser. 

Handbok på webben 
 Första version av webbaserad handbok 

om informationsförvaltning och arkiv 
Mål uppfyllt 
Publicerad på www.sydarkivera.se. 

 

  

http://www.sydarkivera.se/
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
Rådgivning  
 Rutiner för att hantera frågor från 

förbundsmedlemmarna och se till så att 
vanliga frågor/svar publiceras på 
webben. 

Målet är uppfyllt  
Ny förbättrad FAQ. Rutiner för uppdatering 
av Wikin i samband med träffar. 

Nätverksträffar på plats i Alvesta: Målet för 2019 är uppfyllt 
 Genomföra planerade nätverksträffar på 

plats i Alvesta 
 

 Arkivträff, tema arkivredovisning 2019-02-07 (10 deltagare, max 40) Temadag 
med Riksarkivet flyttades på grund av 
förhinder till träffen i juni. 

 Kultur och fritid, kommunikatörer 2019-03-14 (22 deltagare, inget max) 
Tema e-plikt med Kungliga biblioteket  

 Vård och omsorg, socialt och 
ekonomiskt stöd  

2019-03-21 (30 deltagare, inget max) 
Tema mellanarkiv med R7e-arkiv 

 Bygg, miljö, teknik 2019-05-23 (22 deltagare, inget max) 
Tema mellanarkiv: goda exempel 
bygglovsarkiv 

 Arkivträff 2019-06-13 (26 deltagare, max 40) 
Tema arkivredovisning med Riksarkivet 

 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-09-11 (9 deltagare, max 20) 
 Kommunledning/central förvaltning 2019-10-10 (33 deltagare, max 40) 

Externa deltagare: Office 365 och 
Systemkarta 

 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-10-16 (11 deltagare, max 20) 
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff)  2019-11-13 (11 deltagare, max 20) 
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-12-11 (6 deltagare, max 20) 
 Arkivträff Inställd, ersatt av arkivarbetsträff 
 Räddningstjänsten 2019-10-02 (7 deltagare, max 25) 
Nodträffar - Regionala träffar i de olika regionerna: 
- Genomföra planerade nodträffar Mål ej uppfyllt 
 Alvesta Inställd på grund av för få deltagare 
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Hässleholm  Inställd på grund av för få deltagare 
 Vimmerby  Inställd på grund av för få deltagare 
 
Temadagar och konferenser: 
Genomföra planerade event                              Mål uppfyllt 
 Registratorskonferens 2019-09-19 (57 deltagare, max 70) 
 Temadag informationssäkerhet med Fia 

Ewald 
2019-10-17 (53 deltagare, max 70) 

Nätverk på webben (Yammer)  
 Översyn när det gäller grupper på 

Sydarkiveras nätverk på webben för 
bättre samstämmighet med paketering 
av nätverksträffar. 

Mål uppfyllt 
Sammanslagning av grupper genomgång av 
namngivning och deltagare med mera. 

 Moderera nätverket VerkSAM på 
Yammer och rensa inaktiva konton 

Mål uppfyllt 
 

Informationskartläggning, fokus Skolan: 
Genomföra informationskartläggning inom 
Skolan 

Mål uppfyllt 
 

 Trygghet och säkerhet (extra) 2019-02-12 (8 deltagare, max 25) 
 Grundskola, fritids, grundsärskola 2019-02-26 (47 deltagare, max 60) 
 Gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenskola 
2019-03-19 (27 deltagare, max 25) 

 Elevhälsa och elevhälsovård 2019-03-26 (23 deltagare, max 50) 
- Gemensamma arbetsdag, skolan Tillfället slogs ihop med 2019-11-12 
 Gemensamma arbetsdag, skolan 2019-11-12 (12 deltagare, max 40) 
 Gemensamma arbetsdag, skolan 2019-11-19 (11 deltagare, max 40) 
 Gör det själv-kit” för informations-

kartläggning på hemmaplan 
Mål delvis uppfyllt 
Handboken för att upprätta informations-
hanteringsplan är klar och publicerad.  

Användarträffar VerkSAM Arkivredovisning i Hässleholm: 
Genomföra användarträffar VerkSAM 
Arkivredovisning 

Mål uppfyllt. 
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Användarträff VerkSAM 2019-01-31 (16 deltagare, max 25). Extra 

insatt möte. 
 Användarträff VerkSAM 2019-04-23 (14 deltagare, max 30) 
 Användarträff VerkSAM 2019-12-03 (10 deltagare, max 10) 

 
Mallar och instruktioner för VerkSAM arkivredovisning: 
 Ny version VerkSAM Plan 1.5 Mål uppfyllt 
 Instruktion VerkSAM Plan Mål ej uppfyllt 

Arbetet har senare lagts på grund av det 
nya konceptet med arkivarbetsträffar. 

 Uppstartsmöte – behov av omtag när 
det gäller konceptet VerkSAM 
Arkivredovisning 

Mål ej uppfyllt.  
Arbetet har senare lagts på grund av nytt 
konceptet för nätverksträffar under 2020. 
Planen är att på ett mer aktivt sätt använda 
nätverksträffarna för att arbeta med och 
uppdatera VerkSAM Plan.  

 Planera omtag ”VerkSAM 
Arkivredovisning 2” inför 2020 

Mål uppfyllt 
Planering har påbörjats för aktiviteter 2020. 
Bland annat i samband med nätverksträffar. 

Årshjul 
 Plan för nätverksträffar och arbetsdagar 

2020 
Mål uppfyllt 
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TILLGÄNGLIGHET TILL ARKIVINFORMATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Förteckna överlämnade digitala 

arkivleveranser. 
Mål delvis uppfyllt. 
Arkivförteckningssystem har införts. 
Överlämnade arkiv förtecknas efter 
leveransgodkännande. 

 Skapa förutsättningar för leverans till 
Nationella ArkivDatabasen (NAD). 

Mål uppfyllt 
Riksarkivet har bjudits in till arkivträff. 
Sydarkiveras arkivförteckningssystem har 
stöd för leverans till NAD.  

 Sätta upp grundplattform för externa 
tjänster 

Mål uppfyllt 
 

 Ta fram förslag till lösning för att dela ut 
insamlad webb så att webbarkivet blir 
tillgängligt från kommunarkiven och 
Sydarkiveras noder 

Mål uppfyllt 
Uppdragsbeskrivning med krav-lista är 
beslutad. Egenutvecklad portal för 
inloggning och visningsprogram öppen 
källkod. 

- Tillgängliggöra insamlad webb för 
förbundsmedlemmarna, åtkomst via 
kommunarkiven 

Målet ej uppfyllt  
Arbetet med utveckling är pausat på grund 
av förändringar på personalsidan. 
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BEVARANDEPLANERING OCH SAMORDNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅRET 2019 
Externa projekt och FGS utveckling:  
 Riksarkivets projekt för att utveckla FGS 

Databas, delta i styrgrupp och 
arbetsgrupp.  

Projektet kommer att förlängas. 
Gemensam extern labbmiljö har tillskapats 
för deltagare i projektet. Programvaror med 
stöd för att skapa och kontrollera SIARD-
paket har installerats.  

 Tillhandahålla testdata och arbetsplats 
för projekt för metodutveckling för 
gallring och bevarande av 
relationsdatabaser som genomförs i 
form av examensarbete (student vid 
Blekinge tekniska högskola). 

Mål uppfyllt 
Arbetet resulterade i masteruppsats från 
Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen 
för programvaruteknik: Automated Culling 
of Data in a Relational Database for 
Archiving (Simon Nilsson) 

 Boverkets projekt Får jag lov? (digitala 
bygglov), delta i styrgrupp och 
arbetspaketet Arkiv, AP 4.  

Mål uppfyllt 
 

Systeminventering 
 Färdigställa och publicera Rapport 

Systeminventering 2018.    
Mål uppfyllt 
Redovisning i samband med förbunds-
styrelsens sammanträde 2019-05-17.  

 Genomföra systeminventering hos nya 
förbundsmedlemmar. 

Mål uppfyllt 
Inventeringen är genomför. Rapport 
beräknas vara klar Q1 2020. 

 Fortsätta arbetet med system-
inventering hos de kommunala bolagen.  

Mål uppfyllt 
Handläggare har varit i kontakt med i stort 
alla 50-tal bolag. Arbetet förväntas fortsätta 
in på 2020. 

 Se över och eventuellt förbättra och 
utveckla metodiken för system-
inventering. Samordning av 
gemensamma mallar, former för 
kommunikation och uppföljning med 
mera. 

Mål uppfyllt 
Presentation av nationell portal för 
systemkarta i samband med nätverksträff 
för kommunledning. Diskussion kring att 
ansluta till portalen, positiva reaktioner från 
deltagare. 
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BEVARANDEPLANERING OCH SAMORDNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅRET 2019 
Externa projekt och FGS utveckling:  

 
Inriktningsbeslut – digitala arkivleveranser: 
Sammanställa beslutsunderlag för 
inriktningsbeslut när det gäller digitala 
arkivleveranser. Inriktningsbesluten fungerar 
som direktiv för att starta upp nya 
leveransutredningar.  

Mål uppfyllt 

 Audio och video-upptagningar Beslut i förbundsstyrelsen 
 Dokument och foton i filkatalog Beslut i förbundsstyrelsen 
 Personalinformation (”lönelistor”) Beslut i förbundsstyrelsen 
 Ärende- och dokumenthantering Beslut i förbundsstyrelsen 
Råd och stöd till systemförvaltare:  
 Starta upp nätverk för systemförvaltare. Mål uppfyllt 

Nätverksträff genomfördes 2019-11-21  
 Sammanställa information med tips och 

råd inför upphandling att publicera i 
handbok på webben.  

Målet delvis uppfyllt 
Arbetet har påbörjats.  
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER - ÖVERGRIPANDE 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Översiktlig leveransrapport 

med beskrivning av status i 
pågående leveransprojekt, 
hinder samt förslag till 
lösningar. 

Mål uppfyllt 
Prototyp har producerats för att skapa överblick över 
status i arbetet med olika leveranstyper och per 
förbundsmedlem. Leveransrapport 2019 har redovisats 
muntligt och diskuterats i.   
 

 
 

DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 
Slutföra leveransutredningar:  
 Asynja – Journalsystem 

personalhälsovård 
Mål uppfyllt 
Inväntar kompletterande uppgifter efter beställning av 
uttag och testleverans. 

 Infosoc – 
Ärendehanteringssystem inom 
socialt stöd  

Mål ej uppfyllt 
Lösning är framtagen och den dokumentation som 
behövs har samlats in. Korrektur och komplettering av 
rapport efter synpunkter kvarstår. Slutförande har 
prioriterats ner för att fokusera på digitala 
arkivleveranser.  

 Isox - 
Ärendehanteringssystem inom 
socialt stöd (IFO och 
arbetsmarknad) 

Målet ej uppfyllt 
Lösning är framtagen och allt underlag har 
sammanställts. Arbete pågår med rapport. Slutförande 
har prioriterats ner för att fokusera på digitala 
arkivleveranser. 

Fortsätta påbörjade leveransutredningar:  
 BAB – Register för 

bostadsanpassning  
Målet uppfyllt 
Avstämningar med produktägare/ leverantör har 
genomförts. Tester och utvärdering av verktyg och 
metodik har slutförts. Två skarpa leveranser har 
genomförts och ytterligare är inplanerade.  

 Diabas – Centralt diarium Arbetet med rapport nedprioriterat. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 

Åtkomst till nödvändig data för att göra sökningar har 
säkerställts. Arbetet med att förbereda tjänst för att 
söka i diariet prioriteras istället (sökregister till 
pappersakter hos Region Blekinge). 

 ProCapita – ärende-
hanteringssystem för HSL, 
SoL, LSS och IFO  

Mål uppfyllt 
Används av 16 förbundsmedlemmar. Lösningsförslag 
har framarbetats tillsammans med rutiner. Arbetet 
med pilotleveranser har prioriterats framför 
rapportskrivning. Arbetet fortsätter under 2020. 

 PMO – elevhälsovårds-
journaler 

 

 Kontrollera status 
angående befintliga 
installationer och delta i 
nationellt nätverk 
angående 
arkiveringsinsatser.  

Mål uppfyllt 
Arbetet pågår enligt plan och 2020. 21 
förbundsmedlemmar har PMO, ungefär hälften av 
dessa har arkiveringsmodul. Det är ingen som har 
kommit igång med att använda modulen. Viktig 
samarbetspartner är gemensam förvaltnings-
organisation i Kalmar län (Oskarshamn och Vimmerby 
förbundsmedlemmar). Modulen är förutsättning för 
effektiv arkivering. Arbetet fortsätter under 2020. 

Påbörja leveransutredningar: 
 Ecos – ärendehanterings-

system inom miljö  
 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Det är 10 förbundsmedlemmar som har Ecos. 
Systemkartläggningar (som täcker in alla 
förekommande versioner) har genomförts hos tre 
medlemsorganisationer. Det finns arkivmodul och 
direktarkivering till produkten AGS. Metodik för 
telefonintervjuer för att samla in uppgifter har 
utarbetats. Två kommuner har gått över till Ecos 2 än 
så länge. Testdata har efterfrågats. 

 Treserva - 
ärendehanteringssystem inom 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Det är 7 förbundsmedlemmar som har Treserva. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 

hälso- och sjukvård samt 
omsorg 

 

Endast två förbundsmedlemmar har 
arkiveringsmodulen (ingår inte på samma sätt som 
ProCapita/Lifecare). Kontakt har tagits med möjliga 
pilot-kommuner. Tingsryd har en inaktiv installation.    

 Journal 3 – äldre system för 
elevhälsovårdsjournaler 

Mål uppfyllt 
Endast en förbundsmedlem har Journal 3. 
Arbetet har påbörjats enligt plan med dokumentation 
av användargränssnitt med mera.  

 Sociala media 
 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Tester har utförts framförallt med Region 
Blekinge och Landstingets Twitter-arkiv. Sociala media 
används inom många verksamhetsområden och för 
flera olika ändamål. 

 Diverse inaktiva 
verksamhetssystem eller 
register som har 
relationsdatabaser som 
datalager 

Målet är delvis uppfyllt. 
Beroende på att inte all information har kommit in. 
Kontakt är tagen med de flesta kommuner som har 
inaktiva system för att identifiera lämpliga pilot-
projekt. Insamling av underlag via webbenkät 
”övergripande systemvärdering”. Fråga om testdata 
har ställts till ett antal medlemskommuner. Lessebo 
kommun deltar med två inaktiva ekonomisystem 
(eventuellt gallringsarkiv). 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
PERSONAKTER OCH PATIENTJOURNALER: 
Asynja (personalhälsovård) 
 Slutföra leverans, 

Karlskrona 
Mål uppfyllt 
Leverans genomförd 2019-11-27.* 

Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia Omfale/Sofia IFO 
Slutföra pågående uttag och leveranser 
 Eslöv Mål ej uppfyllt 

Uttag är gjort och verifiering återstår innan leverans 
slutförs. Verksamhetens verifieringsarbete har dragit ut på 
tiden och därför kunde målet inte uppfyllas. 
Systemet/systemen har använts av tre olika myndigheter 
och finns i tre instanser med ett antal databaser. 

 Karlshamn Mål ej uppfyllt 
Uttaget är gjort och verifiering återstår. Tid bokas för att gå 
igenom hur kontroll genomförs. Leverans är bokad till 
början av 2020. 

 Ljungby Mål uppfyllt 
Leverans genomförd 2019-08-27. 

- Osby Systemet är avvecklat, felrapporterat 
 Tingsryd Mål uppfyllt 

All information är levererat. 
 Åtvidaberg 

 
Målet ej uppfyllt 
Kontakt tas under 2020 för att ta reda på om behov finns av 
uttag eller om systemet är avvecklat. 

 Östra Göinge Mål uppfyllt. 
Leveransöverenskommelse undertecknad. Uttaget verifierat.  
Leverans genomförd 2019-09-12. 

Infosoc 
 Slutföra arkivleverans 

från Cura 
Individutveckling 

Mål uppfyllt 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 

Används bara av kommunalförbundet Cura 
Individutveckling.  
Leverans genomförd 2019-08-29 (Karlshamn).  

Isox 
- Slutföra leverans från 

Karlskrona 
Mål ej uppfyllt  
Uttag har slutförts med hjälp av uttagsrobot. Verksamheten 
undersöker vilken information som kan vara aktuell för 
leverans till arkivmyndigheten. 

Journal 3 (elevhälsovårdsjournaler): 
 Slutföra leverans från 

Lessebo 
Mål uppfyllt 
Leveransöverenskommelse undertecknad och leverans 
slutförd (leverans i befintligt skick). Uttag har slutförts med 
hjälp av uttagsrobot. 

ProCapita (VO/LSS/IFO): 
Testleveranser och skarpa leveranser från de kommuner som är i fas med gallring 
 Borgholm Mål ej uppfyllt  

Dialog pågår angående testleverans alternativt skarp 
leverans. Prognos mars 2020. 

 Karlshamn Mål ej uppfyllt  
Inväntar besked från verksamheten. Har inte varit i fas med 
gallringen. 

 Karlskrona Mål uppfyllt 
Testleverans och skarp leverans genomförd 2019-05-14. 
Utkast till leveransöverenskommelse är utskickat för 
synpunkter. 

 Lessebo Mål uppfyllt 
ProCapita IFO leverans 2019-10-01.  

 Alvesta IFO Mål uppfyllt 
Levererat Procapita IFO 2019-12-04. 

ProfDoc/PMO (elevhälsovårdsjournaler): 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Slutföra leverans från 

Alvesta 
Mål uppfyllt  
Inaktiv äldre version. Testleverans av data och åtkomst till 
applikation för dokumentation av användargränssnitt. 
Förbereder överenskommelse för överlämnande i befintligt 
skick. Testleverans omvandlad till skarpleverans. 

Treserva (VO/LSS/IFO): 
Testleverans pilotkommun samt eventuellt andra förbundsmedlemmar som har modulen 
digital avställning. 
- Ljungby Mål ej uppfyllt  

Avvaktar att förvaltningen är redo genomföra 
gallring/uttag. Utdatamodul finns.   

 Eslöv Prognos finns ej i dagsläget 
Frågan om uttag aktualiseras på grund av övergång till 
Lifecare under hösten 2019. Dialog pågår och 
avstämningsmöte gemomfördes under hösten.  

 Tingsryd Prognos finns ej i dagsläget 
Verksamheten har ombetts genomföra gallring. Därefter 
kan arkiveringsinsatser inledas. Utdatamodul finns inte. 
Avvaktar genomförande av gallring. 

DATABASER OCH REGISTER 
BAB Bostadsanpassning 
Slutföra leveranser 
 Höör Målet ej uppfyllt 

Arbetet pågår enligt plan. Leverans planerad till 2020-01-
13. 

 Lomma Mål uppfyllt 
Leverans enligt plan 2019-09-24. Leveransgodkännande har 
skickats ut.  

 Olofström Mål uppfyllt 
Leverans enligt plan 2019-11-28. Leveransgodkännande har 
skickats ut. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Ronneby Mål uppfyllt 

Leverans enligt plan 2019-11-27 Leveransgodkännande har 
skickats ut. 

 Östra Göinge Mål uppfyllt 
Leveransöverenskommelse undertecknad och leverans 
överförd till bevarandeplattform.  

WEBBARKIVERING OCH SOCIALA MEDIA 
 Insamling av 

förbundsmedlemmarnas 
webbplatser  

Mål uppfyllt 
Samtliga förbundsmedlemmars webbplatser är insamlade 
med Heritrix och Httrack. 

 Insamling av övriga 
webbplatser i enlighet 
med genomförd 
inventering 2018 

Mål uppfyllt 
 
 
 

 Extra insamling av 
webbplatser i samband 
med byte av webb eller 
nedläggning av 
webbplatser.  

Mål uppfyllt 
 
 
 
 

 Test och analys av 
nedladdade arkivfiler 
från Twitter, Facebook 
och Instagram 

Mål uppfyllt 
Utvärdering analys twitterarkiv slutförd. Det finns inga 
externa beroenden och rör sig om ett fåtal filformat. Ett 
twitterarkiv överlämnat (upphörda Landstinget Blekinge). 
Inga andra arkivfiler från sociala media inkomna. 

ÄLDRE DIGITALT MATERIAL: 
 Fortsätta insamling av 

äldre digitalt material 
Mål uppfyllt 
Arbete pågår. Stickprovskontroller har gjorts på allt material 
som samlats in på respektive arkivbildare. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – METODER OCH RUTINER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING vid 2019 
 Fortsätta pågående arbete med 

rutiner, checklistor och övrig 
dokumentation för insamling och 
mottagning av leveranser. 

 

Mål uppfyllt 

 Webbarkivering insamlingsrutin 
 Ny mall för mottagande av testdatabas 
 Ny mall för leveransöverenskommelse 
 Ny mall för följebrev till 

leveransöverenskommelsen 
 Ny mall för leveransgodkännande 

 
 Fastställa metod för att paketera 

äldre program som använder 
Access eller SQL som datalager. 

 

Mål uppfyllt 
Arbetet fortgår under hösten i anslutning till 
Riksarkivets projekt FGS Databas. BAB- 
bostadsanpassningsbidrag pilotprojekt 
databasarkivering – SIARD 2.1.  
 

 Utarbeta stöddokument för 
prioriterade leveranstyper såsom 
checklistor och mallar 

Mål delvis uppfyllt 

 Äldre digitalt material 
 Webbarkivering 
 Journalsystem 
 Gamla databaser/register 
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DIGITALT ARKIVSYSTEM 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
- Installation av uppdaterad version av 

bevarandeplattform (beroende på när ny 
version släpps) 

Nedprioriteras 
Testinstallation av ny version har installerats. 
Ny release (stabil version) av nuvarande 
bevarandeplattform släpps inte inom året.  

- Uppdaterad handbok för 
bevarandeplattformen 

Ej påbörjat, beroende av uppdatering av 
bevarandeplattform. 

 Checklista för inläsning av 
arkivleveranser 

Mål uppfyllt 
 

 Schema och checklista för 
säkerhetskopiering 

Mål uppfyllt 
Säkerhetskopiering i fas.  

 Checklista för operatörsroll i Valvet: 
kontroller av IT-infrastruktur, Servermiljö 
och lagringsdepåer. 

Mål uppfyllt 
 

 
 

DIGITAL ARKIVVÅRD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Produktionssättning av 

arkivvårdsystemet APP 
Mål uppfyllt.  
APP (Archival Processing Platform) har 
installerats i produktionsmiljö 

 Komplettering med verktyg i enlighet 
med behov som beskrivs i 
leveransutredningar 

Mål uppfyllt.  
Stöd finns för filidentifiering, konvertering 
till bevarandeformat för Pdf samt validering 
av Pdf/A och adderat till verktyg för att 
ersätta svenska tecken med sin 
motsvarighet. 

 Skapa grundläggande plattform för 
historisk Microsoftmiljö med 
desktopoperativ, serveroperativ, 
Officepaket och SQL server i virtuell 

Målet är delvis uppfyllt.  
Den uppsjö av licensmodeller och 
hårdvarukopplingar som finns innebär 
betydande hinder för att uppnå målet fullt 
ut.  
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miljö. Det här omfattar produkter från 
tidigt 1990-tal fram till idag. 

 

 Uppdaterad riskanalys avseende 
teknik/säkerhet i CheckARK. 

Mål uppfyllt 
Gemensamma möten har genomförts med 
representanter från säkerhet-, it- och 
arkivfunktionerna.  

 Åtgärdsplan avseende teknik/säkerhet i 
CheckARK. 

Delvis uppfyllt, utkast är framtaget. Arbetet 
fortsätter 2020. 

 
 

NYA ANSLUTANDE TJÄNSTER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Pilotprojekt digitisering av analogt 

arkivmaterial genomförs i samarbete 
med Ljungby kommunarkiv 

Mål delvis uppfyllt 
Projektet har slutförts men inte helt i 
enlighet med plan.  Kort rapport presenteras 
våren 2020.  

 Genomföra utredning om menprövning 
vid utlämnande allmän handling som 
anslutande tjänst och sammanställa 
lösningsförslag.  

Mål ej uppfyllt 
Ej genomförd – skjuts till 2020 

 Inventering av tjänster för på-plats-stöd 
hos förbundsmedlemmar, 
grundläggande analys utifrån enkät till 
förbundsmedlemmarna 

Mål ej uppfyllt 
Ej genomförd – skjuts till 2020 

 
 

ANALOGA ARKIV 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Genomföra projektering av centralarkiv 

samt sammanställa underlag till 
upphandling av projektör. 

Mål ej uppfyllt 
Påbörjas 2020 i enlighet med beslut av 
Ronneby och Sydarkivera 

 Utreda hanteringen av enskilda arkiv.  Mål delvis uppfyllt 
Utkast framtaget. Förankring sker 2020. 

- Ta fram rutiner runt gallring för att 
säkerställa hög informationssäkerhet när 
vi gallrar.  

Nedprioriterat 
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Fokus är på att ordna och förteckna i första 
hand.  

 Genomföra gallring för de handlingar 
som är gallringsbara.  

Mål uppfyllt 

 Konfiguration, användarutbildning och 
konvertering av arkivförteckningar i 
samband med införande av 
arkivredovisningssystem. 

Mål delvis uppfyllt 
Arbetet pågår – i stort sett klara.  
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DATASKYDDSOMBUD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING  
 Genomföra 6 nätverksträffar med 

dataskyddssamordnare. 
Nätverksträffarna kommer att innehålla 
utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte 
och praktiska övningar 

Mål uppfyllt 
Nätverksträffar för dataskyddssamordnare 
är genomförda enligt plan.  
2019-01-29 (19 deltagare) 
2019-03-26 (16 deltagare) 
2019-05-14 (14 deltagare) 
2019-08-28 (20 deltagare) 
2019-10-16 (13 deltagare) 
2019-12-10 (10 deltagare) 
Träffarna har innehållit moment med 
utbildning, diskussioner och 
erfarenhetsutbyte.  

 Genomföra utbildningar inom dataskydd 
på plats vid behov 

Mål uppfyllt 
Utbildningar på plats hos följande:  
2019-03-01 – Markaryd  
2019-05-06 – Ronneby  
2019-06-11 – Östra Göinge 
2019-11-07 – Cura Individutveckling 
2019-11-21 – Vadstena 

 Ta fram en eller två utbildningsfilmer om 
dataskydd 

Mål ej uppfyllt 
Utbildningsfilm inom risk- och konsekvens-
bedömning var under planering, men pga. 
ändrad personalsituation under hösten 2019 
kunde planeringen ej fortskrida.  

 Genomföra återstående kommunbesök 
för att bygga upp verksamheten samt 
göra kommunbesök hos nya anslutna 
parter 

Mål uppfyllt 
 

 Revidera och göra en översyn av 
befintliga mallar inom dataskydd 

Mål uppfyllt  
Revison och översyn av befintliga mallar har 
gjorts samt en del nya mallar och dokument 
har tagits fram. En första ”Handbok för 
dataskydd” finns på Sydarkiveras hemsida 
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DATASKYDDSOMBUD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING  
 Ta fram modell för övervakning av 

efterlevnaden 
Mål uppfyllt 
Arbete med övervakning av efterlevnaden 
av GDPR påbörjades i september 2019 och 
2019-11-20 skickades självvärderingsenkät 
ut till samtliga parter via e-post. 

 Påbörja tillsyn hos anslutna parter  Mål uppfyllt.  
Ett antal frågor rörande GDPR har lagts till i 
formuläret för egenkontroll för arkiv under 
2019. 

 Genomföra utvärdering/översyn av 
tjänsten enligt avtal 

Mål uppfyllt 
Utvärdering av tjänsten är under 
utarbetande och klar i september 
 

 Arbeta vidare med nya VisAlfa för att 
bedöma användningsområden vad avser 
dataskydd i samarbete med övriga 
behovsägare (Bastjänst 
Verksamhetsstöd och rådgivning, samt 
Sydarkiveras administration) 

Målet uppfyllt 
Workshop om informationsförvaltning 
inklusive nya VisAlfa genomförd 6 
september.  
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2020-03-18 Revisorerna i Kommunalförbundet Sydarkivera 
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Förbundsfullmäk !l:lc 

Revisionsberättelse år 2019 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Sydarkivera under år 
2019. 

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till medlemskommunerna. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har 'genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 

• Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet Sydarkivera i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

• Vi bedömer att slyTelsens interna kontroll har varit tillräcklig. 

• Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Styrelsen lämnar inte en 
sammanfattande bedömning av den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 
hushållning för år 2019. 

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019. 

Vi tillstyrker att årsredovisning för 2019 godkänns. 

Vi åberopar bifogat gransknings-PM avseende årsredovisning 2019. 

Alvesta den 18 mars 2020 

1;lj W~rling 
Av Karlskrona kommun 
utsedd revisor 

Kerstin Petersson 
Av Tingsryds kommun 
utsedd revisor 

ge 
utsedd revisor 



SYDARKIVERA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsstyrelsen 

Plats och tid 

Beslutande se sid 2 

Övriga närvarande se sid 2 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

Under-

2020-03-06 

Alvesta 
Fredag, 2020-03-06, kl. 10:00 -12.10 

. Cla~s Jansson (MP) 

A est , 2020-03-13 kl. 10.00 

skrifter Sekreterare "'-lh., -••••••••••• ~{ ••••••••••••••••••••••••••••. Paragraf §1 - §16 

Ordförande 1~1Q~··························· 
Justerare 

Per Rib.~cke (S~ 

/~)/ k ) 

...... <. .. <~e!x ............................................ .. 
Claes Jansson (MP) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Justerare 

Förbundsstyrelsen 

2020-03-06 

2020-03-13 

Namn 

Datum då 

anslaget tas ned 2020-04-06 

Utdragsbestyrkande 

1 (21) 



SVDARKIVERA. 

Förbundsstyrelsen 

Ledamöter 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Juste rare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-06 

Per Ribacke (S), Alvesta, ordförande 
Nils Ingmar Thorell (L), Ronneby, vice ordf. 
Joel Schäfer (S), Borgholm 
Robin Gustavsson (KD), Hässleholm 
Claes Jansson (MP), Karlshamn 
Gustav Schyllert (M), Vellinge 
Magnus Gunnarsson (M), Ljungby 
Erik Paulsson (C), Vimmerby 
Börje Dovstad (L), Karlskrona 
A.nders Byström (L), A.tvidaberg 
Catharina Malmborg (M), Eslöv 

Gunilla Lundström (g), Tingsryd 
Kristina Brundin (g), Lessebo 
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd, tjg 
Per Olov Johansson (C), Mörbylånga, 
Christina Davidsson (C), Nybro 
Dan Orvegren (S), Olofström, tjg 
Bo Johansson (S), Ronneby tjg 
gofia Forsgren Böhmer (M), Lorrnna 
Johan Svahnberg (M), Höör, tjg 
Erling Emsfors (M), Östra Göinge 
Maria Owiredu (KD), Osby, 

Mats Porsklev förbundschef 
Elin Jonsson, bevarandestrateg 
Jörgen Nord, ekonom 
Therese Jigsved, förbundsjurist 
Anders Danielsson, informationssäkerhetsspecialist 
Bernhard Neuman, arkivchef 

Utdrags bestyrkande 

2 (21) 



SYDARKIVERA~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen 
2020-03-06 

Ekonomisk redovisning per feb 

Årsredovisning 2019 

Budget 2021plan2022-2023 

Arvodesreglemente 

Delegeringsordning 

Undertecknande av handlingar 

2020-03-06 

Undertecknande av handlingar- fullmäktige 

Intern kontroll I redovisning 

Intern kontroll I plan 

Utseende av kommitte för målstyrning 

§ 1 

§ 3 

§4 

§6 

§ 5 

§7 

§ 8 

§9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

Utseende av kommitte för diskussion om politisk styrning i framtiden 

Mål och uppföljning I information 

Uppföljning DSO internt 

DSO som gemensam tjänst 

Arkivcentrum 

Justerare Utdrags bestyrkande 

3 (21) 



SYDARKIVERA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§2 

Ekonomisk redovisning per feb 

SARK/2019:162 1.4.1 

Förbundsstyrelsens beslut 
1. Ärendet noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska ställningen per den 1 mars och en 
sammanställning över förbundets anslutande tjänster för 2019. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning över anslutande tjänster. 

Styrelsens beslut ska sldckas till 
Akt. 

Justerare Utdrags bestyrkande 

4 (21) 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 3 

Årsredovisning 2019 

SARK/2019:162 1.4.1 

Förbundsstyrelsens beslut 
2. Årsredovisningen godkänns och översänds till revisorerna för granskning och utlåtande. 

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar förbunds fullmäktige att fastställa årsredovisningen. 

4. Årsredovisningen översänds till förbundsmedlemmarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag till Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 daterad 2020-02-24. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
F örbundsfullmäktige, revisorerna 

PwC Rebecca Lindström 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§4 

Budget 2021plan2022-2023 

SARK/2019:353 1.4.1 

Förbundsstyrelsens förslag till Fullmäktiges beslut 
1. Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022 - 2023 med verksamhetsplan 2021 fastställs. 

Sammanfattning 

Underlag beräkning av budgetram är beräknat på befintliga medlemmar samt de kommuner 
som lämnat avsiktsförklaring om inträde. 

Beslutsunderlag 
Budget 2021 och ekonomisk översikt för 2022- 2023 med verksamhetsplan 2021. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Förbundsfullmäktige, Medlemskommuner, Inträdande medlemmar 202, Revisorer, Akt 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§6 

Arvodesreglemente 

SARK/2019:313 1.3.l 

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut 

1. Föreliggande förslag till arvodesreglemente antas. 

2. Förbundschefen får i uppdrag att arbeta fram arvodesblankett. 

3. Arvodesreglementet gäller from. den 1 maj 2020. 

4. Tidigare arvodesreglemente upphör att gälla from den 1 maj. 
5. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till tillämpningsbestämmelser. 

Sammanfattning 
Arvodesreglementet har under en längre tid varit under omarbetning. Ärendet har remitterats 
till Ronneby kommun som sköter lönehanteringen. En politisk beredning har upprättat förslag 
till reviderade arvodesregler 

Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt arvodesreglemente från den 6 mars 2020 
• Tidigare antagen delegeringsordning. 

Yrkanden 

Bo Johansson (S): Förlorad arbetsförtjänst ska styrkas av förtroendevald vid varje 
förrättingstillfälle. 

Per Ribacke (S): Avslag på Bo Johanssons (S) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner eget yrkande antaget. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
F örbundsfullmäktige, samtliga förtroendevalda, akt. 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 5 

Delegeringsordning 

SARK/2019:128 1.3.1 

Förbundsstyrelsens beslut 

1. Förslag till reviderad delegeringsordning godkänns 

2. Tidigare antagen delegeringsordning upphävs. 

Sammanfattning 

Det finns behov av en reviderad delegeringsordning för styrelsen, främst med hänsyn till den 
nya förvaltningsorganisationen inom Sydarkivera som trädde i kraft 2020-01-01. 

Beslutsunderlag 

• Delegationsordning antagen 2019-05-17 

• Förslag till reviderad delegationsordning 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Berörda delegater, akt 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§7 

Undertecknande av handlingar 

SARK/2020:15 1.3.l 

Förbundsstyrelsens beslut 
1. Avtal, intyg eller liknande handlingar som förbundsstyrelsen beslutat om undertecknas 

av förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke med kontrasignation av förbundschef 
Mats Porsklev. 

2. Till ersättare för Per Ribacke utse förbundsstyrelsens vice ordförande Nils-Ingmar 
Thoren och till ersättare för Mats Porsklev utse biträdande förbundschef Bernhard 
Neuman. 

3. Kallelse till sammanträde och övriga handlingar från förbundsstyrelsen av 
verkställighetskaraktär undertecknas av förbundschef Mats Porsklev med biträdande 
förbundschefBernhard Neuman som ersättare. 

4. Skattedeklarationer, inklusive deklaration av sociala avgifter och källskatt samt 
återsökan av moms undertecknas av Mats Porsldev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord, 
Mimmi Jörgensen eller Zandrah Daun var och en för sig. 

5. Paket, rekommenderade brev eller assurerade försändelser eller motsvarande 
försändelser ställda till kommunalförbundet får kvitteras ut av Mats Porsklev, Bernhard 
Neuman, Elin Jonsson, Mimmi Jörgensen, Zandrah Daun, Mårten Lindstrand, Victor 
Öhrnberg, Mattias Johansson, Magnus Heimonen eller Annie Olandersson-Stille var 
och en för sig. 

6. Utanordningar av betalningar från kommunalförbundets bankkonton undertecknas av 
Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord, Mimmi Jörgensen eller Zandrah Daun 
två i förening. 

7. Kvittering av medel samt underteclmande av utbetalningar från kommunalförbundets 
bankgirokonton, bankräkningar samt kvittering av checkar, postanvisningar, 
postremissväxlar och andra lilmande till kommunalförbundet ställda värdehandlingar 
underteclmas av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord, Mimmi Jörgensen 
eller Zandrah Daun två i förening. 

Sammanfattning 
Det behöver finnas utsedda personer som underteclmar avtal, intyg eller lilmande handlingar 
som beslutats och godkänts av förbundsstyrelsen. 

Att underteclma handlingar som beslutats av förbundsstyrelsen är ren verkställighet, men det är 
viktigt vid genomförandet av besluten att rätt personer skriver under. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

De ärenden som förbundsstyrelsen delegerat till någon förtroendevald eller anställd att fatta 
beslut om undertecknas av respektive delegat. 

Vidare finns behov av att utse namngivna personer som har rätt att kvittera ut olika 
postförsändelser, skriva under handlingar som ska skickas till Skatteverket, göra utbetalningar 
från kommunalförbundets banldrnnto samt kvittera medel och underteckna olika 
värdehandlingar som skickas till kommunalförbundet. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Förbundsstyrelsens presidium 
Ledningsgrupp 
Stab 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§8 

Undertecknande av handlingar för resterande delen av mandatperiod 2019-
2022 
Dm SARK/2020:15 

Förbundsstyrelsens föreslag till förbundsfullmäktiges beslut 
1. Förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke med kontrasignation av förbundschef Mats 

Porsklev utses att underteckna avtal, skuld- eller borgens-förbindelser eller liknande 
handlingar som förbundsfullmäktige beslutat om. 

2. Förbundsstyrelsens vice ordförande Nils-Ingmar Thoren utses till ersättare för Per Ribacke 
och biträdande förbundschefBernhard Neuman utses till ersättare för Mats Porsklev. 

3. FörbundschefMats Porsklev och biträdande förbundschefBernhard Neuman som ersättare 
för Mats Porsklev utses att underteckna kallelse till sammanträde och övriga handlingar 
från förbundsfullmäktige av verkställighetskaraktär. 

Sammanfattning 
Det behöver finnas utsedda personer som undertecknar avtal, skuld- eller borgens-förbindelser 
eller liknande handlingar som beslutats och godkänts av förbundsfullmäktige. 

Att underteckna handlingar som beslutats av förbundsfullmäktige är ren verkställighet, men det 
är viktigt vid genomförandet av besluten att rätt personer skriver under. Förbundsfullmäktige 
behöver också utse vilka som undertecknar kallelser och andra handlingar från 
förbundsfullmäktiges löpande verksamhet. 

De ärenden som förbundsstyrelsen enligt delegationsordningen delegerat till någon 
förtroendevald eller anställd att fatta beslut om undertecknas av respektive delegat. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
F örbundsfullmäktiges presidium 
Förbundsstyrelsens presidium 
Ledningsgrupp 
Stab 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§9 

Intern kontroll I redovisning 

SARK/2019:188 1.5.2 

Förbundsstyrelsens beslut 
Redovisningen av intern kontroll 2019 godkänns. 

Sammanfattning 
Förbundsstyrelsen fastställde vid sammanträdet 2019-03-08 plan för intern kontroll inom 
Sydarkivera 2019. Redovisning och resultat av den interna kontrollen enligt bifogad 
redogörelse. 

Beslutsunderlag 
Rapport intern kontroll 2019 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Revisorer, akt 

Juste rare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 10 

Intern kontroll I plan 

SARK/2020:21 1.5.2 

Förbundsstyrelsens beslut 
Intern kontrollplan avseende verksamhetsåret 2020 fastställs. 

Sammanfattning 
Tjänstemannaorganisationen har i enlighet med förbundspolicyn tagit fram förslag på områden 
för intern kontroll 2020. Förlagen grundar sig på en övergripande risk- och sårbarhet som gjorts 
över samtliga övergripande verksamhetsprocesser inom förbundet. 

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020 

Risk- och sårbarhetsanalys, underlag för intern kontroll 2020. 

Ärendet 
Förbundsstyrelsens ska årligen fastställa områden för intern kontroll inom Sydarkiveras 
verksamhetsområde. Val av områden bör grunda sig på en riskanalys av verksamheten. Förslag 
har tagits fram av tjänstemannaorganisationen med beaktande av bland annat tidigare 
kontrollområden. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Förbundets revisorer 

PwC, Rebecca Lindström 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 11 

Utseende av kommitte för målstyrning 

Förbundsstyrelsens beslut 
1. Följande ledamöter väljs till denna kommitte för målstyrning: 

Per Ribacke - sammankallande 
Joel Schäfer 
Erik Paulsson 
Johan Svahnberg 

Sammanfattning 
Vid styrelsens visionsdag den 9 januari framkom önskemål om att en grupp politiker ska 
diskutera förbundets mål bland annat. Önskemål var att kommitten skulle lägga fram förslag till 
reviderade mål för förbundet vid fullmäktiges möte i november detta år. 

Förbundsstyrelsens beslut ska sldckas till 
Valda ledamöter, akt 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 12 

Utseende av kommitte för diskussion om politisk styrning i framtiden 

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut 
1. Följande ledamöter väljs till denna kommitte avseende politisk styrning: 

Börje Dovstad- sammankallande 
Nils Ingmar Thorell 
Gustaf Schyllert 
Ingegerd Lenander 
Sofia Forsgren-Böhmer 

Sammanfattning 
Vid styrelsens visionsdag den 9 januari framkom önskemål om att en grupp politiker ska 
diskutera förbundets politiska styrning bland annat. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Valda ledamöter, akt 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 13 

Mål och uppföjlning I information 

Förbundsstyrelsens beslut 

1. Ärendet noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen redogör mycket kortfattat om det målarbete som gör inom förvaltningen. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Akt 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 14 

Uppföljning DSO internt 

SARK/2020:13 1.12.1 

Förbundsstyrelsens beslut 
1. Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen GDPR) gäller från och med 25 maj 2018. 

Sydarkiveras styrelse är personuppgiftsansvariga (PuA) för kommunalförbundet Sydarkivera. 
Personuppgiftsansvarig bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas 
till. 
Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta det praktiska arbetet med personuppgifter, däremot kan 
personuppgiftsansvaret aldrig överlåtas. 
Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. 
PuA skall tillse att det finns tillräckliga resurser för att klara kraven som ges av förordningen. 

Vad gör dataskyddsombudet 
Ombudet skall informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och dess anställda om skyldigheter 
enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. 
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att den kontrollerande och rådgivande 
funktionen hos dataskyddsombudet renodlas jämfört med vad som tidigare gällt för 
personuppgiftsombud. 
Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte 
leds av dataskyddsombudet. 
Dataskyddsombudet skall även rapportera till den personuppgiftsansvariga samt högsta ledningsnivå. 

Med denna information vill Sydarkiveras DSO rapportera hur arbetet bedrivs internt inom Sydarkivera. 
En enkät är utskickad och besvarad. Enligt denna framgår att det grundläggande inom 
dataskyddsförordningen är framtaget. 

Det som återstår är följande: 
a) Riktlinjer för dataskydd samt en integritetspolicy behöver 

framarbetas och beslutas 
b) Sydarkiveras registerförteckningar behöver arbetas fram 
c) Rutin för att hantera personuppgiftsincidenter behöver 

fastställas 

Förbundsstyrelsens beslut skickas till. 
Akt 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 15 

DSO som gemensam tjänst 

SARK/2020:29 1.2. 7 

Förbundsstyrelsens beslut 
1. Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare gällande 
person upp giftslagen (PuL). 

Enligt dataskyddsförordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att 
utnämna ett dataskyddsombud. För myndigheter är det ett krav att ha dataskyddsombud. Inom 
en kommun eller region är varje myndighet personupp-giftsansvarig och det innebär att varje 
nämnd och styrelse inom en kommun eller region behöver utse dataskyddsombud. 

Sydarldvera bedriver tjänsten gemensamt dataskyddsombud för de förbunds-medlemmar som 
teclmar avtal om anslutande tjänst. Samtliga personuppgifts-ansvariga inom förbundsmedlem 
som ansluter sig till tjänsten täcks in i tjänsten. 

Förbundsmedlemmarnas kommunala bolag och de kommunalförbund som 
förbundsmedlemmarna är medlemmar i är egna juridiska personer och behöver teclma egna 
avtal om tjänsten gemensamt dataskyddsombud. 

Anslutande tjänst finansieras separat enligt principen om självkostnadspris och påverkar inte 
Sydarkiveras bastjänster. 

Tjänsten gemensamt dataskyddsombud har funnits sedan 1 maj 2018. Under 2019 gjordes en 
utvärdering av tjänsten och en ny kostnadsmodell antogs hösten 2019. 

Från 1januari2020 betalar kommun och region 125 000 kr per år och kommunalförbund och 
kommunalt bolag betalar 50 000 kr per år. 

För att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bedriva verksamheten som anslutande 
tjänst är ett dataskyddsteam formerat med olika kompetenser som tillsammans utför 
dataskyddsombudets uppgifter. Teamet har kompetens inom juridik, IT, informationssäkerhet 
och arkiv. Vid behov finns även specialistkunskap inom systemvetenskap att tillgå. 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

Följande organisationer är från och med 1 januari 2020 anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud: 

AB Karlskronahem 
AB Lessebohus 
Bromölla kommun 
Byggebo i Oskarshamn AB 
Kommunalförbundet Cura Individutveckling 
Högsby kommun 
Karlshamns kommun 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlslaona kommun 
Kruthusen Företagsfastigheter AB 
Lessebo kommun 
Markaryds kommun 
Kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge väst 
Osby kommun 
Oskarshamns kommun 
Region Blekinge 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Smålandshamnar AB 
Tingsryds kommun 
Vadstena kommun 
Östra Göinge kommun 
Östra Göinge Renhållnings AB 

Det är totalt 23 organisationer, varav en region, sju kommunala bolag, fyra kommunalförbund 
och elva kommuner som är anslutna till tjänsten. 

Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande. 
Under 2020 ska fyra nätverksträffar, två arbetsdagar, grundutbildning och 
fördjupningsutbildningar genomföras inom verksamheten gemensamt dataskyddsombud. 

Rådgivning sker genom telefon, Teams, Yammer eller via dataskyddsteamets 
funktionsbrevlåda dataskydd@sydarkivera.se. På Sydarkiveras hemsida finns en handbok för 
dataskydd där man kan få råd och stöd och tillgång till mallar. 

En självvärderingsenkät har skickats ut till alla som var anslutna under 2019 och återkoppling 
ska göras till respektive personuppgiftsansvarig om hur statusen på dataskyddsarbetet är och 
förslag till åtgärder. Sydarkivera har fått in 49 svar som ska bearbetas. Vidare ska 
medlemssamordnama göra på plats-tillsyn av dataskyddsarbetet under 2020 hos de 
organisationer som är anslutna. 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

Beslutsunderlag 
Förbundsstyrelsens beslut 2019-10-11, § 20 om uppföljning av anslutande tjänst som 
dataskyddsombud 
A vtalsmall för avtal från och med 2020 

Förbundsstyrelsens beslut ska sldckas till 
Dataskyddsombud Therese Jigsved, akt 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Förbundsstyrelsen 2020-03-06 

§ 16 

Arkivcentrum 

Förbundsstyrelsens beslut 
1. Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arkivchef Bernhard Neuman redogör kortfattat över läget i vårt stora projekt för att skapa ett 
arkivcentrum i Bräkne Hoby. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Akt 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Alvesta och webb 

Veckodag, 2020-06-12, kl. 10:00 -10:40 

Beslutande Se sid 2. 

Övriga närvarande Se sid 2. 

Justerare Magnus Gunnarsson (M) och Erik Paulsson (C) 

Justeringens  

plats och tid Alvesta 2020-06-18 

Under- 

skrifter Sekreterare  ..........................................................................  Paragraf §1  - §5 
 Mats Porsklev 

 Ordförande  ..........................................................................  

 Börje Dovstad (L) 

 Justerare  ..........................................................................  

 Magnus Gunnarsson (M) och Erik Paulsson (C) 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. 

Organ Förbundsfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-06-12 

Datum då  Datum då 

anslaget sätts upp 2020-06-18 anslaget tas ned 2020-07-13 

Förvaringsplats 

för protokollet Arkiv i Alvesta  

Underskrift  ..........................................................................  
 Mats Porsklev 
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Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande och 

närvarande ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande ej 

beslutande ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga Närvarande 

 Börje Dovstad (L), Karlskrona ordf. 

Jenny Önnevik (S), Bromölla 

Catharina Malmborg (M), Eslöv 

Johan Svahnberg (M), Höör  

Claes Jansson (MP), Karlshamn 

Kristina Brundin (S), Lessebo 

Magnus Gunnarsson (M), Ljungby 

Ingegerd Lenander (KD), Markaryd 

Matilda Wärenfalk (S), Mörbylånga 

Dan Orvegren (S), Olofström 

Inga-Lena Fischer (L), Region 

Blekinge 

Jan Sundström (M), Vadstena 

 

Erik Berntsson (SD), Bromölla 

Bertil Jönsson (C), Eslöv 

Bob Ericsson (M), Vellinge 

 

 

Mats Porsklev, Förbundschef 

Sekreterare 

Elin Jonsson, Bevarandestrateg 

Jörgen Nord, Ekonom 

Bernhard Neuman, Arkivchef 

Gustav Schyllert (M), Vellinge 

Erik Paulsson (C), Vimmerby 

Joakim Magnusson, Åtvidaberg 

Erling Emsfors (M), Östra Göinge 

Per Bengtsson (S), Lomma tjg. ers. 

Lars Andreasson (S), Osby tjg. ers. 

Karl-Erik Gustavsson (L), Oskarshamn 

tjg. ers. 

Mikael Andersson (C), Tingsryd tjg. 

ers. 

Eva Ballovarre (S), Älmhult tjg. ers. 
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Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 

Förbundsfullmäktige 
2020-06-12 

§ 1 Årsredovisning 2019 

§ 2 Budget 2021 plan 2022-2023 

§ 3 Arvodesreglemente 

§ 4 Undertecknande av handlingar för resterande delen av mandatperiod 2019-2022 

§ 5  Utseende av kommitté för diskussion om politisk styrning i framtiden 

 

   



 4 (9) 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 

Årsredovisning 2019 

SARK/2019:162 1.4.1 

Förbundsfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen fastställs.  

 

2. Årsredovisningen överlämnas till de medlemmar som var medlemmar i förbundet 2017 

för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt förbundsordningen.  

 

3. Årsredovisningen översänds till, från och med 2018, nya medlemmar för kännedom. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat förslag till Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2019.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 daterad 2020-02-24. 

Granskningsrapport från revisionen. 

Revisionsberättelse. 

Förbundsstyrelsens beslut från den 6 mars 2020 § 3. 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 

Samtliga medlemmar och kommande medlemmar, revisorerna, akt 

PwC Rebecca Lindström (för vidare distribution till av fullmäktige utsedda revisorer). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 

Budget 2021 plan 2022-2023 

SARK/2019:353 1.4.1 

Fullmäktiges beslut 

1. Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022 – 2023 med verksamhetsplan 2021 fastställs. 

Sammanfattning  

Underlag beräkning av budgetram är beräknat på befintliga medlemmar samt de kommuner 

som lämnat avsiktsförklaring om inträde. 

Beslutsunderlag 

Budget 2021 och ekonomisk översikt för 2022 – 2023 med verksamhetsplan 2021.  

Förbundsstyrelsens beslut 2020-03-06, § 4 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 

Förbundsfullmäktige, Medlemskommuner, Inträdande medlemmar 2021, Revisorer, Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 

Arvodesreglemente 

SARK/2019:313 1.3.1 

Förbundsfullmäktiges beslut 

1. Föreliggande förslag till arvodesreglemente antas. 

2. Förbundschefen får i uppdrag att arbeta fram arvodesblankett. 

3. Arvodesreglementet gäller from. den 1 juli 2020. 

4. Tidigare arvodesreglemente upphör att gälla from. den 30 juni 

5. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till tillämpningsbestämmelser. 

Sammanfattning 

Arvodesreglementet har under en längre tid varit under omarbetning. Ärendet har remitterats 

till Ronneby kommun som sköter lönehanteringen. En politisk beredning har upprättat förslag 

till reviderade arvodesregler  

Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt arvodesreglemente från den 6 mars 2020 

• Tidigare antagen delegeringsordning. 

• Förbundsstyrelsens beslut 2020-03-06, § 6 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 

Förbundsfullmäktige, samtliga förtroendevalda, akt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 

Undertecknande av handlingar för resterande delen av mandatperiod 2019-

2022 

SARK/2020:15 1.3.1 

Förbundsfullmäktiges beslut 

1. Förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke utses med kontrasignation av 

förbundschef Mats Porsklev att underteckna avtal, skuld- eller borgensförbindelser 

eller liknande handlingar som förbundsfullmäktige beslutat om. 

 

2. Förbundsstyrelsens vice ordförande Nils-Ingmar Thorell utses till ersättare för 

Per Ribacke och biträdande förbundschef Bernhard Neuman till ersättare för 

Mats Porsklev. 

 

3. Förbundschef Mats Porsklev och biträdande förbundschef Bernhard 

Neuman som ersättare för Mats Porsklev utses att underteckna kallelse till 

sammanträde och övriga handlingar från förbundsfullmäktige av 

verkställighetskaraktär. 

 

Sammanfattning 

Det behöver finnas utsedda personer som undertecknar avtal, skuld- eller borgensförbindelser 

eller liknande handlingar som beslutats och godkänts av 

förbundsfullmäktige. 

Att underteckna handlingar som beslutats av förbundsfullmäktige är ren 

verkställighet, men det är viktigt vid genomförandet av besluten att rätt personer 

skriver under. Förbundsfullmäktige behöver också utse vilka som undertecknar 

kallelser och andra handlingar från förbundsfullmäktiges löpande verksamhet. 

De ärenden som förbundsstyrelsen enligt delegationsordningen delegerat till någon 

förtroendevald eller anställd att fatta beslut om undertecknas av respektive delegat. 

 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 

Förbundsfullmäktiges presidium 

Förbundsstyrelsens presidium 

Ledningsgrupp 

Stab 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 

 Utseende av kommitté för diskussion om politisk styrning i framtiden 

  

Förbundsfullmäktiges beslut 

 

1. Följande ledamöter väljs till denna kommitté avseende politisk styrning: 

Börje Dovstad – sammankallande 

Nils Ingmar Thorell 

Gustaf Schyllert 

Ingegerd Lenander 

Sofia Forsgren-Böhmer 

Sammanfattning 

Vid styrelsens visionsdag den 9 januari framkom önskemål om att en grupp politiker ska 

diskutera förbundets politiska styrning bland annat. 

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till 

Valda ledamöter, akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Förbundsfullmäktige 2020-06-12 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 

 



ALVESTA Al1ERNA1fVE1 

Interpellation till orpföranden i Alvesta Kommunföretag AB 

Med anledning av ett antal händelser den senaste tiden i Alvesta Kommunföretag AB ställer 
jag följande frågeställningar till ordföranden i bolaget. 

Enligt ägardirektiven så är bolagets verksamhet mycket begränsad utan större kostnader. Nu 
har bolaget vid styrelsemöte den 31.3 2020 tagit beslut om ett avtal om ekonomiska och 
finansiella tjänster, som med dagens löneläge innebär kostnader för bolaget om 1 888 367 
kronor inkl. moms. I avsaknad av budget och med mycket begränsade och dessutom osäkra 
inkomster enligt gällande ägardirektiv undrar jag hur ni skall finansiera dessa kostnader? 

Samtidigt ställer jag mig frågande till varför dessa kostnader skall betalas i sin helhet från den 
1.1 2020 enär i ert beslut framgår det att ekonomitjänsten börjar först den 1.4 och HR-tjänsten 
vid halvårsskiftet? 

Med gällande momsregler fördyras bolagets kostnader med 25 %, vilka inte är avlyftbara 
eftersom bolaget inte är momsregistrerat. Hur tänker ordföranden med anledning av denna 
fördyming? 

Den 3 april 2020 attesterar ordföranden en faktura från Alvesta kommun om 815 673 kronor 
inkl. moms avseende del av lön och personalkostnader för bolagets VD. På vilket 
styrelsebeslut grundar ordföranden sitt beslut om att attestera denna faktura? 

Är det kutym någonstans att löner och personalkostnader betalas i förskott för hela året? 

Jag förstår att bolaget för att finansiera sina stora ekonomiska påtagande inte kurn:iat 
genomföra den återbetalning av ägartillskotten som ägardirektiven ger, men hur förklara 
ordföranden hur styrelsen resonerar när man underlåter sig att inte följa gällande ägardirektiv? 

Till sist måste jag också ställa frågan om hur ordföranden ser på dotterbolagens möjligheter 
till sin existens när moderbolaget tar hand om hela deras vinst? 

~ra 621 ?;( -1--0-8 __ _ 
Lars-Olof Frf zen, ll°:1äktigeledamot 

: 



ALVESTA Al1ERNA1fVE1 

: 

Interpellation till kommunalrådet Per Ribacke angående en rad händelser i och runt omkring 
Alvesta Kommunföretag AB 

I februari 2019 attesterade kommunalrådet en faktura nr 14111686 a kronor 805 837 avseende 
arvode och personalkostnader för VD i kommunföretag AB Camilla Holmqvist för tiden 1.1 -
31.12 2019. 

På vilka grunder attesterades denna räkning? Kan det visas på något styrelsebeslut i detta 
ärende och varför för helåret 2019 då kommunalrådet själv skrivit på anställningsavtalet, 
vilket börjar löpa först den 1.2 2019? 

Den 9 maj 2019 utfärdar kommunens ekonomikontor en faktura för Stefan Karlssons arvode 
samt personalkostnader med påslag av moms för 747 684 kronor. På vilka grunder utfärdas 
denna faktura då Stefan Karlsson under helåret 2019 upprätthöll en tjänst som kommunstrateg 
på kommunkansliet? 

Vid styrelsemöte i Alve~ta Kommunföretag AB den 31.3 2020 beslutar styrelsen att godkänna 
ett övergripande avtal med Alvesta kommun om ekonomiska och finansiella tjänster daterat 
den 2020-03-23 atti?;älla från den 2020-01-01. Något motsvarande avtal har inte reglerats i 
något kommunalt organ. Trots detta har fakturor ställts ut och betalats efter detta avtal. 
Avtalet mellan Alvesta Kommun och Alvesta Kommunföretag AB är utformat på ett sådant 
sätt att de medel som normalt står till moderbolagets förfogande efter årsredovisningen täcker 
inte de kostnader som detta avtal ger utrymme för med rådande ägardirektiv. 40 % av 
kommunchefs lönen+ 30 % av ekonomichefs lönen+ 30 % av HR-chefs lönen med tillägg 
för PO-kostnader med 40,15% och overheadkostnader med 10% samt moms med.25 %. 
Hur har kommunalrådet tänkt sig att dessa kostnader skall täckas och när har han tänkt att 
dessa skall diskuteras och beslutas inom kommunen? 

Enligt god redovisningssed så skall kostnader föras där de hör hemma. Anser kommunalrådet 
t.ex. att nästan hälften av kommunchefens arbetstid går åt för att sköta moderbolagets 
verksamhet? 

Enligt Alvesta kommunföretags beslut så frångår man ägardirektiven när det gäller 
principerna för' koncernbidrag och ägartillskott. Man väljer att inte ge dotterbolagen tillbaka 
de 78 % av vinsterna som principen förutsätter. Detta gör att man utarmar bolagen på det egna 
fria kapitalet för att möjliggöra att tillföra AllboHus 6,3 miljoner kronor i ägartillskott och 
utöver principerna behålla närmare 4 miljoner kronor i moderbolaget. På vilka grunder tillåter 
kommunalrådet att Alvesta Kommunföretag så flagrant bryter mot av fullmäktige utfärdade 
ägardirektiv? 

Alvesta Kommunföretag, numera med flera på lönelistan, saknar budget och medel för den 
verksamhet som styrelsen beslutat om. Hur ser kommunalrådet på möjligheten för revisionen 
och lekmannarevisorn att granska verksamheten på det sätt lagen förutsätter? 



ALVESTA Al1ERNA1tVE1 
I ett antal fall under 2018-2019 har moderbolaget gett dotterbolag i uppdrag att utföra uppdrag. 
På vilket sätt i ägardirektiven eller i bolagsordningen anser kommunalrådet att sådana 
uppdrag är möjliga att genomföra med dagens ordning? 

: 

: 



: 

ALVESTA Al1ERNA1fVE1 

Enkel fråga till Kultur & Fritidsnämndens ordförande 

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-06-19 KF § 76 fick Kultur & Fritidsnämnden i uppdrag 
att, i samverkan med det lokala föreningslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en 
aktivitetspark och lekplats i Moheda. Nämnden fick också i uppdrag att i berörda delar, 
exempelvis vad gäller.anläggning av en lekplats, samråda med nämnden för 
samhällsplanering. 

Hur har Kultur & Fritids.nämnden behandlat det här uppdraget? 

: 

: 

: 
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Liberalerna 

Alvesta kommun står inför ett angenämt problem, befolkningsmängden ökar och om vi 
lyckas planera för attraktiva bostäder så kommer vi få ännu fler som flyttar in. Men i 
Alvesta råder stor bostadsbrist. Vi bygger inte i en tillräcklig takt för att nå målen i Alvestas 
bostadsförsörjningsprogram. Medans byggföretag runtom i landet har gått på högvarv, så 
har vi i Alvesta mestadels förlitat oss på att det kommunala bostadsbolaget Allbohus ska få 
fram nya bostäder. Trots en högkonjunktur har inte Allbohus lyckats uppnå tillräckliga 
vinster för att kunna svara upp till kommunens ambitioner. 

Allbohus hade i mitten av förra året en underhållsskuld på över 300 miljoner kronor på det 
egna beståndet. Allbohus är i stort behov av att börja beta av den skulden för att kunna 
fortsätta erbjuda billiga bostäder. Att bygga nytt resulterar sällan i låga hyror. Därför bör 
Allbohus fokusera på att erbjuda billiga bostäder, och låta marknaden stå för den dyra 
nybyggnationen. 

I detta läge är det då högst problematiskt att Allbohus äge_r mark som de själva ej har råd att 
bebygga. Det är också anmärkningsvärt att det kommunala bostadsbolaget överhuvudtaget 
äger obebyggd mark. Allbohus har i och med detta en särställning på marknaden, vilket lett 
till en osund konkurrens. Vi behöver få fler aktörer att vilja bygga i Alvesta. 

Liberalerna vill av dessa anledningar ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att; 

• Identifiera vilken kommersiellt bebyggbar mark som Allbohus har som ej bebyggs 
och, 

• Ta fram en plan för hur samhällsbyggnadsförvaltningen ska förvärva denna. 

Ulf Larsson 
Ledamot, Kommunfullmäktige 

Tim Kam:fjord Karlsson 
Ledamot, Samhällsbyggnadsnärnnden 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL, samt enligt 28 f § och 28 h § 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska omsorgsnämnden 
kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till kommunens revisorer 
samt till kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Ej verkställda beslut per den 30 juni 2020: 

     
Man/ 
kvinna Typ av bistånd Beslutsdatum 

Erbjuden men 
tackat nej Verkställt 

Kvinna Permanent bostad SoL 190517 191112, 200623  

Kvinna Permanent bostad SoL 190705 200116, 200615 
Återtagit sin ansökan 
200615 

Kvinna Permanent bostad SoL 190913 200120 200701 

Kvinna Permanent bostad SoL 190930 200305 
Återtagit sin ansökan 
200305 

Kvinna Permanent bostad SoL 191025  200508 

Kvinna Permanent bostad SoL 191118 200507  

Kvinna Permanent bostad SoL 191119 200610  

Kvinna Permanent bostad SoL 191210 200520  

Kvinna Permanent bostad SoL 191219  200601 

Kvinna Permanent bostad SoL 200211 200609  

Kvinna Permanent bostad SoL 200317 Erbjuden 200604  

 



Revisorerna 

Till 
Nämnden för arbete och lärande 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 
nyanlända/nysvenska 

Vi revisorer i Alvesta kommun har genom vårt sakkunniga biträde genomfört en granskning 
av ovanstående. 

Vi beslutade vid vårt sammanträde den 12 juni 2020 att överlämna rapp01ien till 
omsorgsnämnden samt för käm1edom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
presidium. 

I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 

Vi önskar få ett svar från omsorgsnämnden senast den 16 november 2020 där nämnden 
redogör för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 
bedömningen. 

Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapp01ien ska biläggas fullmäktiges 
handlingar. 

Alvesta den 12 juni 2020 

Fredrik Reinholdsson 
Ordförande 

/~ //Il 
0lmnyLun~ ~ 

Vice ordförande 



 

Revisionsrapport 

Granskning av nämnden för 
arbete och lärandes arbete 
med integration av 
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Alvesta kommun 

Maj 2020 

Marcus Alvstrand 

Isabelle Panasco 

Pär Sturesson 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun genomfört en 

granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 

nyanlända/nysvenska. Granskningen syftar till att besvara huruvida nämnden för arbete 

och lärandes arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt? Granskningen 

avgränsas till att omfatta nämnden för arbete och lärandes arbete med 

arbetsmarknadsåtgärder.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att nämnden för 

arbete och lärandes arbete med integration av nyanlända inte är helt ändamålsenlig. 

Nedan ses en sammanfattning av bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga 

bedömningar se respektive kontrollmål i rapporten.  

____________________________________________________________________ 

Det finns mål och riktlinjer för verksamheten? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det finns mål och riktlinjer upprättade för 

integrationsarbetet men att det saknas lokala strategier för integrationsarbetet inom 

kommunen och dess geografiska ansvarsområde 

____________________________________________________________________ 

Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot externa aktörer 

avseende integration av nyanlända? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det finns en ansvarsfördelning upprättad avseende 

integration av nyanlända inom kommunen men att det saknas en lokal 

ansvarsfördelning för integrationsarbetet inom kommunens geografiska ansvarsområde 

____________________________________________________________________ 

Nämnden ställer krav på bidragsmottagare? 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för vilka krav som ska ställas på 

bidragsmottagare samt att följsamheten till dessa följs upp inom verksamhetens 

egenkontroll. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både på 

helhetsnivå som på individnivå samt ur ett genusperspektiv? 
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Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det sker en löpande uppföljning och utvärdering av 

verksamhetens effekter på helhetsnivå samt individnivå samt att genusperspektivet 

beaktas. 

__________________________________________________________________ 

Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 

utvärdering? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att nämnden vidtagit åtgärder avseende verksamhetens 

ekonomi men att det inte konstaterats åtgärder avseende uppföljning av mål och 

verksamhet.  

____________________________________________________________________ 

Verksamhetens finansiering är transparent med tydlighet mellan kostnader och 

den intäktsfinansiering som sker med externa bidrag? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det sker planering av finansiering och kostnader, dock bör 

denna utökas för att säkerställa transparensen.  

____________________________________________________________________ 

 

Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi nämnden för arbete och lärande att: 

- Säkerställa att styrande dokument upprättas som anger strategier, riktlinjer samt 

ansvarsfördelning avseende arbetet med integration och arbetsmarknadsinsatser 

inom kommunens geografiska ansvarsområde.  

- Säkerställa att dokumenterad rapportering i form av exempelvis årsrapport utvecklas 

med bedömning av resultatindikatorer och nämndmål samt beskriver åtgärder för att 

uppnå uppsatta mål och indikatorer.  

- Säkerställa så nämnden aktivt tar del av, och där det är relevant, fattar beslut kring 

erhållen rapportering från verksamheten.  

- Säkerställa att protokoll från sammanträden tydligt anger vilka ärenden och 

information som anges på nämndens sammanträden. 

- Förtydliga budgetförutsättningarna i nämndens verksamhetsplan i syfte att öka 

transparensen samt att se över om det går att ytterligare förstärka prognosarbetet 

avseende vilka intäkter som kan förväntas.  

Inledning 
Bakgrund 
Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är ett statligt ansvarsområde men då arbetslöshet 
belastar kommunernas ekonomi med lägre skatteintäkter och högre kostnader för bl.a. 
ekonomiskt bistånd arbetar även kommuner med frågan. Kommunerna genomför därför 
olika insatser, särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att 
komma in på arbetsmarknaden. Kommunala arbetsmarknadsinsatser styrs i låg grad av 
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lagstiftning utan det är upp till respektive kommun att besluta om lokal inriktning och 
innehåll för arbetsmarknadsinsatser.  

Av nämnden för arbete och lärandes reglemente (beslutat av kommunfullmäktige § 
19/2019) framgår att nämnden för arbete och lärande ska svara för nämndens 
övergripande integrationsarbete och att nämnden ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. 
Vid årsskiftet 2018/2019 övergick verksamheten för vuxenutbildning till den nybildade 
nämnden för arbete och lärande.  

Med anledning av ovanstående har Alvesta kommuns förtroendevalda revisorer, med 
utgångspunkt i risk- och väsentlighet, funnit det angeläget att granska nämnden för 
arbete och lärandes arbete med integration av nyanlända. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syfte med granskningen är att besvara huruvida nämnden för arbete och lärandes 

arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt?  

● Det finns mål och riktlinjer för verksamheten? 

● Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot externa aktörer 

avseende integration av nyanlända? 

● Nämnden ställer krav på bidragsmottagare? 

● Det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både på helhetsnivå 

som på individnivå samt ur ett genusperspektiv? 

● Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och utvärdering? 

● Verksamhetens finansiering är transparent med tydlighet mellan kostnader och den 

intäktsfinansiering som sker med externa bidrag? 

Revisionskriterier 
● Kommunallagen 

● Kommunens styrande dokument  

Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta nämnden för arbete och lärandes arbete med 

integration och arbetsmarknadsåtgärder. 

Metod 
För granskningen genomförs intervjuer med verksamhetsföreträdare på förvaltningen för 

arbete och lärande samt nämndens presidium. Dokumentgranskning av styrande 

dokument inom området samt uppföljningar, beslut och protokoll med underliggande 

handlingar.   
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Iakttagelser och bedömningar 
 

1. Det finns mål och riktlinjer för verksamheten 
 

Iakttagelser 

Mål 

I Verksamhetsplan med internbudget för 2019 för nämnden för arbete och lärande, 

antagen av nämnden för arbete och lärande 2019-05-06, anges tre nämndmål som 

berör integration. Till målen har nyckeltal angetts. Följande mål rör integration:  

Tabell 1.1. - mål avseende integration, ur Verksamhetsplan 2019 nämnden för arbete och lärande.  

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nyckeltal Nämndens mål Resultatindikator 

Alvesta kommun ska ge 

näringslivet bästa möjliga 

förutsättningar för att etablera, 

utvecklas och växa i hela 

kommunen. Detta skapar även 

förutsättning för fler 

medborgare att bli 

självförsörjande. 

Nyckeltal: Hur stor andel av 

befolkningen får 

försörjningsstöd. Mål 2019: 

7,3%. 

Kompetensutveckli

ng efter individens 

behov och 

förutsättningar. 

Resultatindikator: 

Utvecklingsarbetet 

med Unga vuxna 

har påbörjats och 

ett nyckeltal har 

tagits fram under 

2019 

Alvesta kommun ska verka för 

att skapa varierande 

mötesplatser för kultur, 

integration och fritidsliv. 

Nyckeltal: Fritidsmöjligheter. 

Hur ser medborgaren på 

tillgång till parker, grönområden 

och natur, idrottsevenemang, 

kulturevenemang, nöjesutbud 

samt möjligheter att kunna 

utöva fritidsintressen som sport, 

kultur mm. SCB:s 

medborgarundersökning. 

(Högre indextal=bättre) 

Människors delaktighet i 
samhället; fokus på mångfald 
och personer med psykisk 
och social ohälsa. 

Resultatindikator: Andelen 
deltagare som avslutat 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
och börjat arbeta eller studera 
skall öka. (KKiK mått 31) 
(resultat 2017: 48%) Mål 
2019: 55%.  

Alla verksamheter i Alvesta 

kommun ska kännetecknas av 

delaktighet, trygghet och 

respekt för den enskilde. 

Nyckeltal:1.Hur många olika 

personer besöker en äldre 

person med hemtjänst under en 

14 dagars period? KKiK nr 10. 

2.Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sin 

hemtjänst, i %. KKiK nr 28. 

3.Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende, i % KKiK nr 

25. 

Psykiskt välbefinnande 
genom att stärka barn och 
vuxnas väg till aktivitet inom 
föreningsliv och fysisk rörelse. 

Resultatindikator: Samtliga 
föreningar i Alvesta kommun 
ska kontaktas och erbjudas 
språkstöd.  

 

I Verksamhetsplan med internbudget för 2020 för nämnden för arbete och lärande 

(antagen 2019-11-06 § 93), anges i likhet med föregående år tre nämndmål med 
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nyckeltal för arbetet med integration. År 2020 har, utifrån kommunfullmäktiges mål även 

ett särskilt uppdrag lämnats: Nämnden ska ta fram en koncerngemensam process för 

ökad sysselsättning. 

Tabell 1.2 - mål avseende integration, ur Verksamhetsplan 2020 nämnden för arbete och lärande.  

Kommunfullmäktiges mål Nyckeltal och 
uppdrag 

Nämndens mål Nämndens nyckeltal och 
uppdrag 

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

Nyckeltal: Invånare 
16-64 år som är 
arbetslösa eller i 
konjunkturberoende 
program. 
Uppdrag: Ta fram en 
koncerngemensam 
process för ökad 
sysselsättning. 

Kompetensutveckling 
efter individens behov 
och förutsättningar. 

Nyckeltal: Antal vuxna, 18-40 år, 
med försörjningsstöd som kan stå 
till arbetsmarknadens förfogande 
samt särskilt uppdrag som avser 
vuxna, 18-40 år, med 
försörjningsstöd som kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande, ska 
få förutsättningar att tillgodogöra 
studier/lågtröskelutbildningar/arbete
. 
 
Uppdrag: Effektivare SFI, 
digitalisering genom 
distansutbildning och fortsatt 
utveckla samverkan mellan 
ekonomiskt bistånd, AMA och Allbro 
Lärcenter. 

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

Nyckeltal: Saknas för 
nämnden. 

Uppdrag: Utreda hur 
familjecentrum kan 
utvecklas. 

Verka för att utveckla 
fler mötesplatser. 
Verka för att utveckla 
familjecentrum till 
familjecentral. 

Nyckeltal: Saknas 
 
Uppdrag: Samverkan unga vuxna, 
samverkan integration, mötesplats 
för 16-24 år saknas och behöver 
utredas. 

Alla ska uppleva hälsa, välmående 
och en trygg livsmiljö i Alvesta 
kommun. Alla verksamheter i 
Alvesta kommun ska kännetecknas 
av delaktighet, trygghet och respekt 
för den enskilde. 

Nyckeltal: Saknas för 
nämnden. 

Uppdrag: KFN ska 
utveckla ”Ung i 
Alvesta” i samverkan 
med NAL och UN. 

Trygg integration och 
inkludering. Nyckeltal: Saknas 

Uppdrag: En inriktning att 
Cityvärdarprojektet kan fortsätta 
(med strategiska medel) och 
använda ungdomsrådet och 
fältsekreterare angående behov av 
mötesplatser. En inventering ska 
ske vad ungdomarna tycker om 
behovet av mötesplatser.  

 

Vid intervjuer beskrivs förvaltningen arbetat aktivt med målen för att både omfatta de 

olika verksamheterna i förvaltningen men också göra dem mätbara. Det framkommer 

också att de intervjuade upplever att de satta målen är funktionella men att det beskrivs 

vara svårt att identifiera lämpliga mätbara indikatorer.   

Under intervjuerna framkommer att förvaltningsorganisationen under våren 2019 arbetat 

med en satsning av en ny integrationsenhet. På sammanträdet 2019-06-18 beslutade 

nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi till nämnden, 

som skulle definiera integrationsarbetet i Alvesta kommun. Enligt protokollet skulle 

strategin presenteras i november till nämnd. Vid intervjuer anges att nämnden beslutade 

i oktober 2019 att inte genomföra satsningen om en ny integrationsenhet. Dock har vi 
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för granskningen inte kunnat utläsa något beslut utifrån nämndens protokoll avseende 

att inte genomföra satsningen av ny integrationsenhet eller integrationsstrategi. I 

intervjuer framkommer att satsningen inte genomfördes på grund av mindre efterfrågan 

men också på grund av kostnaden för vad en ny enhet skulle innebära för förvaltningen.  

Förvaltningen har därför fortsatt arbetet med integration i ordinarie verksamhet under 

förvaltningskontoret och inför 2020 har ett par tjänster tänkta för integrationsenheten 

övergå till arbetsmarknadsavdelningen.  

Av intervjuer framgår att det efter nämndens bildande påbörjades ett utvecklingsarbete 

för att förstärka det gemensamma arbetet mellan Allbo Lärcenter, 

arbetsmarknadsavdelningen och ekonomiskt bistånd. Detta resulterade bland annat i ett 

strategidokument för det gemensamma arbetet mellan verksamheterna. 

Strategidokumentet anger vilka målgrupper och områden nämnden bedömer är viktigast 

att arbeta med under år 2019 och 2020. Processen kring att ta fram strategidokumentet 

resulterade dels i målet Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättningar 

samt de fyra prioriterade områdena; Uppföljning Unga vuxna i Gymnasieskolan, KAA- 

Kommunens Aktivitetsansvar och Ekonomiskt bistånd, Mötesplats Unga vuxna, 

Personer i ålder 25-40 som har liten utbildningsbakgrund, Team Kartläggning. 

Riktlinjer 

För arbetet med integrationsarbete och arbetsmarknadsinsatser har vi tagit del av 

dokumentet Riktlinjer för ekonomiskt bistånd vilken anger de krav som ställs på en 

bidragsmottagare för att få ekonomiskt bistånd. Riktlinjen beskrivs ytterligare under 

kommande avsnitt 2. Riktlinjen har under 2019 kompletterats med Riktlinjer ekonomiskt 

bistånd - nödvändig tandvård i syfte att tydliggöra vad som menas med nödvändig 

tandvård i Alvesta kommun (se denna gransknings avsnitt 5) Vi har även tagit del av 

blanketter och rutiner. Exempel på det är blankett för anvisning till 

arbetsmarknadsenheten samt tillhörande rutin. Vidare har vi även konstaterat att det 

finns riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och ungdomsärenden, 

riktlinjer för våld i nära relationer.  

Utöver kommunfullmäktiges och nämndens mål samt riktlinjer upprättas även styrning 

av arbetet med integration inom ramen för Strategisk överenskommelse 2019-2025 

(SÖK) för aktörer i Kronobergs län1. Genom den strategiska överenskommelsen ska 

aktörerna tillsammans skapa förutsättningar för ett effektivare mottagande och 

etablering av asylsökande och nyanlända. SÖK anger fyra prioriterade områden; 

Arbetsmarknad/kompetens, boende, hälsa och delaktighet vilka sedan konkretiseras i 

delmål och samverkansområden. SÖK ska sedan konkretiseras i en lokal 

överenskommelse (LÖK) i syfte att bland annat tydliggöra hur kommunen ska arbeta 

med de områden som anges i SÖK under kommande år. Vid tiden för denna granskning 

pågår arbetet med att upprätta LÖK för Alvesta kommun och vi har för granskningen fått 

del av ett arbetsmaterial. Vi konstaterar att SÖK och LÖK har funnits i tidigare versioner 

som var giltig till och med år 2017. Enligt intervjuer har det varit svårt att upprätta nya 

samverkansdokument mellan de olika aktörerna, exempelvis på grund av omställningar 

 
1 Överenskommelsen är mellan Kronobergs kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och 

samordningsförbunden i Kronobergs län.  
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hos vissa aktörer som arbetsförmedlingen med flera. SÖK berörs ytterligare avsnitt 2 till 

denna rapport.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi bedömer att det delvis finns mål och riktlinjer för verksamheten. Vi grundar vår 

bedömning på att nämnden för arbete och lärande har upprättat mål för 

integrationsarbetet samt att det har skett ett arbete för att upprätta 

verksamhetsgemensamma strategier på verksamhetsnivå för integrationsarbetet. Vidare 

finns en Strategisk överenskommelse 2019-2025 (SÖK) vilken utgör en övergripande 

styrning av arbete med integration mellan Alvesta kommun och övriga aktörer i 

Kronobergs län. 

Vi grundar även vår bedömning på att nämnden saknar strategiska dokument som 

anger politisk riktning för integrationsarbetet på lokal nivå inom kommunen och inom 

dess geografiska ansvarsområde med kringliggande aktörer. Vi konstaterar att 

nämnden under 2019 beslutade att upprätta en integrationsstrategi men att denna aldrig 

färdigställdes samt att det ännu inte har upprättats en lokal överenskommelse LÖK. 

 

2. Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot externa 
aktörer avseende integration av nyanlända 

 
Iakttagelser 

Intern samverkan 

I Reglemente för nämnden för arbete och lärande anges att nämnden har övergripande 

ansvar för integrationsarbetet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd, 

vuxenutbildning, utformning av informationsverksamhet. Vidare anges att all verksamhet 

inom nämndens ansvarsområde ska ske med jämlikhet i fokus. Både i intervjuer och 

från årsrapport 2019 framgår att mest framträdande som skett under år 2019 är den 

omorganisation som ledde fram till att nämnden för arbete och lärande upprättats utifrån 

en sammanslagning av den tidigare nämnden för individ-och familjeomsorg och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Detta anges bland annat stärka integrations 

och arbetsmarknadsarbetet då Allbo Lärcenter blir en inkluderande del i att arbeta med 

ett arbetsmarknadsperspektiv. Nedan anges organisationsskiss för nämndens 

verksamheter följt av en beskrivning av dessa2, observera att Stödboende 

ensamkommande avvecklas 2020:  

 
2 Verksamhetsplan med internbudget 2020 för nämnden för arbete och lärande  
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Ekonomiskt bistånd 

Inom Avdelningen för ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa 

personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. De ska även handlägga 

ekonomiskt bistånd till de personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller få 

dem tillgodosedda på annat sätt än genom bistånd till sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt. Avdelningen ansvarar också för ekonomiskt bistånd till nyanlända i 

avvaktan på etableringsinsatser. Samverkan externt med olika myndigheter sker bland 

annat försäkringskassan, region Kronoberg, arbetsförmedlingen etc. Avdelningen 

samverkar även genom olika typer av projekt och nätverksgrupper inom området 

flykting/nyanlända.  

Arbetsmarknadsavdelning 

Arbetsmarknadsavdelningen verkar för att personer i alla åldersgrupper som har 

försörjningsstöd eller riskerar hamna i utanförskap ska få en möjlighet att hitta en 

långsiktig lösning genom exempelvis jobb eller utbildning. Avdelningen arbetar även 

med frågor som rör arbete och självförsörjning där medborgare hittar stöd och insatser 

som de är i behov av, exempel på lämpliga åtgärder är matchning, utbildning, 

arbetsträning, praktik eller annan aktuell lösning. Varje deltagare erbjuds även 

personligt schema utformat efter behov. Allt arbete som pågår inom avdelningen sker i 

första hand i samverkan med Arbetsförmedlingen.  

Allbo lärcenter 

Inom Allbo lärcenter bedrivs grundskola för vuxna, gymnasieskola för vuxna, bland 

annat i kombination med SFI studier som finns i tre olika spår beroende på 

studiebakgrund och studietakt. SFI studier bedrivs både på dagtid och som kvällskurs, 

beroende på arbete under dagtid. Yrkesutbildningar för vuxna inom buss, lastbil och 

vård- och omsorg samt lärlingsutbildningar inom vård- och omsorg bedrivs. Inom 

avdelningen finns även de individuella programmen som riktar sig till elever som 

behöver läsa för att få godkänt i ämnen för att bli behörig till nationellt program. Det 

erbjuds IM spri: för de elever som är nyanlända och behöver lära sig svenska. 

Inriktningen kombineras med ämnesstudier och att kunna läsa nationellt program. 

I intervjuer uppges att det interna samarbetet mellan enheterna har förenklats genom 

klustren som skapats. Bland annat har ett kluster med ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter skapats för närmare samverkan. Barn 

och familj och vuxen har också bildat ett kluster för närmare samverkan. Detta har lett till 

att avdelningarna har en gemensam öppenvård samt stöd- och behandlingsenhet. 
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Vidare finns det en arbetsmarknadsgrupp inom kommunen bestående av 

avdelningschefer för avdelningen ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen, 

Albo lärcenter och näringslivsstrateg (kommunledningskontoret) samt en chef från 

arbetsförmedlingen som träffas regelbundet för att stämma av situationen för arbetslivet 

för nyanlända.  

Inom förvaltningskontoret finns idag en integrationsutvecklare som främst arbetar 

strategiskt med övergripande frågor. Tjänsten innefattar bland annat ansvar för översyn 

av styrdokument, samverkan med interna och externa aktörer, informationsspridning, 

omvärldsbevakning etc. Integrationsutvecklaren beskrivs ha en lång erfarenhet av 

integrationsfrågor vilket uppges ha bidragit till att skapa en bättre samverkan med både 

interna och externa aktörer. 

För att tydliggöra roller och ansvar har arbetsprocesser tagits fram som specificerar 

fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden, bland med vilka steg som ska 

vidtas i processen kring individen mellan avdelningen för ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknadsavdelningen samt arbetsbeskrivning för integrationsutvecklaren och 

infocenter/kulturcoacher. Vid intervjuer framkommer att tjänstepersonerna som innehar 

strategiska roller inom integration för varje förvaltning har regelbundna 

samverkansmöten. Ett exempel som nämns är samverkan med nämnden för kultur och 

fritid, där ett arbete med att skapa mötesplatser för unga och vuxna i åldersgruppen 16 

till 24 år pågår. Vad gäller barn och unga har utbildningsnämnden ansvar för 

integrationssatsningar för yngre elever. I intervju uppges att det pågått en aktiv 

samverkan med lyckade satsningar. 

Extern ansvarsfördelning 

I september 2018 togs ett beslut i Arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg att ta fram 

strategiska överenskommelser på regional och lokal nivå inom området 

integration/etablering samt arbetsmarknad eftersom den tidigare hade löpt ut. 

Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg är en regional verksamhet som ansvarar för 

samverkan och utveckling, genom gemensamma verksamheter och projekt inom frågor 

som rör arbetsmarknad och etablering i Kronobergs län. Styrgruppen består av 

representanter från länets kommuner, representanter från arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, regionen samt samordningsförbund. Vid intervjuer uppges att SÖK 

inrättades igen för att tydliggöra vilka funktioner som ska delta i olika samverkansforum.  

I intervjuer framkommer det att ett arbete med en lokal överenskommelse om integration 

har påbörjats, den tidigare slutade gälla 2017, men att det fortfarande är ett 

arbetsmaterial. I den lokala överenskommelsen ska uppdrag, ansvarsfördelning, roller 

etc. tydliggöras för lokala aktörerna i Alvesta kommuns geografiska område. I intervjuer 

uppges att ansvarsfördelning fungerar utifrån etablerade rutiner men att det upplevs 

vara en brist att det inte upprättats någon lokal ansvarsfördelning för kommunens 

geografiska ansvarsområde. Förutom den regionala styrgruppen inom 

arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg finns även en utvecklingsgrupp, som består av 

chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med annan ledningsfunktion, 

som tar fram idéer och projekt som rör arbetsmarknad och etablering. I intervjuer 

uppges att det är verksamhetschefen för arbetsmarknadsavdelning som representerar 

Alvesta kommun i utvecklingsgruppen. 
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Från de intervjuades perspektiv beskrivs roller och ansvar inom kommunen vara tydliga. 

Vad gäller den externa samverkan fungerar den väl, inte minst i relation med 

civilsamhället. I intervjuerna betonas engagemanget bland medborgarna genom olika 

mötesplatser. Bland annat inom språkkaféer som drivs av frivilliga organisationer och 

där tillfälle ges att träna på att tala svenska. Inom Alvesta kommun finns idag åtta 

språkkaféer. Tidigare fanns integrationsstöd, ekonomiskt bidrag, till föreningar och 

organisationer att söka inom Alvesta kommun. Detta pågick mellan år 2016-2019 men 

lades ner inför år 2020. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld.  

Vi bedömer att det delvis finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot 

externa aktörer avseende arbetet med integration av nyanlända. Vi grundar vår 

bedömning på att det finns en kommunintern ansvarsfördelning utifrån reglemente och 

verksamhetsplan samt upprättade processbeskrivningar.  

Vi grundar även vår bedömning att det saknas ett styrande dokument som tydliggör den 

lokala ansvarsfördelningen mellan aktörer inom Alvesta kommuns geografiska 

ansvarsområde. Det finns dock gemensamma nätverk och projekt inom frågor som rör 

arbetsmarknad och etablering i kommunen och länet. 

Vår bedömning grundas även på att det har upprättats en strategisk överenskommelse i 

Kronobergs län med en ansvarsfördelning mellan regionen, kringliggande kommuner, 

statliga aktörer m.fl. verksamma i länet. Vi noterar dock att detta dokument upprättades 

först 2019, ett par år efter att föregående version löpt ut.  

 

 

3. Nämnden ställer krav på bidragsmottagare 
 

Iakttagelser 

I Alvesta kommun anges vilka krav som ska ställas för att en individ ska få ekonomiskt 

bistånd i riktlinjer för ekonomiskt bistånd (antaget av tidigare nämnden för individ och 

familjeomsorg 20181210 § 98). Av riktlinjen framgår enligt § 5.1 att för den som söker 

ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller följande3:  

• Vara inskriven på arbetsförmedling och komma på inbokade besökstider. 

• Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför närområdet. 

• Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes fysiska och 
psykiska förutsättningar. 

 
3 Riktlinjer ekonomiskt bistånd, antagen av nämnden för individ och familjeomsorg 20181210 § 98.  
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• Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet. 

• Vid behov delta i svenskundervisning. 
 
Det anges även i riktlinjen att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse aktiverar 

egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav kombineras med aktiva 

och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet att redovisa sitt 

arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den sökande har tackat 

nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som huvudprincip anges att 

försörjningsstöd inte ska kompenserar för den avstängning från ersättning som det 

medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden får begära att den som 

beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet. Under förutsättning att arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Vad gäller vuxenutbildningar ska vuxna försörjas genom samhällets studiestödssystem 

eller motsvarande. Under terminsuppehåll ska sökande stå till arbetsmarknadens 

förfogande och söka arbete. Eventuell rätt till bistånd inträder tidigast från och med 

dagen efter att vårtermin och hösttermin är slut och upphör tio dagar in på terminens 

start. 

Av blankett och rutin för anvisning till arbetsmarknadsavdelningen anges att en 

arbetslös, för att vara berättigad till försörjningsstöd ska göra vad man kan för att närma 

sig arbetsmarknaden samt att man söker arbete. Det innebär även att individen måste 

delta i anvisade aktiviteter som erbjuds av arbetsförmedling eller av Alvesta kommun. 

Genom att inte delta eller komma till inbokade möten påverkas rätten till 

försörjningsstöd. Det är upp till respektive ansvarig socialsekreterare för ärendet att 

ställa kraven utifrån riktlinjen. Enligt intervjuer sker detta dels genom att verifiera att 

individen är inskriven på arbetsförmedlingen samt att löpande följa upp att personen 

genomför de aktiviteter som denne tilldelats via dem eller arbetsmarknadsavdelningen.  

Det finns inget kontrollområde i nämndens internkontrollplan för 2019 eller 2020 för att 

säkerställa efterlevnaden till kraven. Däremot sker kontroller löpande inom 

verksamhetens egen interna kontroll. Vid ekonomiskt bistånd finns det två förste 

socialsekreterare, med flerårig erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Dessa har i uppgift att gå igenom samtliga ärenden en gång per termin samt fortlöpande 

i krångligare ärenden eller där en handläggare känner osäkerhet. Denna genomgång 

omfattar bland annat kontroll av vilka krav som ställs på individen för att få bistånd samt 

vilka underlag som inhämtats. De två förste socialsekreterarna finns även tillgängliga för 

övriga socialsekreterare för frågor kring handläggning av ärenden, exempelvis 

avseende vilka krav som ska ställas utifrån riktlinjerna.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. 

Vi bedömer att nämnden ställer krav på bidragsmottagare. Vi grundar vår bedömning på 

att Avdelningen för ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsavdelningen har riktlinjer 

och rutiner för att vara berättigad till försörjningsstöd. Bland annat krävs när man är 
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arbetslös att biståndstagare gör vad man kan för att närma sig arbetsmarknaden samt 

att biståndstagare söker arbeten. Det innebär även att man måste delta i anvisade 

aktiviteter som erbjuds av arbetsförmedling eller av Alvesta kommun. Vi grundar även 

vår bedömning på att avdelningen för ekonomiskt bistånd på ett systematiskt sätt 

kontrollerar handläggningen genom egenkontroll.  

 

4. Det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både 
på helhetsnivå som på individnivå samt ur ett genusperspektiv 

 
Iakttagelser 

Kommunens arbete med integrationsinsatser följs bland annat upp inom ramen för 

kommunens årsbokslut och delårsrapportering.  

I årsrapport för 2019 sker en uppföljning och bedömning av nämndens arbete med de 

olika nyckeltal som kopplas till nämndmål och fullmäktiges övergripande mål.  

Resultatindikator “Utvecklingsarbetet med Unga vuxna” (nämndmål 

“Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning) bedöms i årsrapporten 

som uppnått. I årsrapporten konstateras att ett utvecklingsarbete med unga vuxna 

påbörjats under 2019. Däribland har en kartläggning genomförts i syfte att få en 

uppfattning om vilka förutsättningar till självförsörjning de personer har som har 

ekonomiskt bistånd och får insatser via arbetsmarknadsavdelningen samt läser svenska 

för invandrare (SFI). Av kartläggningen framkom att 77 procent av personer med 

ekonomiskt bistånd i åldern 18-40 år, saknar grundskolekompetens och 36 procent läser 

SFI. 25 procent befinner sig långt från ordinarie arbetsmarknad, 28 procent har en 

extern åtgärd genom arbetsförmedlingen, och 16 procent är aktuella för arbetsträning på 

arbetsmarknadsavdelningen.  

Avseende resultatindikator “Andelen deltagare som avslutat kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera skall öka” (nämndmål 

“Människors delaktighet i samhället; fokus på mångfald och personer med psykisk och 

social ohälsa är ambitionen att andelen deltagare som avslutat sin 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera ska öka”) bedöms det inte 

som uppnått. Andelen deltagare som avslutat kommunen arbetsmarknadsverksamhet 

och börjat arbeta eller studera under 2019 är 29 procent. Målet för 2019 var att 55 

procent som avslutat arbetsmarknadsverksamhet ska ha börjat arbeta eller studera 

under 2019. Målet uppnås inte eftersom deltagare som arbetsmarknadsavdelningen 

skrivit in under 2019 har haft en svag ställning på arbetsmarknaden och kräver längre 

tid för att kunna ta sig till denna. Hindren beror främst på att flera inte kan det svenska 

språket och saknar eller har en kortare utbildningsbakgrund. Ett arbete med att ta fram 

mötesplatser för unga vuxna i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har 

påbörjats under 2019. 

Resultatindikatorer “Samtliga föreningar i Alvesta kommun ska kontaktas och erbjudas 

språkstöd” (nämndmål ”Psykisk välbefinnande genom att stärka barn och vuxnas väg till 

aktivitet inom föreningsliv och fysisk rörelse”) bedöms inte som uppnått. Föreningar som 

sökt hjälp med översättningar till somaliska och arabiska får detta, det har hittills skett 
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på deras initiativ. Alla föreningar behöver inte språkstöd, planering behöver göras för 

hur arbetet med föreningar och språkstöd ska utformas.  

Enligt årsrapport 2019 går nämnden med ett underskott om 22,4 mnkr. vilket i 

årsrapport främst beskrivs beror på den omorganisering som skett i nämndens 

verksamheter. Den största avvikelsen finns på förvaltningskontor/stab Allbo lärcenter, 

där kostnader för köp av utbildning står för mest avvikelse. En åtgärd som vidtagits av 

nämnden och beslutades 2019-05-06 (§ 45) är riktlinjer ekonomiskt bistånd- nödvändig 

tandvård och tillsättande av förtroendetandläkare. Detta utifrån att kostnader för 

tandvård under de senaste åren har ökat i Alvesta kommun. Fler klienter ansöker om 

ekonomiskt bistånd till omfattande tandvård och att handläggare på ekonomiskt bistånd 

inte upplever att de har kompetens att avgöra vilken tandvård som verkligen är 

nödvändig eller hur brådskande behovet av tandvård är, då nämnden inte haft tillgång 

till en förtroendetandläkare. Som en effekt av detta har inkomna kostnadsförslag i hög 

grad godkänts och aktuell kostnad beviljats (inte implantat).  

I intervjuer och delår- samt årsrapport framkommer att strategin för det gemensamma 

arbetet mellan de tre verksamheterna följs upp genom delår- och årsrapport. De 

aktiviteter som anges utvärderas. Det finns ingen ytterligare uppföljning. Vidare uppges i 

intervjuer att analyser av utmaningar och möjligheter inom integrationsområdet 

genomförs löpande på olika nivåer och i olika forum. Inom förvaltningen görs bland 

annat nulägesanalys av styrkor och utmaningar som presenteras i verksamhetsplan. 

Enligt intervjuade har förvaltningen en kvalitetssamordnare som dels arbetar med 

kvalitetsarbetet för socialtjänst som synpunkter och klagomålshantering, avvikelser och 

lex Sarah.  Det ingår även att utveckla och arbeta med ledningssystemet samt 

kvalitetsredovisning/uppföljning inom bland annat öppna jämförelser, kolada, KKiK etc. 

Skriva delår- och årsrapport tillsammans med berörda tjänstemän.   

Vi har för granskningen genomfört en genomgång av nämnden för arbete och lärandes 

protokoll. Genomgången visar att specifika fakta, till exempel kommunmottagna följs 

upp och rapporteras av integrationsutvecklaren till berörd nämnd en gång per år. 

Vidare framgår av genomgång protokoll att statistik och nyckeltal redogörs av 

arbetsmarknadsavdelningen, Allbo Lärcenter och ekonomiskt bistånds 

verksamhetsområden. Exempelvis redogörs för hur många som får försörjningsstöd, hur 

många hushåll som får/avslutat försörjningsstöd och vilka åldrar per hushåll som 

får/avslutat försörjningsstöd. Enligt uppgift från verksamheten rapporteras dessa 

löpande till nämnden för arbete och lärande under året. Enligt genomgång av protokoll 

för 2019 redogörs det enbart vid totalt två sammanträden och under sammanträdet i 

februari och april 2020. Nämnden beslutade att notera informationen.  

Sedan finns för samtliga sammanträden en stående punkt där bland annat 

förvaltningschefen informerar. Under sammanträdet 2019-06-18 informerades nämnden 

om det pågående arbete med kartläggning av yrkesutbildning för vuxna som pågår i 

Kronobergs län, vilka former som finns för samverkan osv. Det berättas även om ett 

förslag om gemensam plattform för länets yrkesutbildningar. 

Uppföljning av integrationsprojekt 
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Förvaltningen för arbete och lärande genomför en årlig brukarundersökning där 14 

vuxna nyanlända får svara på ett antal frågor i syfte att förbättra mottagandet av 

nyanlända i kommunen. Undersökningen genomförs med stöd av elever från 

Linnéuniversitetet. Efter genomförd undersökning rapporterar integrationsutvecklaren 

resultatet till nämnden, vilket senast skedde vid nämndens sammanträde 2019-10-01 (§ 

79).  I intervju framkommer det även att vissa frågor berör genusperspektivet. Resultatet 

från undersökningen visar exempelvis de som inte haft en skolgång har lägre 

självkänsla, endast 3 av 14 har slutfört SFI, de flesta har praktik eller tillfälliga jobb 

genom arbetsmarknadsavdelningen som vilket kvinnorna har betonat som värdefullt, 

mötesplats centrum är en trygg punkt, ovant för kvinnor att ta plats, bor helst i 

språkblandade områden, svårt få kontakt med svenskar, gärna fler språkkaféer, bra 

med jämställdhet men ovant.  I resultatet för undersökningen lyfts förbättringar i 

mottagandet, bland annat att ta tillvara på den kompetens som finns, svenskalärare som 

talar elevens språk, mer tydlighet kring praktik. 

Revisionen har tagit del av dokumentation avseende genomförda eller pågående 

integrationsprojekt till och med 2019.  I intervjuer uppges bland annat ett 

uppmärksammat arbete med långtidsarbetslösa kvinnor som heter väninnor till väninnor. 

Vidare är Pappa kom hem-projektet som fungerat som en studiecirkel om föräldrarollen 

för män med flyktingbakgrund, i samarbete med Uppvidinge kommun. 

Av genomgångna protokoll konstateras att ett projekt följts upp löpande under 2019 

avseende projektet Nätverk hemmamamma. Hemmamamma är ett pågående projekt, 

som anges drivas med § 37a-medel från Länsstyrelsen. Projektet startade december 

2018 och riktar sig till nyanlända kvinnor som är hemma med småbarn. Där syftet är få 

kvinnorna att påbörja sitt etableringsprogram och bryta sin isolering. Hemmamamma 

återrapporteras till nämnden 20191211 § 108. I februari beslutade nämnden att 

verksamheten kan fortsätta, efter avslutad projekttid, som ordinarie verksamhet inom 

Familjecentrum.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. 

Vi bedömer att det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både på 

helhetsnivå och på individnivå samt ur ett genusperspektiv. Vi grundar vår bedömning 

på att nämndens integrationsarbete följs upp inom ramen för kommunens ordinarie mål- 

och resultatstyrning. Det framkommer bland annat att nämnden för arbete och lärande 

kontinuerligt har redovisat statistik och nyckeltal rörande kommunmottagna och 

försörjningsstöd i syfte att följa upp effekter av arbetet. Vi konstaterar att det görs 

projektspecifika rapporteringar, som berör genusperspektivet, till nämnden. 

Granskningen visar även att förvaltningen för arbete och lärande har följt upp 

nyanländas förutsättningar till god etablering inom kommunen genom enkäten som görs 

årligen med stöd av elever från Linnéuniversitetet. 

Vi konstaterar att nämndens redovisning av integrationsarbetet i årsrapporten kan 

utvecklas för att ytterligare kunna leda till verksamhetsutveckling. Bland annat 

konstaterar vi att det inte upprättas någon sammanfattande bedömning av nämndens 

mål utan det görs endast en bedömning av resultatindikatorer baserat på aktiviteter som 
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gjorts. Det redogörs inte heller för några planerade åtgärder för att uppnå 

resultatindikatorn/nämndmålet. 

 

 

5. Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 
utvärdering 

 

Iakttagelser 

Nämnden fick under år 2019 ansvar även för Allbo lärcenter istället för 

utbildningsnämnden, vilket medförde en annan budgetram och att nämnden bytte namn 

från nämnden för individ och familjeomsorg till nämnden för arbete och lärande.  

Som nämndes ovan beslutade nämnden om riktlinjer ekonomiskt bistånd- nödvändig 

tandvård och tillsättande av förtroendetandläkare. För att få information om vad som kan 

räknas som nödvändig tandvård som inte kan vänta har därför förvaltningen konsulterat 

tandläkare som bland annat har granskat några inkomna kostnadsförslag. En 

åtgärdslista har utifrån detta upprättats vilken skickas ut tillsammans med begäran om 

kostnadsförslag till berörda tandläkare. Åtgärdslistan syftar till att berörda tandläkare 

inte ska upprätta kostnadsförslag med åtgärder som inte anses nödvändiga och som 

förvaltningen inte kommer godkänna utifrån riktlinjen. Vid intervjuer beskrivs en positiv 

bild av den nya riktlinjen och att förhoppningen är att kostnaderna på sikt ska minska. 

Nämnden för individ- och familjeomsorg4 prognostiserade ett underskott på -4,6 mnkr i 

samband med delårsrapport 31 augusti 2018. Med anledning av underskottet beslutade 

nämnden individ- och familjeomsorg att tillskriva kommunfullmäktige (NIF § 64/2018). 

Kommunstyrelsen gav genom beslut § 135/2018 i uppdrag till nämnden att ta fram 

åtgärder för en budget i balans. Vid nämndens sammanträde i maj 2019 § 37 

godkändes åtgärdsplan för en budget i balans. 

Utifrån nämndens negativa ekonomiska resultat har en åtgärdsplan för en långsiktig 

ekonomi i balans antagits av nämnden den 2019-12-11 §112. Av nämnden för arbete 

och lärandes protokoll framgår att en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans och 

den strukturomvandling med omorganisation som påbörjats, förväntas påverka 

resultatet positivt under 2020 och åren framöver. I verksamhetsplanen för 2020 står det 

att effektivisering genom omställning av verksamheten ska göras vilket ska generera i 

18,3 mnkr för verksamheten.  

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-16 enligt sammanträdesprotokoll 2019-11-06 (§ 95) 

om omorganisation och avveckling av stödboende ensamkommande under 2020. Vilket 

innefattar: 

1. Minska personalstyrkan för stödboendet med tre ungdomspedagoger och en 

avdelningschef med sista arbetsdag I juni 2020. 

2. Två ungdomspedagoger ingår i Stöd-och behandlingsenheten från och med 1 juni 

2020 till 20 november 2020. 

3. Från och med 1 december 2020 får de tre ensamkommande sitt stöd från Stöd- och 

 
4 En av två nämnder som efter sammanslagningen bildade nämnden för arbete och lärande 
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behandlingsenhetens personal. 

4. Ovanstående beslutspunkter kommer att gälla från 23 oktober 20l9 efter att MBL 

hållits och att parterna förklarats vara överens. Nämnden beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Enligt protokoll 2019-11-06 (§ 97) framkommer att efter beslut om Allbo Lärcenters 

övergång till förvaltningen för arbete och lärande gjordes en inventering vilken visade att 

kostnaderna blev högre än tidigare preliminär beräkning. Att IT-kostnaderna ökat är 

både utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande, IT och ekonomichef 

överens om och även att man ska fördela underskottet rättvist mellan förvaltningarna. 

Vidare har nämnden beslutat på sammanträdet 2020-02-26 (§ 8) om en 

organisationsförändring för svenska för Invandrare, SFI. I budgetarbete och åtgärdsplan 

för 2020 har förslag tagits fram för att anpassa organisationen utifrån givna ekonomiska 

ramar. Det innebär en minskning av elevpeng på vuxenutbildningen med 1,2 mkr och 

förändring av verksamheter med 3,1 mkr. Denna förändring görs med minskade 

personalkostnader. 

Enligt protokoll 2019-06-18 § 61 informerar förvaltningschefen nämnden bland annat om 

att kommunstyrelsen beslutade att bevilja förvaltningen för arbete och lärande medel 

som är riktade till att utbilda måltidsbiträden. Kommunstyrelsen beviljade även medel för 

en AVO-utbildning på dari. Detta för att skapa anpassade utbildningar för att dra nytta 

av individens tidigare erfarenheter och kunskaper, utan att språket blir ett hinder, kortare 

utbildningstid och minska den akuta kompetensbrist som finns inom flera 

välfärdsområden. Utifrån protokoll framgår inte när nämnden för arbete och lärande 

skickade begäran om mer medel för utbildningsinsatser.  

I samband med den ekonomiska redovisningen per mars som gavs på sammanträdet 

2020-04-21 (§19) beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se över de 

kostnader förvaltningen har och återrapportera detta på nämnden den 18 juni 2020. 

Utifrån genomförd genomgång av nämndens protokoll konstateras inga övriga åtgärder 

utifrån rapporterad uppföljning och utvärdering från verksamheten. Enligt protokoll vidtar 

inte nämnden några fler åtgärder utifrån genomförd uppföljning och utvärdering.  

 
Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi bedömer att nämnden delvis vidtar åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 

utvärdering. Vi grundar vår bedömning på att nämnden för arbete och lärande utifrån 

genomförd uppföljning och utvärdering vidtar åtgärder.  Nämndens vidtagna åtgärder 

under 2019 konstateras ha fokuserat på en ekonomi i balans.  

Vi grundar även vår bedömning på att nämnden för arbete och lärande inte har vidtagit 

några åtgärder för verksamhetsmålen, trots att två av tre resultatindikatorer för nämnden 

prognostiseras vid delårsrapport per augusti 2019 att inte uppnås. Vi konstaterar av 

genomgångna protokoll att nämnden ofta godkänner informationen men utan att besluta 

om åtgärder.  
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Vi noterar även att kommunen, genom att bilda den nya nämnden har vidtagit åtgärder 

som skapar förutsättningar för ett stärkt integrationsarbete och möjligheten att arbeta 

med, och få ett helhetsgrepp om integration och arbetsmarknadsarbetet. 

 

 

 

6. Verksamhetens finansiering är transparent med tydlighet mellan 
kostnader och den intäktsfinansiering som sker med externa bidrag  

 
Iakttagelser 

Nämnden för arbete och lärande redovisade år 2019 en budgetavvikelse på - 22,4 mnkr. 

I nämndens årsrapport anges den omorganisation som skett av nämndens 

verksamheter vara en bidragande faktor. På sikt förväntas omorganiseringen, som är en 

del av kommunens åtgärder för en budget i balans påverka resultatet positivt från år 

2020 och framåt. Vidare anges av årsrapporten 2019 att nämnden drabbats av 

minskade intäkter under året. Bland annat anges att flyktingverksamheten fått lägre 

intäkter från migrationsverket med -1,6 mnkr. Även gymnasieverksamheten redovisar 

minskade intäkter om ca -1,2 mnkr vilket till övervägande del anges bestå av minskade 

statsbidrag från Migrationsverket. Av nämndens budgetförutsättningar i 

Verksamhetsplan för nämnden för arbete och lärande 2020 anges budgeterade intäkter 

och kostnader för året, dock presenteras inga förtydligande poster eller beskrivningar 

avseende vilka övergripande intäktsposter som avses.  

 

Vi har för granskningen tagit del av en excelfil avseende kommunens 

integrationsverksamhet med en sammanställning av intäkter och kostnader under 2019 

och plan för 2020. Filen har vid flera tillfällen under granskningens gång uppdaterats 

med kompletterande uppgifter. Intäkterna utgörs av Migrationsverkets 

etableringsschablon avseende HVB samt stödboende. Av etableringsschablonen 

fördelas ca 3,4 mnkr till utbildningsförvaltningen för kostnader avseende 

studiehandledning på modersmål, extrakostnader för lärare svenska som andraspråk 

m.m. vilket regleras i Överenskommelse om fördelning av statlig schablonersättning för 

flyktingars etablering i Alvesta kommun.  

Kostnaderna avser lönekostnader och fördelas på grupperna Handläggare 

ensamkommande vid avdelningen Barn och familj, HVB-boende för ensamkommande 

barn, Stödboende för ensamkommande barn, ekonomiskt bistånd - handläggare 

flyktingverksamhet samt årslöner för de medarbetare som arbetar med 

integrationsinsatser. Enligt uppgift från kommunen finansieras de som arbetar med 
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integration till 100 % av erhållet statsbidrag (posten årslöner) medan handläggare på 

barn och familj samt ekonomiskt bistånd även finansieras med kommunal budget. Under 

2019 lades kommunens HVB-hem ned, varför denna ersättning och kostnader finns 

med i plan för 2020.  

 

Intäkter migrationsverket (SEK)  2019 2020 

Total etableringsschablon5  15 642 560 14 223 000 

Fördelning till förvaltningen för arbete och 
lärande 

12 258 984 10 823 000 

Fördelning till utbildningsförvaltningen 3 383 576 3 400 000 

Dygnsersättning för mottagna barn6 (egen 
verksamhet HVB) 

2 013 800 0 

Dygnsersättning för mottagna barn (egen 
verksamhet stödboende) 

3 432 250 4 100 000 

Totalt intäkter (exkl. etableringsschablon 
till utbildningsförvaltningen 

17 705 034 14 923 000 

Kostnader utifrån underlag  

Handläggare barn och familj 1 732 668,42 1 364 000 

Personal HVB ensamkommande barn 3 862 092,38 0 

Personal Stödboende ensamkommande 3 390 213,81 2 374 000 

Handläggare Ekonomiskt bistånd - flykting 2 464 852,11 2 200 529 

Årslöner 2 008 769,40 2 008 769 

Årslön SFI-lärare, administrativ personal 11 783 491,37 6 007 000 

Totalt kostnader 25 242 087,5 13 954 298,4 

Balans -7 537 053,5 +968 702 

 

Utifrån uppgifterna i tabellen ovan konstateras att intäkterna inte täcker kostnaderna för 

integrationsverksamhet under 2019. Enligt uppgift från förvaltningen orsakas 

underskottet 2019 till stor del inom flyktingverksamheten. Verksamheten har budgeterat 

för högre intäkter än vad utfallet blivit. Intäkterna påverkades att ensamkommande barn 

exempelvis flyttat från kommunen samt att färre personer än beräknat har befunnit sig i 

etablering under året, vilket medför att kommunen mist intäkter utifrån 

etableringsschablonen. Denna variation medför enligt uppgift från förvaltningen att det 

 
5 Migrationsverkets ersättning till kommuner för nyanlända personers etablering och introduktion. Schablonbelopp 2019 

var 142 600 kronor/person under 65 år samt 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år. Utgår från Förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 
6 Schablonersättning från Migrationsverket till kommun om 1350 kr/barn och dygn för kostnader för sådan vård i ett annat 

hem än barnets eget som ges till ensamkommande barn med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga.  
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planerade överskottet för år 2020 troligen kommer att förbrukas under året då intäkter 

riskerar att utebli, vilket skedde 2019. Vi konstaterar även att kostnaderna minskat med 

ca 11 mnkr mellan år 2019 till år 2020. De minskade kostnaderna anges vara effekter av 

de förändringar som genomförts under året. Exempelvis med nedläggning av HVB-hem 

samt att omstrukturering av verksamheten för SFI och övergripande administration, 

vilket även beskrivs i denna rapports avsnitt 4. 

Vid intervjuer beskrivs verksamhetens finansiering som transparent och tydlig. 

Ansvariga chefer upplever att de har kontroll över intäkter och kostnader och att det 

finns en översyn. Dessutom beskrivs cheferna utifrån en nära kontakt med en ekonom 

inom kommunstyrelseförvaltningen som har uppdrag mot förvaltningen för arbete och 

lärande få ett bra stöd vid eventuella frågor eller funderingar. Förvaltningens intäkter 

hanteras vid kommunledningsförvaltningens ekonomikontor och läggs som en intäkt på 

ett övergripande konto. Från detta konto fördelas sedan medel ut till de verksamheter 

som ska ta del av intäkten utifrån förvaltningens plan, exempelvis ekonomiskt bistånd, 

medarbetare som arbetar med integration m.fl. Vilka dessa grupper är anges i den 

excelfil som beskrivs nedan.  

Enligt uppgift från förvaltningen har kostnader avseende integration främst avsett 

lönekostnader vilka finansieras av statsbidrag från Migrationsverket, vilket beskrivits i 

anslutning till tabellen ovan. För de individer som befinner sig i insatser från 

arbetsmarknadsavdelningen sker finansiering från arbetsförmedlingen i de fall som de 

omfattas av deras insatser medan vissa insatser medför att individen fortsatt har rätt till 

viss komplettering från ekonomiskt bistånd.  

Vidare uppges det pågå ett projekt med extern finansiering under åren 2019 och 2020 

“Hemmamammaprojektet”. I projektet deltar två medarbetare om 25 % vardera som 

sedan tidigare är anställda i kommunen. Projektet finansieras av länsstyrelsen vilket 

täcker lönekostnaderna för de två medarbetarna. Vi konstaterar att den ena 

medarbetaren även finansieras med bidrag från Migrationsverket (ingår i posten 

“Årslöner” i tabellen nedan). Projektet följs löpande upp och vi har för granskningen fått 

del av en redovisning av projektet per helåret 2019 samt för perioden januari till mars 

2020. Redovisningen anger intäkter samt kostnader för projektet vilket till övervägande 

del avser lönekostnader.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi bedömer att verksamhetens finansiering delvis är transparent och tydlig avseende 

intäktsfinansiering och kostnader. Vi grundar vår bedömning på att det finns en plan för 

hur verksamhetens intäkter ska fördelas på verksamhetens kostnader för år 2020 och 

hur fördelningen blev för år 2019 samt att intervjuade chefer upplever att finansieringen 

är tydlig.  

Vi grundar även vår bedömning på att underlaget ytterligare kan förtydligas för att öka 

tydligheten i verksamhetens finansiering. Vi konstaterar även att 

budgetförutsättningarna i nämnden för arbete och lärandes verksamhetsplan kan utökas 
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med förtydligande beskrivningar i syfte att öka transparensen. Ett exempel på detta vore 

att ange hur stor andel av verksamheten som finansieras av statsbidrag.  

Vidare konstateras att verksamheten år 2019 fått en obalans om -7,5 mnkr mellan 

intäkter och kostnader. Detta har förklarats med minskade intäkter utifrån minskat 

underlag (antal personer i etablering och minskat antal ensamkommande barn) för 

ersättning från migrationsverket. Variationer i denna storlek tyder på en bristande 

prognossäkerhet. 

 

 
Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun genomfört en 

granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 

nyanlända/nysvenska. Granskningen syftar till att besvara huruvida nämnden för arbete 

och lärandes arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt? Granskningen 

avgränsas till att omfatta nämnden för arbete och lärandes arbete med 

arbetsmarknadsåtgärder.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att nämnden för 

arbete och lärandes arbete med integration av nyanlända inte är helt ändamålsenlig. 

 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi nämnden för arbete och lärande att:  

- Säkerställa att styrande dokument upprättas som anger strategier, riktlinjer samt 

ansvarsfördelning avseende arbetet med integration och arbetsmarknadsinsatser 

inom kommunens geografiska ansvarsområde.  

- Säkerställa att dokumenterad rapportering i form av exempelvis årsrapport utvecklas 

med bedömning av resultatindikatorer och nämndmål samt beskriver åtgärder för att 

uppnå uppsatta mål och indikatorer.  

- Säkerställa så nämnden aktivt tar del av, och där det är relevant, fattar beslut kring 

erhållen rapportering från verksamheten.  

- Säkerställa att protokoll från sammanträden tydligt anger vilka ärenden och 

information som anges på nämndens sammanträden. 

- Förtydliga budgetförutsättningarna i nämndens verksamhetsplan i syfte att öka 

transparensen samt att se över om det går att ytterligare förstärka prognosarbetet 

avseende vilka intäkter som kan förväntas.  
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Det finns mål och riktlinjer för 
verksamheten 

Delvis uppfylld 
 

 

Det finns en tydlig 

ansvarsfördelning inom 

kommunen och mot externa 

aktörer avseende integration av 

nyanlända 

Delvis uppfylld 
 
 

 

Nämnden ställer krav på 

bidragsmottagare 

uppfylld 
 
 

 

Det sker uppföljning och 

utvärdering av verksamhetens 

effekter både på helhetsnivå 

som på individnivå samt ur ett 

genusperspektiv 

uppfylld 
 

 

Nämnden vidtar eventuella 

åtgärder utifrån genomförd 

uppföljning och utvärdering 

Delvis uppfylld 
 

 

Verksamhetens finansiering är 

transparant med tydlighet mellan 

kostnader och den 

intäktsfinansiering som sker med 

externt bidrag (exempelvis 

Migrationsverket) 

Delvis 
uppfylld 
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Bilaga - Erhållen dokumentation 
 

● Arbetsmaterial Lokal överenskommelse i Alvesta kommun 

● Blankett anvisning till AMA 

● Delårsrapport per augusti, antagen av nämnden för arbete och lärande 

● Fakta om kommunmottagna 2018 

● Fakta om kommunmottagna 2019 

● Integration 2019 - excelfil avseende extern finansiering och kostnader 

● Reglemente för nämnden för arbete och lärande 

● Riktlinjer barn och familj 

● Riktlinjer ekonomiskt bistånd 

● Riktlinjer ekonomiskt bistånd- nödvändig tandvård 

● Rutin för anvisning till AMA 

● Strategier för utvecklingsarbete 2019 

● Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025 

● Verksamhetsplan med internbudget för 2019, antagen av nämnden för arbete och 

lärande 

● Verksamhetsplan med internbudget för 2020, antagen av nämnden för arbete och 

lärande 

● Årsrapport 2019, antagen av nämnden för arbete och lärande 

● Överenskommelse om fördelning av statlig schablonersättning för flyktingars etablering 

i Alvesta kommun 

Vi har även fått ta del av diverse presentationer av statistik och nyckeltal.  
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Alvesta kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2020-02-28. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 

 


