
Kommunstyrelsen 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(4) 

Utskicksdatum 

2021-06-01 

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

Tid  Tisdag den 8 juni 2021 kl. 09:00 
Plats Digitalt möte via Teams 

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

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

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



 

Datum 

2021-06-01 

 Sida 

2(4) 

 

 

Förteckning över Kommunstyrelsens ärenden den 8 juni 2021 kl. 09:00  

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 34978  

 

2. 1
. 

Val av justerare och tid för justering 
Dnr 34979  

 

3. 1
. 

Fastställande av dagordning 
Dnr 32195  

 

4. 1
. 

Information från kommunstyrelsens ordförande 
Dnr 2021-00017 000 

 

5. 1
. 

Information från kommunchef/ VD för Alvesta kommunföretag AB 
Dnr 2021-00014 000 

 

6. 1
. 

Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB 
Dnr 2021-00052 000 

 

7. 1
. 

Information om Chemwood-tomten 
Dnr 2021-00234 000 

 

8. 1
. 

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete och lärande 
Dnr 2021-00188 041 

 

9. 1
. 

Information om åtgärdsplan för nämnden för arbete och lärande för att få en budget i balans 
Dnr 2021-00189 041 

 

10. 1
. 

Anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden 
Dnr 2021-00187 041 

 

11. 1
. 

Inriktningsbeslut om LSS-organisation 
Dnr 2021-00170 000 

 

12. 1
. 

Beslut om lokalisering av Moheda förskola 
Dnr 2020-00333 631 

 

13. 1
. 

Beslut om ny sporthall och kulturarena i Alvesta tätort 
Dnr 2021-00216 821 

 

14. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2021 för kommunstyrelsen 
Dnr 2021-00180 042 

 



 

Datum 

2021-06-01 

 Sida 

3(4) 

 

 

Förteckning över Kommunstyrelsens ärenden den 8 juni 2021 kl. 09:00  

15. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2021 för Alvesta kommun 
Dnr 2021-00181 042 

 

16. 1
. 

Återrapportering om utfall av inköps- och anställningsstopp 
Dnr 2021-00235 040 

 

17. 1
. 

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 gällande VA-verksamhet 
Dnr 2021-00191 040 

 

18. 1
. 

Borgensramar för 2021 
Dnr 2021-00192 045 

 

19. 1
. 

Finansieringsmodell för kontaktcenter 
Dnr 2021-00184 040 

 

20. 1
. 

Service- och tillgänglighetspolicy 
Dnr 2021-00176 003 

 

21. 1
. 

Övergripande gallringsbeslut för övergång till digital hantering av diarieförda ärenden i Ciceron 
Dnr 2021-00182 000 

 

22. 1
. 

Beslut om digital signering av protokoll 
Dnr 2021-00194 004 

 

23. 1
. 

Uppdrag minska ungdomsarbetslöshet 
Dnr 2021-00215 000 

 

24. 1
. 

Avsiktsförklaring Kust till Kustbanan - utbyggnad till dubbelspår Alvesta-Växjö delen Räppe - Växjö C 
Dnr 2021-00172 532 

 

25. 1
. 

Uppdrag om att upprätta en energi- och klimatplan 
Dnr 2021-00220 370 

 

26. 1
. 

Tillfälligt föreningsstöd med anledning av Covid-19 
Dnr 2021-00185 040 

 

27. 1
. 

Återrapportering av partistöd för år 2020 
Dnr 2021-00135 104 

 

28. 1
. 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
Dnr 2021-00104 000 

 



 

Datum 

2021-06-01 

 Sida 
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Förteckning över Kommunstyrelsens ärenden den 8 juni 2021 kl. 09:00  

29. 1
. 

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

 

30. 1
. 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 
Dnr 2021-00025 002 

 

31. 1
. 

Meddelanden 
Dnr 2021-00123 000 

 

32. 1
. 

Övriga ärenden 
Dnr 2021-00023 000 

 

 
Per Ribacke 
ordförande 

Therese Löfqvist 
kommunsekreterare 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Dnr 2021-00188 041 

 

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete 
och lärande 

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 fortsätta arbetet med att nå en budget i balans.   

Sammanfattning 

Den 21 april 2021 behandlade nämnden för arbete och lärande den ekonomiska 
månadsrapporten per mars 2021, och beslutade på mötet att uppdra till nämndens 
ordförande att anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för år 2021 till 
kommunfullmäktige. 
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 12 maj redogör ordförande 
för nämnden för arbete och lärande om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -20,1 miljoner kronor. 

Den största negativa avvikelsen mot budget återfinns under posten övriga 
kostnader, där det prognosticeras en negativ avvikelse mot budget motsvarande      
-20,8 miljoner kronor på helår 2021. De poster som utgör de störta avvikelserna 
återfinns inom ”köp av utbildning”.  

En åtgärdsplan för budget i balans upprättades under 2019 och 2020 och 
åtgärdsplanen har sedan löpande uppdaterats och redovisats för nämnden för 
arbete och lärande. 
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, 2021-05-18 

Tillskrivning till kommunfullmäktige från nämnden för arbete och lärande, 2021-05-
07 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-05-07     

Beslutet skickas till 

Nämnden för arbete och lärande 

revisionen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Referens 

KS 2021-00188 041  

 

 

 

 
  

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för 
arbete och lärande 

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 fortsätta arbetet med att nå en budget i balans.  

Sammanfattning 

Den 21 april 2021 behandlade nämnden för arbete och lärande den ekonomiska 
månadsrapporten per mars 2021, och beslutade på mötet att uppdra till nämndens 
ordförande att anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för år 2021 till 
kommunfullmäktige. 
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 12 maj redogör ordförande 
för nämnden för arbete och lärande om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -20,1 miljoner kronor. 

Den största negativa avvikelsen mot budget återfinns under posten övriga 
kostnader, där det prognosticeras en negativ avvikelse mot budget motsvarande      
-20,8 miljoner kronor på helår 2021. De poster som utgör de störta avvikelserna 
återfinns inom ”köp av utbildning”.  

En åtgärdsplan för budget i balans upprättades under 2019 och 2020 och 
åtgärdsplanen har sedan löpande uppdaterats och redovisats för nämnden för 
arbete och lärande. 
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 

Åtgärdsplan för nämnden för arbete och lärande för att få en budget i balans, 2021-
05-07 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-05-07  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 



 
Datum 

2021-05-17 
Referens 

KS 2021-00188 041  
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för arbete och lärande 

Kommunrevisionen 

Ekonomichef  

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 18 Dnr 2021-00074 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2021, inklusive 
redovisning av nyckeltal per 31 mars 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. godkänna redovisningen av ekonomisk månadsrapport och nyckeltal per 
mars 2021. 

2. ordförande får uppdrag att anmäla nämndens prognosticerade 
budgetunderskott för 2021 genom att upprätta skrivelse till 
kommunfullmäktige. 

3. ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i balans.  

4. lägga till SFI-lärling till nämndens beslutade nyckeltal. 

5. lägga till kontaktperson och kontaktfamilj till nämndens beslutade nyckeltal, 
även att redovisningen av nyckeltalet ”Familjehem” delas upp på placering i 
familjehem enligt Socialtjänstlagen och på placering i familjehem enligt 
LVU. 

6. lägga till totalt antal avslutade från Arbetsmarknadsavdelningen till 
nämndens beslutade nyckeltal   

Sammanfattning 

Vid uppföljningen per mars 2021 förväntas förvaltningen för arbete och lärande vid 
årets slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag om ca 20,1 
miljoner kronor. 

Gällande intäkterna har det per mars 2021 redovisats 10,2 miljoner kronor mot 
budgeterade 9,8 miljoner kronor, vilket även ger effekt på helårsprognosen och ett 
överskott motsvarande 4 miljoner kronor förväntas på budgetposten.  

Personalkostnaderna har per mars 2021 utfallet 32 miljoner kronor jämfört med 
budgeterade 31,3 miljoner kronor. Per helår förväntas en negativ avvikelse 
motsvarande 3,3 miljoner kronor. På de enheter där personalkostnaderna förväntas 
överstiga sin budgeterade ram, och i de fall där inte dessa kostnader täcks av 
intäkter, pågår en översyn.  

Beträffande övriga kostnader har det per mars 2021 förbrukats 41,1 miljoner 
kronor. Budgeterade anslag för posten är 37 miljoner kronor för samma period. För 
posten prognostiseras en negativ avvikelse med 20,8 miljoner kronor på helår 2021. 
Den största avvikelsen för denna post återfinns inom ”köp av utbildning”. 

Under sammanträdet får nämndens ledamöter och ersättare ta del av redovisning 
av de nyckeltal som nämnden har beslutat att följa under år 2021.  

Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson yrkar bifall till förslag till beslut med tilläggsyrkande 
om nämnden för arbete och lärande beslutar att ordförande får uppdrag att anmäla 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

nämndens prognosticerade budgetunderskott för 2021 genom att upprätta 
skrivelse till Kommunfullmäktige.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar även på tillägg om att nämnden för arbete 
och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för 
budget i balans.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar även på tillägg om att nämnden för arbete 
och lärande beslutar att lägga till SFI-lärling till nämndens beslutade nyckeltal.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons tilläggsyrkande 
gällande nyckeltal för SFI-lärling.  

Linnea Naess (V) yrkar på tillägg om att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att lägga till kontaktperson och kontaktfamilj till nämndens beslutade nyckeltal, 
även att redovisningen av nyckeltalet ”Familjehem” delas upp på placering i 
familjehem enligt Socialtjänstlagen och på placering i familjehem enligt LVU.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar på tillägg om att nämnden för arbete och 
lärande beslutar att lägga till totalt antal avslutade från Arbetsmarknadsavdelningen 
till nämndens beslutade nyckeltal.    

Beslutsgång 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och 
totalt fem tilläggsyrkanden att ta ställning till i ärendet; tre tilläggsyrkanden från 
ordförande Sebastian Ohlsson (S), ett tilläggsyrkande från Linnea Naess (V) och ett 
tilläggsyrkande från Claudia Crowley Sörensson.  

Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S), Linnea Naess (V) och Claudia Crowley 
Sörenssons (M) tilläggsyrkanden.  Ordförande finner via acklamation att nämnden 
för arbete och lärande beslutar enligt förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S), 
Linnea Naess (V) och Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkanden.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 april 2021 

Månadsrapport per mars 2021, daterad den 9 april 2021 

Uppföljning av nyckeltal per mars 2021, daterad den 14 april 2021   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



Alvesta
kommun

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Sebastian  Ohlsson

Ordförande

Sebastian.olsson @alvesta.se

Skrivelse

Datum

2021-05-07

Referens

N AL 202100082  042

Meddela  överskridande  av budget,  nämnden  för  arbete

och  lärande

Vid sammanträdet  den 21 april  2021  beslutade  nämnden  för  arbete  och lärande

att  ge ordförande  i uppdrag  att meddela  kommunfullmäktige  om att nämnden  för

arbete  och lärandes  budget  för  år 2021  kommer  att  överskridas.

Vid den ekonomiska  uppföljningen  per mars  redovisar  nämnden  för  arbete  och

lärande  en total  negativ  awikelse  gentemot  budgeterade  anslag  motsvarande  ca

20,1  miljoner  kronor.  Kostnader  för  köpt  utbildning  står  för  det  största  befarade

överskridandet  motsvarande  -14 miljoner  kronor.

De kostnader  som nämnden  har för  externa  placeringar  överskrider  de

budgeterade  anslagen.  Detta  beror  på ett  ökat  inflöde  av ärenden  samt  att  de

ärenden  där  barn,  ungdomar  och vuxna  har behov  av en extern  placering  är mer

komplexa.  Placeringstiderna  är därav  längre  och mer  kostsamma.

Personalkostnaderna  förväntas  vid årets  slut  ha en negativ  awikelse  på ca -3,3

miJoner kronor, den största awikelsen gällande  personalkostnaderna  återfinns  vid

Allbo  Lärcenter.  Vid de enheter  där  personalkostnaderna  förväntas  överstiga  den

budgeterade  ramen,  och i de fall när  kostnaden  inte  täcks  av intäkter,  pågår  en

översyn.

Vid sammanträdet  den 21 april  2021  beslutade  även nämnden  om att  ge

förvaltningen  i uppdrag  att  upprätta  åtgärdsplan  för  budget  i balans.  Även

kommunstyrelsen  har uppdragit  åt nämnden  för  arbete  och lärande  att  upprätta

åtgärdsplan  för  att  förbättra  det  ekonomiska  resultatet.

Med anledning  av ovanstående  tillskriver  nämnden  för  arbete  och lärande

kommunfullrnäktige  föJande:

Det gåri  dagsläget,  med anledning  av den negativa  awikelsen  gentemot

budgeterade  anslag,  inte  att  se någon  möjlighet  för  att  nå budget  i balans  vid årets

slut. Nämnden  fortsätter  det  intensiva  arbetet  med åtgärder  för  budget  i balans.

Sebastian  Ohlsson

Ordförande

Nämnden  för  arbete  och lärande

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Parkgatan  6

Postadress

342  80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-posttill  kommunen

fal@alvesta.se



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Dnr 2021-00189 041 

 

Information om åtgärdsplan för nämnden för arbete och 
lärande för att få en budget i balans 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att notera informationen.     

Sammanfattning 

Förvaltningschef och ordförande för nämnden för arbete och lärande föredrar för 
arbetsutskottet om den åtgärdsplan som lagts och de tidigare åtgärdsplaner som 
det arbetas med, samt den historik i kostnader för den största posten i negativ 
bemärkelse, ”köp av utbildning”. De visar även på statistik för kostnader för utbetalt 
ekonomiskt bistånd i både kommunen och för hela riket.  

Arbetsutskottet beslutar att bjuda in till dragning även på kommunstyrelsens 
sammanträde för att föredra åtgärdsplanen.   

Bilagor 

Åtgärdsplan för att nå en budget i balans från nämnden för arbete och lärande, 
2021-05-12     

Beslutet skickas till 

Revisionen 

 

 



Åtgärdsplan Förvaltningen för Arbete och Lärande
Belopp anges i tkr

Mkr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum

Löpnr Åtgärd Uppföljningsda

tum

Effekt per 

uppföljnings- 

datum kr

Effekt per uppföljningsdatum - beskrivning

Avslutade familjehem, avd Barn&Vuxen 250 Avd B&V höst 2021 aug 2021

Lägre placeringskostnad, avd Barn&Vuxen 200 Avd B&V höst 2021 aug 2021

Ökade intäkter intern service, AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021

Vakanssättning personal AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021



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

2021

Löpnr Åtgärd Datum*
Planerad 

årseffekt**

Summa årseffekt

*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



2022

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

***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



2023

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Dnr 2021-00121 042 

 

Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per mars 
månad 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per mars månad 
2021.  

2. ge nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden i uppdrag att 
upprätta åtgärdsplaner för att förbättra sitt ekonomiska resultat och delge 
dessa till kommunstyrelsens möte den 8 juni. NAL får även i uppdrag att 
komma till nästa KSAU för en muntlig avstämning.    

Sammanfattning 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista mars framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 12,7 miljoner kronor. 

Nämnderna har per mars försämrat sina prognoser främst inom gymnasie-
verksamhetens köp av utbildning på nämnden för arbete och lärande (14 mnkr) och 
kostnader inom LSS-verksamheten inom utbildningsnämnden (2,3 mnkr). Detta 
resulterar i att nämnderna nu prognosticerar ett underskott på knappt 24 mnkr, 
vilket för nämndernas del är detsamma som en negativ budgetavvikelse. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt på knappt 18 miljoner kronor.  

För 2021 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 18,6 miljoner kronor. 
Den totala budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på knappt 6 miljoner 
kronor. 

I och med denna prognos kommer kommunen under 2021 att nå balanskravet1 och 
därmed kunna återställa 1,3 miljoner kronor av det återställningskrav på 1,3 
miljoner kronor som kommunen har med sig från 2019.     

Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar på tillägg att ge nämnden för arbete och 
utbildningsnämnden i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner för att förbättra sitt 
ekonomiska resultat och delge dessa till kommunstyrelsens möte den 8 juni. 
Nämnden för arbete och lärande får även i uppdrag att komma till nästa 
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott för en muntlig avstämning.   

Per Ribacke (S) yrkar bifall till Lars-Olof Peterssons (S) tilläggsyrkande.    

                                                 
1 Balanskravet beräknas bl.a. exklusive orealiserade vinster och ett negativt resultat kräver enligt 
kommunallagen återställande under de tre kommande året 2021-23. 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. 
Ordföranden ställer proposition på både förslag till beslut samt tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enlighet med tilläggsyrkandet.    

Bilagor 

0b Månadsrapport Alvesta kommun per mars 2021 

1 Ekonomisk månadsrapport KS mars 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN mars 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN mars 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL mars 

6 Ekonomisk månadsrapport UN mars 

7 Ekonomisk månadsrapport ON mars 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY mars     

Beslutet skickas till 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 18 Dnr 2021-00074 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2021, inklusive 
redovisning av nyckeltal per 31 mars 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. godkänna redovisningen av ekonomisk månadsrapport och nyckeltal per 
mars 2021. 

2. ordförande får uppdrag att anmäla nämndens prognosticerade 
budgetunderskott för 2021 genom att upprätta skrivelse till 
kommunfullmäktige. 

3. ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i balans.  

4. lägga till SFI-lärling till nämndens beslutade nyckeltal. 

5. lägga till kontaktperson och kontaktfamilj till nämndens beslutade nyckeltal, 
även att redovisningen av nyckeltalet ”Familjehem” delas upp på placering i 
familjehem enligt Socialtjänstlagen och på placering i familjehem enligt 
LVU. 

6. lägga till totalt antal avslutade från Arbetsmarknadsavdelningen till 
nämndens beslutade nyckeltal   

Sammanfattning 

Vid uppföljningen per mars 2021 förväntas förvaltningen för arbete och lärande vid 
årets slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag om ca 20,1 
miljoner kronor. 

Gällande intäkterna har det per mars 2021 redovisats 10,2 miljoner kronor mot 
budgeterade 9,8 miljoner kronor, vilket även ger effekt på helårsprognosen och ett 
överskott motsvarande 4 miljoner kronor förväntas på budgetposten.  

Personalkostnaderna har per mars 2021 utfallet 32 miljoner kronor jämfört med 
budgeterade 31,3 miljoner kronor. Per helår förväntas en negativ avvikelse 
motsvarande 3,3 miljoner kronor. På de enheter där personalkostnaderna förväntas 
överstiga sin budgeterade ram, och i de fall där inte dessa kostnader täcks av 
intäkter, pågår en översyn.  

Beträffande övriga kostnader har det per mars 2021 förbrukats 41,1 miljoner 
kronor. Budgeterade anslag för posten är 37 miljoner kronor för samma period. För 
posten prognostiseras en negativ avvikelse med 20,8 miljoner kronor på helår 2021. 
Den största avvikelsen för denna post återfinns inom ”köp av utbildning”. 

Under sammanträdet får nämndens ledamöter och ersättare ta del av redovisning 
av de nyckeltal som nämnden har beslutat att följa under år 2021.  

Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson yrkar bifall till förslag till beslut med tilläggsyrkande 
om nämnden för arbete och lärande beslutar att ordförande får uppdrag att anmäla 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

nämndens prognosticerade budgetunderskott för 2021 genom att upprätta 
skrivelse till Kommunfullmäktige.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar även på tillägg om att nämnden för arbete 
och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för 
budget i balans.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar även på tillägg om att nämnden för arbete 
och lärande beslutar att lägga till SFI-lärling till nämndens beslutade nyckeltal.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons tilläggsyrkande 
gällande nyckeltal för SFI-lärling.  

Linnea Naess (V) yrkar på tillägg om att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att lägga till kontaktperson och kontaktfamilj till nämndens beslutade nyckeltal, 
även att redovisningen av nyckeltalet ”Familjehem” delas upp på placering i 
familjehem enligt Socialtjänstlagen och på placering i familjehem enligt LVU.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar på tillägg om att nämnden för arbete och 
lärande beslutar att lägga till totalt antal avslutade från Arbetsmarknadsavdelningen 
till nämndens beslutade nyckeltal.    

Beslutsgång 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och 
totalt fem tilläggsyrkanden att ta ställning till i ärendet; tre tilläggsyrkanden från 
ordförande Sebastian Ohlsson (S), ett tilläggsyrkande från Linnea Naess (V) och ett 
tilläggsyrkande från Claudia Crowley Sörensson.  

Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S), Linnea Naess (V) och Claudia Crowley 
Sörenssons (M) tilläggsyrkanden.  Ordförande finner via acklamation att nämnden 
för arbete och lärande beslutar enligt förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S), 
Linnea Naess (V) och Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkanden.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 april 2021 

Månadsrapport per mars 2021, daterad den 9 april 2021 

Uppföljning av nyckeltal per mars 2021, daterad den 14 april 2021   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



Alvesta
kommun

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Sebastian  Ohlsson

Ordförande

Sebastian.olsson @alvesta.se

Skrivelse

Datum

2021-05-07

Referens

N AL 202100082  042

Meddela  överskridande  av budget,  nämnden  för  arbete

och  lärande

Vid sammanträdet  den 21 april  2021  beslutade  nämnden  för  arbete  och lärande

att  ge ordförande  i uppdrag  att meddela  kommunfullmäktige  om att nämnden  för

arbete  och lärandes  budget  för  år 2021  kommer  att  överskridas.

Vid den ekonomiska  uppföljningen  per mars  redovisar  nämnden  för  arbete  och

lärande  en total  negativ  awikelse  gentemot  budgeterade  anslag  motsvarande  ca

20,1  miljoner  kronor.  Kostnader  för  köpt  utbildning  står  för  det  största  befarade

överskridandet  motsvarande  -14 miljoner  kronor.

De kostnader  som nämnden  har för  externa  placeringar  överskrider  de

budgeterade  anslagen.  Detta  beror  på ett  ökat  inflöde  av ärenden  samt  att  de

ärenden  där  barn,  ungdomar  och vuxna  har behov  av en extern  placering  är mer

komplexa.  Placeringstiderna  är därav  längre  och mer  kostsamma.

Personalkostnaderna  förväntas  vid årets  slut  ha en negativ  awikelse  på ca -3,3

miJoner kronor, den största awikelsen gällande  personalkostnaderna  återfinns  vid

Allbo  Lärcenter.  Vid de enheter  där  personalkostnaderna  förväntas  överstiga  den

budgeterade  ramen,  och i de fall när  kostnaden  inte  täcks  av intäkter,  pågår  en

översyn.

Vid sammanträdet  den 21 april  2021  beslutade  även nämnden  om att  ge

förvaltningen  i uppdrag  att  upprätta  åtgärdsplan  för  budget  i balans.  Även

kommunstyrelsen  har uppdragit  åt nämnden  för  arbete  och lärande  att  upprätta

åtgärdsplan  för  att  förbättra  det  ekonomiska  resultatet.

Med anledning  av ovanstående  tillskriver  nämnden  för  arbete  och lärande

kommunfullrnäktige  föJande:

Det gåri  dagsläget,  med anledning  av den negativa  awikelsen  gentemot

budgeterade  anslag,  inte  att  se någon  möjlighet  för  att  nå budget  i balans  vid årets

slut. Nämnden  fortsätter  det  intensiva  arbetet  med åtgärder  för  budget  i balans.

Sebastian  Ohlsson

Ordförande

Nämnden  för  arbete  och lärande

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Parkgatan  6

Postadress

342  80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-posttill  kommunen

fal@alvesta.se



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-06-01 
Referens 

KS 2021-00187 041  

 

 

 

 
  

Anmälan om budgetöverskridande från 
utbildningsnämnden 

  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden 

2. Uppdra åt nämnden att fortsätta arbetet med att nå en budget i balans.  

Sammanfattning 

Den 17 maj hade utbildningsnämnden sammanträde och behandlade ärendet om 
ekonomisk månadsrapport per april månad 2021.  

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till april 
2021 så förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ avvikelse 
på ca -3,6 mnkr vilket motsvarar 0,7 % av budget. Avvikelsen består huvudsakligen 
av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2 mnkr för köpt LSS-plats och under mars 
månad har också ett stort ärende inom personlig assistens beslutats, vilket kommer 
att ge en helårsavvikelse på ca 1 mnkr. En ökning av förskolebarn i annan kommun 
och enskild regi har skett vilket ger en avvikelse på ca 1 mnkr. Mindre avvikelser ses 
inom förskolan och på fritidshemmen och de har sin grund i att vårdnadshavare 
minskat sin barnomsorgstid under pandemin. 

Utbildningsnämnden beslutade att meddela kommunfullmäktige att balans vid 
årets slut inte kan uppnås. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att genomlysa kostnaderna för köpt LSS-plats som en åtgärd för budget i 
balans.   

Bilagor 

Beslut från utbildningsnämnden § 35, 2021-05-21  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef  

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 

Revisionen  



 
Datum 

2021-06-01 
Referens 

KS 2021-00187 041  
Sida 

2(2) 

 

 

Här anger du vart du vill att beslutet ska skickas när väl ärendet är färdigbehandlat. 
Exempelvis om den ska tillsändas motionsställaren, en förening, privatperson, annan 
myndighet etc.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Dnr 2021-00187 041 

 

Anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Då underlag i ärendet inte är klart till dagens sammanträde lämnas ärendet utan 
beredning.    

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Dnr 2021-00005 042 

 

Månadsrapport per mars och april 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Föreslå utbildningsnämnden att godkänna månadsrapport per mars och april 
månad.  

2. Föreslå utbildningsnämnden att meddela kommunfullmäktige att balans vid årets 
slut inte kan uppnås. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att genomlysa kostnaderna för köpt LSS-plats som en åtgärd för budget i balans.    

Sammanfattning 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till april 
2021 så förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ avvikelse 
på ca -3,6 mnkr vilket motsvarar 0,7 % av budget.  
 
Avvikelsen består huvudsakligen av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2 mnkr för 
köpt LSS-plats och under mars månad har också ett stort ärende inom personlig 
assistens beslutats, vilket kommer att ge en helårsavvikelse på ca 1 mnkr. 
 
En ökning av förskolebarn i annan kommun och enskild regi har skett vilket ger en 
avvikelse på ca 1 mnkr. Mindre avvikelser ses inom förskolan och på fritidshemmen 
och de har sin grund i att vårdnadshavare minskat sin barnomsorgstid under 
pandemin.        
                       

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport 2021-03-31 – UN  
Ekonomisk månadsrapport 2021-04-30 – UN      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



[  Alvesta

Utbildningsförvaltningen Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  2021-04-30

Utbildningsnämnden

Tabell  1. Driftredovisning

ntäkter

Personalkostnader

Övriga  kostnader

-25,0  -24,9  -26,3  -88,0  -84,7  -82,4  -79,7

118,7  121,7  122,1  363,6  372,2  370,8  366,4

58,6  71,0  65,0  203,7  198,5  200,4  195,7

Tabell  2. Driftredovisning  per  verksamhet
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Gemensam  verksamhet

Förskola

Fritidshem

Grundskola

Särskola  - LSS

0,4

8,2

40,1

5,9

84,0

13,8

04

17,6

43,6

6,1

84,6

15,6

0, 4

8,4

42,4

7,8

86,3

15,6

:_, l

25,7

122,1

17,7

266,4

46,4
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24,7

128,6

24,5

258,1

48,9

1,Å

25,2

128,6

24,5

259,7

49,5

1,2

25,2

127,2

23,3

258,8

46,7

O,O

0,5

-1,4

-1,2

0,6

-2,2
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I  Övergripande  kommentarer

Enligt den uppföljning  med helårsprognos  som är gjord  för  perioden  januari  till april  2021 så förväntas

Utbildningsnämnden  vid årets slut hamna  på en negativ  awikelse  på ca -3,6 mnkr  vilket  motsvarar  O,7

% av budget.  Awikelsen  består  huvudsakligen  av ökade  LSS-kostnader.  Det saknas ca 2 mnkr  för  köpt

LSS-plats och under  mars månad har också ett  stort  ärende  inom personlig  assistens  beslutats,  vilket

kommer  att ge en helårsawikelse  på ca 1 mnkr.  En ökning  av förskolebarn  i annan kommun  och

enskild  regi har skett  vilket  ger en awikelse  på ca 1 mnkr. Mindre  awikelser  ses inom förskolan  och på

fritidshemmen  och de har sin grund  i att vårdnadshavare  minskat  sin barnomsorgstid  under
pandemin.

2 Kommentar  till  utfall

2.1  Kommentar  till  utfall  gällande  intäkter

När det gäller  intäkter  så har 0,1 mnkr  lägre intäkter  redovisats  januari  -  april 2021  jämfört  med

samma period  föregående  år. Awikelse  i periodens  utfall  är liten men på helår  visar  prognosen  att

intäkterna  fortsätter  att minska  jämfört  med tidigare  år. Det beror  på att en del statsbidrag  som

exempelvis  lågstadiesatsningen  har upphört,  men också att de statsbidrag  som är kopplade  till

flyktingmottagande  fortsätter  att minska.

2.2  Kommentar  till  utfall  gällande  personalkostnader

Beträffande  personalkostnader  så har de varit  3 mnkr  högre  under  perioden  januari  - april 2021

jämfört  med motsvarande  period  föregående  år. Av detta  avser nästan hela beloppet  grundskolan.  De

Information  :ottagen  av ordförande Datum



kommunala  grundskolorna  har  högre  antal  elever  2021  än vad de hade  2020.  Under  april  månad  fanns

det  38 fler  eleveri  de kommunala  grundskolorna  än vad vi hade  samma  månad  2020.  Det  ärfrämst

Hagaskolan  som  har  ökat  och  det  beror  på att  färre  vårdnadshavare  väljer  fristående  grundskolor  till

sina barn.

2.3  Kommentar  till  utfall  gällande  övriga  kostnader

Avseende övri@a kostnader så har de varit 15,6 mnkr högre i jämförelse med motsvarande period
2020.  Det  beror  på att  hela  årets  IT-kostnader  körts  in på april  månad.  Den verkliga  awikelsen  ligger

på 2 mnkr  och beror  på de ökade  LSS-kostnaderna.

3 Kommentar  till  prognos

3.I  Kommentar  till  prognos  gällande  intäkter

Enligt  prognosen  så förväntas  5 mnkr  meriintäkter  än budgeterat  2021.  Awikelsen  ligger  främst  inom

grundskolan,  men  även  inom  förskolan  och  den  ska kvittas  mot  högre  personalkostnader  inom  dessa

verksamheter.  Inom  förskolan  avser  awikelsen  ett  statsbidrag  för  språkutveckling,  medan

grundskolans  awikelser  avser  något  högre  intäkter  på ett  flertal  poster.

3.2  Kommentar  till  prognos  gällande  personalkostnader

När  det  gäller  personalkostnader  så visar  prognosen  på ett  underskott  på 5,8 mnkr.  Av dessa  står

grundskolan  för  3,3 mnkr  och kvittas  mot  ovanstående  intäkter.  Inom  särskola  och LSS-verksamheten

finns  awikelser  på ca för  1,6  mnkr  och  det  mesta  avser  det  stora  beslut  på personlig  assistens  som

kom  i mars  månad.  Inom  förskola  och  fritidshem  finns  mindre  awikelser  som  härrör  till  pandemin.

Vårdnadshavare  har  minskat  sin barnomsorgstid  utifrån  permitteringar  och  ej nyttjade  platser.

3.3  Kommentar  till  prognos  gällande  övriga  kostnader

Beträffande  prognos  för  övriga  kostnader  så förväntas  förvaltningen  göra  ett  underskott  på 2,8 mnkr.

Det  avser  den  ökning  av köpt  LSS-plats  som  skett  samt  de skolplaceringar  som  är kopplade  till  dessa.



9  Alvesta

Utbildningsförvaltningen Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  2021-03-31

Utbildningsnämnden

Tabell  1.  Driftredovisning

ntäkter

Personal  kostnader

Övriga  kostnader

-21,5

89,3

47,0

-19,4

91,6

48,2

-19,7

91,6

47,7

-88,0

363,6

203,7

-82,4

370,8

200,4

-79,0

366,4

190,7

-79,0

366,4

190,7

Tabell  2. Driftredovisning  per  verksamhet
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Gemensam  verksamhet

Förskola

Fritidshem

Grundskola

Särskola  - LSS
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I  Övergripande  kommentarer

Enligt  den uppföljning  med helårsprognos  som är gjord  för  perioden  januari  till mars  2021  så förväntas

Utbildningsnämnden  vid årets  slut  hamna  på en negativ  awikelse  på ca -10,7  mnkr  vilket  motsvarar

2,2% av budget.  Awikelsen  består  av hyreskostnader  samt  ökade  LSS-kostnader.  Inom  grundskolan

finns  en awikelse  på 5,7 mnkr  avseende  hyresökningen  vid färdigställandet  av Mohedaskolan.  Inom

LSS-verksamheten  saknas  ca 2,3 mnkr  för  köpt  plats  men under  mars  månad  har  också ett  stort

ärende  inom  personlig  assistens  beslutats,  vilket  kommer  att  ge en helårsawikelse  på ca 1,1  mnkr.

Mindre  awikelser  ses inom  förskolan  och på fritidshemmen  och de har  sin grund  i att  vårdnadshavare

minskat  sin barnomsorgstid  eftersom  de blivit  permitterade  under  pandemin.

2 Kommentar  till  utfall

2.1  Kommentar  till  utfall  gällande  intäkter

När det  gäller  intäkter  så har  2,1 mnkr  lägre  intäkter  redovisats  januari  -  mars  2021  jämfört  med

samma  period  föregående  år. Det beror  på att  en del statsbidrag  som exempelvis  lågstadiesatsningen

har upphört,  men också att  de statsbidrag  som är kopplade  till  flyktingmottagande  fortsätter  att

minska.

2.2  Kommentar  till  utfall  gällande  personalkostnader

Beträffande  personalkostnader  så har de varit  2,3 mnkr  högre  under  perioden  januari  - mars  2020

jämfört  med motsvarande  period  föregående  år. Av detta  avser  nästan  hela beloppet  grundskolan.  De

kommunala  grundskolorna  har högre  antal  elever  2021  än vad de hade  2020.

Information  Bottagen  av ordförande Datu  m



2.3  Kommentar  till  utfall  gällande  övriga  kostnader

Avseende  övriga  kostnader  så har  de varit  1,2  mnkr  högre  i jämförelse  med  motsvarande  period  2020.

Awikelsen  beror  främst  på de ökade  hyreskostnaderna  samt  LSS-kostnaderna.

3 Kommentar  till  prognos

3.I  Kommentar  till  prognos  gällande  intäkter

Enligt  prognosen  så förväntas  3,4  mnkr  mer  i intäkter  än budgeterat  2021.  Awikelsen  ligger  främst

inom  grundskolan,  men  även  inom  förskolan  och  den  ska kvittas  mot  högre  personalkostnader  inom

dessa  verksamheter.  Inom  förskolan  avser  awikelsen  ett  statsbidrag  för  språkutveckling,  medan

grundskolans  awikelser  avser  något  högre  intäkter  på ett  flertal  poster.

3.2  Kommentar  till  prognos  gällande  personalkostnader

När  det  gäller  personalkostnader  så visar  prognosen  på ett  underskott  på 4,4  mnkr.  Av dessa  står

grundskolan  Br  2,1 mnkr  och  kvittas  mot  ovanstående  intäkter.  Inom  särskola  och  LSS-verksamheten

finns  awikelser  på ca för  1,3  mnkr  och  det  mesta  avser  det  stora  beslut  på personlig  assistens  sorn

kom  i mars  månad.  Inom  förskola  och  fritidshem  finns  mindre  awikelser  som  härrör  till  pandemin.

Vårdnadshavare  har  minskat  sin barnomsorgstid  utifrån  permitteringar  och  ej nyttjade  platser.

3.3  Kommentar  till  prognos  gällande  övriga  kostnader

Beträffande  prognos  för  övriga  kostnader  så förväntas  förvaltningen  göra  ett  underskott  på 9,7 mnkr.

Av detta  underskott  hör  5,7 mnkr  till  hyresökningar  utöver  budgetram  för  Mohedaskolan.  Resterande

avser  den  ökning  av köpt  LSS-plats  som  skett  samt  de skolplaceringar  som  är kopplade  till  dessa.
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Inriktningsbeslut om LSS-organisation 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i uppdrag 
att förbereda för att samla LSS-verksamheten i sin helhet i omsorgsnämnden.   

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att 
återkomma med en tid- och genomförandeplan samt underlag för beslut kring 
ramjusteringar samt reviderade reglementen för de nämnder som idag bedriver 
LSS-verksamhet i någon form. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till omsorgsnämnden, 
nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden att skyndsamt åtgärda 
de brister i verkställigheten i dagens organisation som rapporten visar på. 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2021 finns ett särskilt uppdrag att utreda 
och identifiera förbättringspotentialer inom LSS-verksamheten I Alvesta kommun 
och förslag på hur dessa kan realiseras. Utredningen ska ge förslag på en 
organisation som är resurseffektiv och ser till individens behov av LSS under hela 
livet.  

Startpoint Management har genomfört utredningen på uppdrag av Kommunchefen 
och lämnat en rapport som även informerats om på kommunstyrelsen i april. 
Utredningen har omfattat verksamheterna inom kommunen som handhar LSS-
frågor, vilket är tre förvaltningar: omsorgsförvaltningen, förvaltningen arbete och 
lärande och utbildningsförvaltningen. 

Utredningens övergripande slutsatser avseende LSS-verksamheten i dagens 
organisation är att organisationsgränserna skapar en splittrad LSS-verksamhet. De 
skilda arbetssätten gynnar inte individen. Det brister i styrmodellen gällande 
beställare och utförare som gör att det blir isolerade öar. Detta gynnar inte 
individen och är ingen kostnadseffektiv organisation. 

Utredaren rekommenderar att samla LSS verksamheten på ett ställe, dvs i en 
nämnd, för att stärka kompetens och en fullt igenom professionell verksamhet. De 
rekommenderar även att utveckla arbetssätt och likställighet, arbeta aktivt med 
uppföljning och utveckling, att ansvar och befogenhet ska hänga samman och att 
boendealternativen behöver utökas och utvecklas. Utredningen ger även andra 
förslag till förbättrade rutiner och utveckling av verksamheten som kan genomföras 
utan att politiska beslut behöver fattas. 

Kommunledningens bedömning är att den nämnd som har bäst möjlighet att 
realisera de förväntade effekterna av en samlad LSS-verksamhet är 
omsorgsnämnden som är den förvaltning som har flest LSS-ärende och därmed en 
uppbygg organisation för LSS. Det innebär att förvaltningen har en förståelse och 
för att arbeta med LSS-frågor och de har en etablerade och effektiv 
handläggningsprocess och rutiner för arbetet. Nämnden är väl insatt i LSS-frågor 
och förståelse för området och kan organiseras tillsammans med kommunens 
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hälso- och sjukvård (inkl MAR) vilket ökar samordningen, och bättre beredskap vid 
utökat ansvar för kommuner gällande hälso- och sjukvård inom LSS. 

De nackdelar som beskrivs i rapporten kring en placering av LSS på 
omsorgsnämnden behöver överbryggas genom tydligt ansvar för samverkan och 
nära samarbete mellan omsorgsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande 
samt utbildningsförvaltningen för att hantera individer som är aktuella i både LSS 
och socialtjänsten. Detta är en utmaning redan idag och behöver säkerställas i den 
nya organisationen och i en ny styrmodell.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utredningsrapport från Startpoint Management AB  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Nämnden för arbete och lärande 
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Inriktningsbeslut LSS-verksamhet i Alvesta kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att förbereda för att 
samla LSS-verksamheten i sin helhet i omsorgsnämnden.   

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att återkomma med en tid- och 
genomförandeplan samt underlag för beslut kring ramjusteringar samt reviderade 
reglementen för de nämnder som idag bedriver LSS-verksamhet i någon form. 

Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgsnämnden, nämnden för arbete och lärande 
samt utbildningsnämnden att skyndsamt åtgärda de brister i verkställigheten i 
dagens organisation som rapporten visar på. 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2021 finns ett särskilt uppdrag att utreda 
och identifiera förbättringspotentialer inom LSS-verksamheten I Alvesta kommun 
och förslag på hur dessa kan realiseras. Utredningen ska ge förslag på en 
organisation som är resurseffektiv och ser till individens behov av LSS under hela 
livet.  

Startpoint Management har genomfört utredningen på uppdrag av Kommunchefen 
och lämnat en rapport som även informerats om på kommunstyrelsen i april. 
Utredningen har omfattat verksamheterna inom kommunen som handhar LSS-
frågor, vilket är tre förvaltningar: omsorgsförvaltningen, förvaltningen arbete och 
lärande och utbildningsförvaltningen. 

Utredningens övergripande slutsatser avseende LSS-verksamheten i dagens 
organisation är att organisationsgränserna skapar en splittrad LSS-verksamhet. De 
skilda arbetssätten gynnar inte individen. Det brister i styrmodellen gällande 
beställare och utförare som gör att det blir isolerade öar. Detta gynnar inte 
individen och är ingen kostnadseffektiv organisation. 

Utredaren rekommenderar att samla LSS verksamheten på ett ställe, dvs i en 
nämnd, för att stärka kompetens och en fullt igenom professionell verksamhet. De 
rekommenderar även att utveckla arbetssätt och likställighet, arbeta aktivt med 
uppföljning och utveckling, att ansvar och befogenhet ska hänga samman och att 
boendealternativen behöver utökas och utvecklas. Utredningen ger även andra 
förslag till förbättrade rutiner och utveckling av verksamheten som kan genomföras 
utan att politiska beslut behöver fattas. 

Kommunledningens bedömning är att den nämnd som har bäst möjlighet att 
realisera de förväntade effekterna av en samlad LSS-verksamhet är 
omsorgsnämnden som är den förvaltning som har flest LSS-ärende och därmed en 
uppbygg organisation för LSS. Det innebär att förvaltningen har en förståelse och 
för att arbeta med LSS-frågor och de har en etablerade och effektiv 
handläggningsprocess och rutiner för arbetet. Nämnden är väl insatt i LSS-frågor 
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och förståelse för området och kan organiseras tillsammans med kommunens 
hälso- och sjukvård (inkl MAR) vilket ökar samordningen, och bättre beredskap vid 
utökat ansvar för kommuner gällande hälso- och sjukvård inom LSS. 

De nackdelar som beskrivs i rapporten kring en placering av LSS på 
omsorgsnämnden behöver överbryggas genom tydligt ansvar för samverkan och 
nära samarbete mellan omsorgsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande 
samt utbildningsförvaltningen för att hantera individer som är aktuella i både LSS 
och socialtjänsten. Detta är en utmaning redan idag och behöver säkerställas i den 
nya organisationen och i en ny styrmodell.  

Bilagor 

Utredningsrapport från Startpoint Management AB  

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 
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Kapitel 1 - Introduktion

I detta kapitel redogör vi för:

- Bakgrund och syfte med  genomlysningen

- Rapportens disposition och innehåll 

- Vårt tillvägagångsätt 

Kapitlet avslutas med en kort beskrivningen av grunderna i LSS-

lagstiftningen samt det särskilda ersättningssystemet kopplat till LSS.

3
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Bakgrund och syfte med utredningen

Ö v e r g r i p a n d e  s y f t e  o c h  m å l

Det övergripande syftet med utredningen är att undersöka 

och identifiera förbättringspotentialer inom LSS-

verksamheten och hur dessa kan realiseras. 

Utredningen ska ge förslag på en organisation som är 

resurseffektiv och ser till individens behov av LSS under 

hela livet. 

Målsättningen är att utredningen primärt ska bidra till att:

• Utveckla LSS-verksamheten utifrån organisation och 

arbetssätt

• Undersöka och ge en förståelse för hur LSS-utredningens 

förslag kan komma att påverka kommunen

O m f a t t n i n g  o c h  i n n e h å l l

Utredningen har omfattat verksamheterna inom kommunen 

som handhar LSS-frågor, vilket är tre förvaltningar: 

Omsorgsförvaltningen, Förvaltningen arbete och lärande 

och Utbildningsförvaltningen.

Följande frågeställningar har utretts:

• Hur kan Alvesta kommun organisera LSS verksamheten 

för att skapa en enhetlig, ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv organisation? 

• Finns det nya arbetssätt som kan/bör implementeras för

att säkerställa dagens och morgondagens behov? 

• Är placeringarna ändamålsenliga och kostnadseffektiva 

utifrån egenregi/köpta platser? 

Fokus för utredningen har varit att undersöka hur LSS-verksamheten kan utvecklas 

utifrån organisation och arbetssätt

4
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Vårt tillvägagångsätt – triangulering av metoder för 
en nyanserad bild av läget

M e t o d t r i a n g u l e r i n g  

I syfte att ge en nyanserad bild och en hög validitet i analys och 

rekommendationer har vi använt oss av triangulering av metoder i 

genomlysningen.

Triangulering innebär att vi har kombinerat flera olika metoder och 

informationskällor för insamling av data och underlag. Inom ramen 

för utredningsarbetet har vi använt följande metoder och källor:

• Semistrukturerade intervjuer (13st) med chefer (berörda 

förvaltningschefer, verksamhets- och enhetschefer, ekonomichef 

och kommunchef), Ordförande och 2:e vice ordförande KS samt 

andra nyckelpersoner inom LSS-verksamheten (bl.a. samordnare, 

handläggare, ekonomicontroller)

• Fallstudier - Intervjuer och dokumentgranskning av ett urval (3st) 

andra kommuner för att hämta inspiration och lärdomar om 

arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheten. 

• Kvantitativ dataanalys – av ekonomi & verksamhetsdata från 

kommunen samt nyckeltal från kommun och landstingsdatabasen 

KOLADA

5

Kvantitativ 

analys
Fallstudier

Intervju-
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Samlat resultat & 

analysunderlag för 

rekommendationer



© Startpoint Advisory AB

A
p

ri
l  

20
21

Kort om LSS-lagstiftningen

L S S - e t t  e g e t  e r s ä t t n i n g s s y s t e m

Denna rapports slutsatser och resonemang tar sin 

utgångspunkt i lagen för stöd och service (LSS).  Det 

övergripande målet med LSS är att den enskilde skall kunna 

leva som andra, trots sitt funktionshinder. Detta ska uppnås 

genom att den enskilde garanteras särskilt stöd och särskild 

service, så att svårigheter i den dagliga livsföringen kan 

undanröjas. Den enskilde skall genom de särskilda 

insatserna i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor1 (7 §) och 

verksamheten ska vara av god kvalitet (6 §). Boendet är 

individens ordinära boende och därmed ingen insats som 

erbjuds under en begränsad tid. Det beslut individen får 

gäller tills vidare. Vidare baseras LSS-beslut på att individen 

själv ansöker om LSS-beslut.

LSS-insatser finansieras genom ett separat 

utjämningssystem där kommunernas ersättning baseras på 

beviljade LSS-insatser. Väljer kommunen att ersätta LSS-

insats med SOL-insats kommer den heller inte ligga till 

grund för kommunens del i utjämningssystemet.

6

1 Jämfört med socialtjänstlagen där individen ska erbjudas skäliga levnadsnivå. 
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LSS i Alvesta – en verksamhet med ambitiösa 
medarbetare

Baserat på intervjuer, dataanalyser och dokumentstudier möter 

vi en LSS-verksamhet i Alvesta med många ambitiösa och 

engagerade medarbetare. 

Vi möter också en verksamhet där kostnader/brukare i stor 

utsträckning ligger i linje med riket i övrigt, men också där en 

mindre andel av befolkningen har LSS-beslut vilket gör att 

kommunen är nettobetalare till det nationella 

utjämningssystemet. 

Vi möter också en LSS-verksamhet som under senaste åren 

varit föremål för diskussion i såväl tjänstemannaleden som 

den politiska organisationen, men även omorganisationer.

7

Kort fakta om LSS i Alvesta, 2020 

• 132 personer med LSS-beslut

• 5 % färre LSS-beslut/invånare än riket

• 14 % färre av vuxna i boende än riket

• 21 % färre med personlig assistans (SFB) än riket

• Kostnad / plats i LSS är marginellt billigare än riket

• Nettobetalare till utjämningssystemet (LSS) ca 4 mkr 2021
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Kapitel 2 – En splittrad LSS-verksamhet som inte 
gynnar invånarna

I detta kapitel redogör vi för våra övergripande slutsatser och de 

utmaningar avseende LSS-verksamheten i Alvesta som vi ser. 

De utmaningar vi särskilt vill uppmärksamma är:

• Organisationsgränser som skapar en splittrad LSS-verksamhet 

• Skilda arbetssätt som inte gynnar individen

• Bristande styrmodell gällande beställare och utförare

• Verkställigheten på Utbildningsförvaltningen har blivit en isolerad 

ö – tänkta synergier har aldrig uppstått

8
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Organisationsgränser som skapar en splittrad 

LSS-verksamhet 

Tr e  n ä m n d e r,  t r e  f ö r v a l t n i n g a r  o c h  i n g e n  g e m e n s a m  r i k t l i n j e

LSS-verksamheten i Alvesta kommun är i dagsläget uppdelad på tre 

olika förvaltningar samt lika många nämnder. Den är inte bara 

uppdelad utifrån ålder (barn o unga samt Vuxen) utan även utifrån 

personkrets, då FAL handlägger ärenden inom personkrets 1 

(autismspektra) och personkrets 3- (schizofreni och psykos). Arbetet 

inom LSS-området beskrivs i intervjuer bedrivas i ”separata små 

öar” med förhållandevis små enheter och att kommunens 

litenhet/närhet inte tillvaratas.

Den uppdelade organisationen försvårar en helhetsbild och en 

sammanhållen styrning, ägarskap samt uppföljning av resultat och 

målsättningar för LSS-verksamheten. Det försvårar även att samlat 

driva utvecklingsprojekt inom LSS när kapacitet och kompetenser är 

spridda i förvaltningarna. 

Den splittrade LSS-verksamheten uppges vara utmanade både ur ett 

chefs- och medarbetarperspektiv men även brukarperspektiv och har 

bl.a. medfört:

• Oenigheter mellan förvaltningar i LSS-ärenden, ex. när beslut om 

insatser och de ekonomiska konsekvenserna inte hänger samman 

(OF och UF)

• Organisationen försvårar en effektiv och fungerande samverkan 

mellan förvaltningar vilket är centralt för att hålla ihop och följa 

upp stödet kring individen

• En spridd kompetens kring LSS trots att det är ett smalt område -

risk att det medför kompetensbrister i förvaltningar med få LSS-

ärenden, eller att den kompetens som finns inte används pga

åldersuppdelningen.

• Att individen bollas (byte av handläggare) mellan förvaltningar 

beroende på vilken personkrets de tillhör, eller att en individ 

börjar utredas på FAL för att sedan föras över till OF

• Oklarheter när t.ex. en individ ska lämna psykiatrin för hemgång 

– först när individen har en diagnos kan det organisatoriska 

ansvaret fördelas. 

LSS är även en specifik lagstiftning med andra utgångspunkter och 

intentioner än t.ex. SOL. LSS-bedömningar och utredningar ska 

därför ses som en spetskompetens varför det är utmanande att som 

myndighetshandläggare ansvarar för såväl LSS som SOL-

utredningar, särskilt om antalet LSS-ärende är få (vilket är fallet på 

FAL).

9
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Skilda arbetssätt som inte gynnar individen (1/3)

O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n  b l i r  s t y r a n d e  i  a r b e t s - o c h  t a n k e s ä t t

Arbetssätten verkar till stor del påverkas och styras av 

organisationsstrukturen och inte alltid av individen/klienten. 

När beställarfunktion (handläggare) och verkställighet är 

uppdelade mellan förvaltningarna uppges dialogen och 

kommunikationen kring klienten fungera sämre än när det är 

samlat under en förvaltning. Att dialogen fungerar väl mellan 

dessa två funktioner är viktigt i överlämning av nya klienter 

samt för uppföljning av befintliga. Detta för att matcha och 

anpassa stöd utifrån individens behov.

Det finns ingen kommungemensam syn på LSS-erbjudandet och 

de insatser som förvaltningarna tillsammans tillhandhåller. Det 

finns inte heller någon gemensam vägledning. Varje nämnd 

beslutar om sin vägledning och det finns en uppenbar risk att de 

olika nämnderna agerar på olika sätt. 

Organisationsstrukturen har även bidragit till att fortbildning 

och utveckling inom LSS-området tenderar att hamna internt i 

den egna förvaltningen istället för gemensamma satsningar, 

vilket hämmar utvecklingstakt och möjlighet att ta till vara på 

den gemensamma kapaciteten och kunskapen.

Det finns regelbundna möte mellan myndighet och 

verkställighet samt att det i nya ärenden finns tydliga 

processbeskrivningar hur samarbetet ska fungera. Detta till 

trotts är samverkan inte fullt ut fungerande mellan 

förvaltningarna. Detta gäller särskilt mellan OF och FAL 

kopplat till vuxenärenden, men även i vissa fall kopplat till barn 

och ungdomsärenden.  

Överföringen från 20 års ålder bedöms kunna ske bättre än idag. 

OF upplever att de kommer in försent med motiverande insatser 

för att få kunden att flytta hemifrån. 

10
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Skilda arbetssätt som inte gynnar individen (2/3)

O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n  b l i r  s t y r a n d e  i  a r b e t s - o c h  t a n k e s ä t t

Det finns även skäl att tro att splittringen av LSS på tre 

förvaltningar och tre nämnder har inverkan på effektivitet i 

handläggningen. 

När det gäller handläggningens effektivitet är det tydligt att 

OF har en annan effektivitet i handläggning av LSS-ärende 

än FAL och tidigare UF när myndighet låg där. Detta 

framkommer i följande tabell:

FAL har idag ansvaret att handlägga ärenden inom 

personkrets 1 (autismspektra) och personkrets 3-

(schizofreni och psykos). Handläggningen görs av 

förvaltningens socialpsykiatrihandläggare som primärt 

jobbar med socialtjänstlagstiftningen. Sammantaget är det 

relativt få LSS-ärende som handläggs av FAL. År 2020 

fattades 3 beslut och år 2019 endast 8, fördelat på olika 

handläggare. Kunskapen och erfarenheten att handlägga 

LSS inom FAL kan därför förväntas vara begränsad. Av 

följande tabell framgår antalet ärende som hanteras i de 

olika förvaltningarna och där OF ansvarar för absoluta 

merparten av ärendena i dagsläget:

Statistiken visar också att 12 % (16 personer) av individerna 

har både SoL och LSS-beslut.

11

Handläggningstider 

(genomsnittligt antal dagar) 2019 2020

OF - vuxen 35 47

OF - barn - 37

UF 89 -

FAL 134 100

Antal ärenden 2019 2020

OF  102 96

UF (verkställighet) 36 36

FAL 8 3

Klienter med både SoL och LSS-
beslut 16 16
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Skilda arbetssätt som inte gynnar individen (3/3)

S o L - i n s a t s e r  f ö r  p e r s o n e r  s o m  h a r  L S S - b e s l u t  o c h  v i c e  v e r s a ?

Av intervjuerna att döma finns det uppfattningar om att det 

finns en risk att att erbjudanden från FAL i större grad grundar 

sig i SOL-insatser så som boendestöd. Det gäller bl.a. Rönnen 

(boende med egna lägenheter med omfattande boendestöd) där 

personer med LSS-beslut som fick sina beslut omvandlade till 

SoL boendestöd pga brister i Rönnens verksamhet. Detta är att 

betrakta som tveksamt då LSS-beslut är livsvariga och där det 

finns tydliga krav på utformning av gruppbostad. 

Statistiken visar att kommunen har något färre individer med 

LSS-beslut / invånare än riket i snitt. Tabellen nedan visar att 

Alvesta år 2019 har ca 5 % färre LSS-beslut / invånare än riket, 

men 14 % färre av vuxna i boende än riket. Detta skulle kunna 

indikera att personerna med LSS-beslut får lösningar som 

snarare hanteras via SOL-beslut än LSS-beslut. Detta skulle i så 

fall dels riskera bli negativt för klienter då LSS-insatserna utgår 

ifrån goda levnadsvillkor. Skulle detta vara fallet (att invånare 

får SOL istället för LSS) innebär det även att Alvesta får mindre 

intäkter från det kommunala utjämningssystemet för LSS. Detta 

då intäkterna utgår ifrån rapporterade LSS-beslut till SCB.

I intervjuerna framkommer även en uppfattning att det finns 

unga med SoL-insatser som ev borde kunna vara aktuella för 

LSS-insatser. 
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2017 2018 2019

Invånare med insatser enl 

LSS, andel (%) Alvesta 0,72 0,68 0,69

Riket 0,72 0,72 0,73

Skillnad, % 0% -6% -5%

Personer med boende 

enligt LSS, antal / 10 000 

inv Alvesta 22 22 25

Riket 28 29 29

Skillnad, % -21% -24% -14%

Personer med 

pers.assistans enlig SFB, 

antal/10 000 inv Alvesta 12 11

Riket 15 14 14

Skillnad, % -14% -21%
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Bristande styrmodell gällande beställare och 
utförare (1/2)

K o s t n a d e r n a  b e l a s t a r  i n t e  d e  s o m  f a t t a r  b e s l u t e n

Med nuvarande modell är myndighetshandläggningen inte 

ansvarig för de kostnader som uppstår med anledning av de 

beslut som fattas. Kostnaderna för verkställigheten står helt 

utförarledet för. Detta blir särskilt tydligt när utförandet ligger på 

annan nämnd där OF ansvarar för fatta beslut om insats men där 

UF ansvarar för verkställigheten. 

Så länge verkställigheten är kopplat till utförande i egen regi 

finns möjligheten för UF att anpassa sin verksamhet utifrån 

ersättning. Men att UF även står för kostnaden för externa 

placeringar utan att varken ansvara för dess uppföljning, 

förhandling eller val av insats får betraktas som en stor brist i 

nuvarande styrstruktur. 

Som framgår av tabellen ökar kostnaderna för UF för 

verkställigheten och där kostnadsökningen primärt är kopplad 

till externa köp där UF inte är involverat. Konsekvenser som 

uppstått är:

- Bristande uppföljning av myndighet har lett till att UF 

finansierat platser som inte använts

- UF har ställt sig tveksamma till val av insatser, inklusive 

skolplatser (exkluderade i kostnaderna nedan) men kan inte 

påverka då besluten ligger på annan förvaltning

- Bristande kostnadsfokus då den som drabbas inte kan påverka 

utfallet, och den som beslutar saknar incitament att jobba med 

kostnaderna

Även i intervjuer med OF framgår önskemål om att t.ex. jobba 

tillsammans med kvalificerade ärenden för att hitta bästa möjliga 

lösning till rimlig kostnad innan man köper plats. Eller att bli 

bättre på att se alternativa lösningar till en dyr placering och att 

nyttja den samlad kompetensen snarare än att idag stycka 

kompetens utifrån olika åldrar. 
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Bristande styrmodell gällande beställare och 
utförare (2/2)

Ä v e n  p o l i t i k e n  r e a g e r a r

Politiken lyfter fram att det de vill se är att det ekonomiska 

ansvaret hänger samman med beställare av insatserna inom barn 

och unga. Att stå för kostnader som nämnden har svårt att 

påverka anses inte rimligt. Förhållandet skapar även stridigheter 

mellan förvaltningar och nämnder. I dagsläget uppges finnas en 

oro om att kostnadsdrivande LSS-ärenden kan komma att 

påverka budget för förskola och skola negativt. Det har dock 

varit accepterat  med underskott och politiken har tillskjutits 

medel för kostnadsdrivande LSS-ärenden för att inte urholka 

skolans budget. 

14
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Verkställigheten på utbildning har blivit en isolerad ö 

V e r k s t ä l l i g h e t e n  p å  u t b i l d n i n g  h a r  b l i v i t  e n  i s o l e r a d  ö  

Verkställigheten på utbildningsförvaltningen beskrivs ha blivit 

en egen isolerad ö, något som blivit än mer tydligt efter att även 

myndighetsutövningen för barn och unga gick över till 

Omsorgsförvaltningen. Det utrycks medföra en sårbarhet och att 

kunskaperna om LSS är begränsade i förvaltningsledningen samt 

att verksamheten är beroende av några få personer. 

LSS:en riskerar att få ett litet utrymme och inte bli prioriterad 

vid sidan av förskola och skolfrågor. Som exempel så finns det 

ingen medverkande i UFs ledningsgrupp från LSS-

verksamheten. Enhetschefen för LSS saknar även 

ledningssammanhang och ingår inte i någon ledningsgrupp. 

Att verkställigheten inom skolan lever sitt eget liv bekräftas av 

samtliga förvaltningar. Ansvarig enhetschef sitter inte i någon 

ledningsgrupp och ansvarig verksamhetschef saknar själv 

erfarenhet och kunskap om LSS. Därtill finns få samarbetsforum 

för enhetschefen vilket gör att hen hamnar isolerat i 

utbildningsförvaltningen.

De tänkta synergierna mellan särskola och verkställighet inom 

Utbildningsförvaltningen har inte skett, även om chefen för LSS 

försökt under flera års tid. 

Vi kan konstatera att LSS-verksamheten inom UF lever ett eget 

liv utan tydliga synergier till övrig verksamhet. 

15
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Kapitel 3 - Förståelse för de statliga utredningarna 
om LSS & personlig assistans

I följande avsnitt redogör vi kort för de statliga utredningar som genomförts i närtid 

kopplat till LSS. Det är dels LSS-utredningen  (SOU 2018:88), dels utredningen om 

stärkt personlig assistans som ska presenteras i slutet av mars 2021. 

Det finns än så länga inga formella beslut fattade om vilka förslag i LSS-utredningen 

som kommer att införlivas år 2022 varför det är svårt att i nuläget veta konsekvenserna 

av ev förändringar i lagstiftningen. 

16
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Två statliga utredningar som berör LSS-verksamheten
– LSS-utredningen och personlig assistans

I n g a  b e s l u t  t a g n a  o m  v i l k a  f ö r s l a g / f ö r ä n d r i n g a r  s o m  s k a  g e n o m f ö r a s

Det finns i dagsläget två statliga utredningar som berör LSS-

verksamheten. Det är dels LSS-utredningen  (SOU 2018:88), 

dels utredningen om stärkt personlig assistans som ska 

presenteras i slutet av mars 2021. Det finns än så länga inga 

formella beslut fattade om vilka förslag i LSS-utredningen som 

kommer att införlivas år 2022. 

I enlighet med Regeringens direktiv hade LSS-utredningen två 

huvudsakliga utredningsområden/syften:

1. Statens kostnader för personlig assistans får inte bli högre än 

de är i dag då  statens kostnader för assistansersättning har 

ökat med 23% mellan 2005 och 2017

2. Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som 

behöver insatserna

För att begränsa antalet användare och timmar personlig 

assistans gav utredningen som förslag att andra/nya insatser 

(förebyggande pedagogiskt stöd och personligt stöd till barn) 

samt  ska erbjudas barn under 16 år samt personer med 

stödbehov som kräver ingående kunskaper ex. utagerande 

personer. 

Dessa förslag gällande begränsningar i personlig assistans 

till målgrupper möttes av skarp kritik från bl.a. 

brukarorganisationer då de menade att det innebär 

försämrade möjligheter till frihet och makt över sitt eget liv.

När utredningen gick ut på remiss under år 2020 ombads 

remissinstanserna att inte lämna synpunkter på de delar som 

handlat om att begränsa möjligheterna till assistans för barn 

och stora varaktiga funktionsnedsättningar. Regeringen 

valde istället att tillsätta en särskild utredning om personlig 

assistans för att fördjupad analys och framtagande av 

underlag för beslutsfattande. Utredningen ska ge förslag på 

hur rätten till personlig assistans kan stärkas för personer 

som är i en utsatt och svår situation.

Vi har utifrån intervju med sakkunnig inom LSS på SKR 

sammanfattat de förändringar som de tror kommer att 

genomföras utifrån de två utredningarna och hur det kan 

komma att påverka kommuner.
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Förslag på förändringar som SKR tror kommer att 
införlivas (1/2)

F ö r s l a g  p å  f ö r ä n d r i n g a r  i  L S S - u t r e d n i n g e n  o c h  P e r s o n l i g  a s s i s t a n s u t r.

Utifrån sakområdeskunskap, de politiska uttalanden som varit 

kring LSS- utredningen, synpunkter från brukarorganisationer 

samt inkomna remissyttranden tror SKR att följande förändringar 

kommer införas utifrån de två utredningarna:

Boendestöd som är en Sol-insats idag ska införas som en insats 

även inom LSS, för att kunna erbjuda en mer komplett 

boendetrappa och andra möjligheter än grupp-och servicebostad 

för brukare. Även de som bor i grupp- eller servicebostad kan ha 

rätt till sådan stöd om det stöd som finns att tillgå inte bedöms 

vara tillräckligt.

Kontaktperson ska kunna ges som gruppaktivitet för en ökad 

flexibilitet och ett mer varierat innehåll för den som får stödet, om 

så den enskilde samtycker till detta. I dagsläget ges den enskilt.

Insatsen avlösarservice i hemmet ska finnas kvar men 

omformuleras om så den inte är styrd till hemmet utan även kan 

ges på andra ställen för ökad flexibilitet i stöd. Det förtydligas i 

lagtexten genom att insatsen byter namn från ”Avlösarservice i 

hemmet” till bara ”Avlösarservice”. 

Boende med särskild service & Daglig verksamhet – Vad 

gäller dessa insatser sker inga skillnader mot nuläget. 

Undantagsvis en skrivning om att brukare har rätt till en 

inledande kartläggning för att fastställa hur Daglig 

verksamheten bäst kan anpassas och utformas utifrån de 

individuella behoven.

Korttidsvistelse- Det tudelade hälso-och sjukvårdsansvaret 

mellan landsting och kommun har setts över och det 

övervägs om ansvaret ska övergå till kommunen. I dagsläget 

uppfattas ansvaret otydligt vilket drabbat personer och 

anhöriga i behov av stödet

Förslag om en huvudman för personlig assistans  inte att 

det är uppdelat som idag mellan stat och kommun beroende 

på uppskattat behov (över eller under 20h), vilket lett till att 

ansvaret lätt förskjuts mellan parterna beroende på vem som 

gör bedömningen. Försäkringskassan föreslås ha 

myndighetsansvaret medan kommunen har 

basansvaret/utförandet och uppföljning. 

Beslut om detta ska tas innan nästa val. 

18
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Förslag på förändringar som SKR tror kommer att 
införlivas (2/2)

F ö r s l a g  p å  f ö r ä n d r i n g a r  i  L S S - u t r e d n i n g e n  o c h  P e r s o n l i g  a s s i s t a n s u t r.

Personlig assistans –Den personliga assistansen föreslås 

omfatta samtliga hjälpmoment vid andning och 

sondmatning, då dessa kommer att definieras som ett 

grundläggande behov framgent och således vara berättigade 

personlig assistans. 

Det finns även förslag som syftar till att få till en mer 

likvärdig bedömning av antal assistanstimmar. I dagsläget 

beviljas personlig assistans för ”grundläggande behov” samt 

”för andra personliga behov”.  Det har varit upp till varje 

handläggare att bedöma omfattningen ”för andra personliga 

behov” vilket gjort att de varierat mycket. Nu föreslås att en 

schablon om 15 timmar i veckan för dessa behov (dagliga 

livet i hemmet, att göra inköp, träna och delta i 

fritidsaktiviteter). 

Staten kan komma att ta merkostnaderna som 

kommunen har idag för brukare i grupp-och 

servicebostad. Det pågår även en utredning kring 

merkostnader i LSS-bostäder, eftersom personer med LSS-

beslut i boende är en av de fattigaste målgrupperna i landet  

och ibland belastas med ex. dyra hyror i nybyggen eller 

höga kostnader för mat m.m. I dagsläget är det kommunen 

som kompenserar brukaren för dessa merkostnader men 

förslaget kommer att innebära att staten tar en del av dessa 

merkostnader.

.
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Förberedelser som kommunerna kan vidta inför 
förändringar i lagstiftning

S e  ö v e r  k o m p e t e n s e r  o c h  r e s u r s e r  i n o m  b o e n d e s t ö d  &  k o r t t i d s v i s t e l s e

Vilka förslag som kommer att införas är som sagt inte klart 

ännu men i väntan på beslut föreslår SKR att kommuner 

förbereder sig genom att:

• Att se över resurser och kompetenser kring boendestöd 

som kan bli LSS-insats. Det kan finnas brukare som har 

boendestöd via Sol men som istället kan få det via LSS 

iom ny lagstiftning. Det innebär att det även blir 

avgiftsfritt för personerna då det är en 

rättighetslagstiftning.

• Om hälso-och sjukvårdsansvaret går över till kommunen 

inom korttidsvistelse så behöver man säkerställa att det 

finns tillräckliga resurser i form av undersjuksköterskor

• Se över kompetenser och resurser inom personlig 

assistans, för att kunna ställa om arbetsuppgifterna om 

huvudmannaskap för myndighetsutövningen går över till 

staten.
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Kapitel 4 – Rekommendationer & vägen framåt

Vi rekommenderar att samla LSS verksamheten på ett ställe för att stärka kompetens 

och en fullt igenom professionell verksamhet.

Våra huvudrekommendationer är:

• Samla LSS-verksamheten – två alternativ  

• Förvaltningen arbete och lärande 

• Omsorgsförvaltningen 

• Samlad översyn istället för att lappa och laga

• Utveckla arbetssätt och likställighet

• Aktivt arbete med uppföljning och utveckling

• Ansvar och befogenhet behöver hänga samman

• Utveckla boendealternativen

Härutöver har vi identifierat ytterligare utvecklingsbehov som vi ser behöver ske för att 

Alvesta ska stärka sitt arbete med LSS-verksamheterna. Dessa är sammanfattade i en 

separat bild. 
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S y n e r g i e r  s o m  i n t e  u p p n å s  o c h  n e g a t i v t  f ö r  v e r k s a m h e t  o c h  k u n d e r

Dagens uppdelade organisation bedöms leda till såväl 

ineffektivitet som negativa konsekvenser för brukare. Tänkta 

synergier har inte uppstått mellan LSS och särskolan. Istället har 

LSS på UF blivit isolerad och lever sitt eget liv. På FAL är antalet 

ärende mycket begränsat, 3 ärenden år 2020 vilket kan förväntas 

leda till begränsad LSS-kompetens hos såväl nämnd som 

tjänstemän. Idag ligger merparten av LSS på OF, men samtidigt 

finns det få beröringspunkter mellan övriga delar av OF och LSS. 

Samverkansytorna, utifrån ett klientperspektiv finns primärt 

mellan LSS och FALs IFO-verksamheter (Barn och unga resp. 

Vuxen), men där FAL redan idag har en stor bredd i sin 

verksamhet. Baserat på detta ser vi möjligheter att såväl FAL som 

OF är två alternativa förvaltningar där samordningen kan ske. 

Ovsett förvaltning ser vi följande fördelar med att samla LSS:

- Genom att samla kompetensen gällande LSS på ett ställe 

minskas sårbarhet, och bättre förutsättningar för 

kompetensutveckling

- Enklare att parera ev framtida lagändringar när all verksamhet 

är samlad i en förvaltning

- Ökad likställighet och en politisk nämnd med ansvaret

- Handläggningen av LSS sker på ett ställe utan risk att behöva 

byta förvaltning under utredningstiden

- Ökad kontinuitet för kunden som stannar kvar i samma 

förvaltning, jämfört med idag där 20-årsgränsen innebär 

överföring till ny förvaltning

- Ökad flexibilitet och individanpassad – nu begränsar 

åldersindelningen ett effektivt arbetssätt och bredd i erbjudande 

till kunderna

Följande verksamheter omfattas:

Samtliga LSS-verksamheter (myndighet och verkställighet) bör 

samordnas. Detta inkluderar:

- Enheten på UF som arbetar med verkställigheten 

- LSS-myndighet som ligger på omsorgsförvaltningen

- Verkställighet som ligger på omsorgsförvaltningen 

- Myndighetshandläggning som ligger på FAL (få ärende och 

därför tveksamt hur mycket resurser som omfattas) 

- Ev LSS-verkställighet som ligger på FAL (begränsat)

Vi menar att socialpsykiatrin kvarstår på FAL baserat på 

kopplingarna mellan socialpsykiatri och missbruk. 

På följande sidor redovisar vi vår syn på för och nackdelar med 

respektive nämnd som ansvarig för LSS-verksamheten. 
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S a m o r d n a  p å  F ö r v a l t n i n g e n  f ö r  a r b e t e  o c h  l ä r a n d e

Fördelarna med att samordna LSS på FAL är primärt kopplade till 

ett klientperspektiv, det är primärt mellan LSS och socialtjänsten 

som glappen kan uppstå. Nackdelarna är kopplade till organisation 

och kompetens.

Fördelar med en samlad organisering på FAL

De fördelar vi särskilt vill lyfta fram för att samla LSS-

verksamheten till FAL är följande:

- Organisering utifrån målgrupp för att underlätta samordning 

mellan de olika myndighetsverksamheterna. Att samordna 

myndigheterna för socialtjänst och LSS vore därför en lösning

- Underlätta samsyn mellan LSS och socialtjänsten av varandras 

olika lagstiftningsområden och sociala arbete

- Minska konfliktytorna som kan uppstå pga ekonomiska ansvaret 

för en klient. Konfliktytorna uppstår primärt mellan LSS och 

Socialtjänsten (inkl socialpsykiatrin), mer sällan mellan LSS och 

äldreomsorgen. 

- Personer med både LSS- och SOL-insatser handläggs i samma 

förvaltning

- I det fall (vilket bedöms troligt) att även boendestöd kan 

erbjudas som LSS-insats finns det redan på FAL. 

Nackdelarna

Största nackdelen med placering på FAL är att verksamheten redan 

idag har en stor bredd i sin verksamhet som, utifrån vår inblick, inte 

är fullt ut logisk. Att därtill lägga till LSS-verksamheten skapar en 

än mer splittrad förvaltning. 

De nackdelar vi kan se är primärt kopplade till att FAL idag har 

begränsad LSS-kompetens i ledning och nämnd. Det kan därför 

finnas en övergångsperiod som kan bli negativ för kunderna. En 

övergång av LSS till FAL skulle därför kräva en utbildningsinsats 

för såväl tjänstemannaorganisationen som nämnd. 

En annan nackdel är att en överföring till FAL är en betydligt större 

organisatorisk förändring jämfört med att förlägga verksamheten på 

Omsorgsförvaltningen. 

En fjärde nackdel kan vara att LSS arbetar med livsvariga beslut 

och har i vissa fall mer fokus på upprätthålla och stödja till ett gott 

liv, jämfört med socialtjänsten som har kortare beslut och ett 

tydligare mål att få klienterna oberoende av insatser. Här har LSS 

och omsorgen en mer gemensam utgångspunkt jämfört med LSS 

och socialtjänsten.

En fjärde nackdel är samordningen mellan LSS och hälso- och 

sjukvårdsinsatser (SSK, MAS, rehab/hjälpmedel) som ligger på 

Omsorgsförvaltningen. Förslagsvis upprättas rutiner för köp-och 

sälj för att kunna tillhandahålla dessa kompetenser inom FAL. 
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Samla LSS-verksamheten (3/3)

S a m o r d n a  p å  O m s o r g s f ö r v a l t n i n g e n

Fördelarna med att samordna Omsorgsförvaltningen är primärt 

kopplad till verksamhetsmässiga argument. Det finns få 

beröringspunkter mellan omsorgsförvaltningens målgrupper i 

övrigt och LSS. 

Vi ser följande fördelar

De fördelar vi särskilt vill lyfta fram för att samla LSS-

verksamheten till Omsorgsförvaltningen är:

- Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som har klart flest 

ärende och därmed en uppbygg organisation för LSS. Det 

innebär att förvaltningen även har en förståelse och ”språk” för 

att arbeta med LSS-frågor

- Omsorgsförvaltningen har en etablerade och effektiv 

handläggningsprocess och rutiner för arbetet med LSS

- Omsorgsförvaltningen har en nämnd som är väl insatt i LSS-

frågor och förståelse för området

- Organiseras tillsammans med kommunens hälso- och sjukvård 

(inkl MAR) vilket ökar samordningen, och bättre beredskap 

vid ev utökat ansvar för kommuner gällande hälso- och 

sjukvård inom LSS.

Vi ser följande nackdelar

Den stora nackdelen med att samla LSS på OF är att 

organiseringen skulle ställa stora krav på ett nära samarbete 

mellan OF och FAL för att hantera kunder som är aktuella i både 

LSS och socialtjänsten. Detta är en utmaning redan idag och kan 

därför vara en fortsatt utmaning om LSS hamnar på OF. 

Exempel på målgrupper som kräver samordning är såväl barn och 

unga, som vuxna. Det kan t.ex. handla om barn/unga som är 

”hemmasittare” och med autismdiagons där såväl LSS som 

socialtjänsten (BoU-verksamhet och närvaroteamet) behöver 

samarbeta. Men också om vuxna missbrukare där såväl LSS, 

missbruksvård, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd kan bli 

inblandat. Vi vet av erfarenhet att detta är ”glapp” som ofta 

uppstår och att målgrupperna riskerar hamna ”mellan stolarna” 

och vara grund för konflikter. Eller vuxna med 

personkretstillhörighet behöver mer kvalificerad sysselsättning än 

andra LSS-kunder.
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Samlad översyn istället för att lappa och laga

U t v ä r d e r a  o c h  t a  e t t  h e l h e t s g r e p p

I samband med genomlysningen har vi förstått att Alvesta 

kommun har genomfört en rad mindre och större 

organisatoriska justeringar under årens lopp. Det har handla 

om att flytta över LSS myndighet (upp till 20 år) från UF till 

OF, att föra över socialpsykatrin och delar LSS till FAL, eller 

överföring av utbildningsfrågor (gymnasiet) från 

Utbildningsförvaltningen till FAL. Förändringarna har gjorts 

utan att ta ett större och mer samlat grepp om den kommunala 

organisationen. 

Innan kommunen gör ytterligare mindre organisatoriska 

justeringar som innebär ”lappa och laga”, rekommenderar vi 

att kommunen tar ett samlat grepp om kommunorganisationen 

genom att:

1) Utvärdera de organisatoriska justeringar som gjorts för att 

värdera om önskade synergier uppstått

2) Utformar ett samlat organisationsförslag för kommunens 

samlade organisation som bygger på:

1) Kundperspektiv

2) Politiska målsättningar och prioriteringar

3) Kostnadseffektivitet, samt

4) Centrala styrprinciper kopplat till budget, 
ansvar och befogenheter

Detta bör vara ett arbete som inleds omgående för att 

verkställas med start den 1/1 2022 för att inte fördröja den 

organisatoriska justering som LSS är i behov av. Men även för 

att hinna verkställa i god tid före valet.  
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Utveckla arbetssätt och likställighet

E n  k o m m u n g e m e n s a m  v ä g l e d n i n g  

f ö r  L S S - v e r k s a m h e t e n

Genom samorganiseringen behöver kommunen även ta fram 

en samlad vägledning för kommunens LSS-verksamhet. 

Idag saknas vägledning för vissa målgrupper och mellan 

FAL och OF saknas koordinering. 

Vägledningen kommer, baserat på lagstiftning och 

omsorgsnämndens ambitioner, fastställa riktlinjer för 

kommunens invånare och det samlade erbjudandet för 

personer med personkretstillhörighet enligt LSS. 

På detta sätt skapas en sammanhållen och likställighet 

oavsett personkretstillhörighet och ålder, vilket inte är fallet 

idag. 

F ö r b ä t t r a  s a m a r b e t e  m y n d i g h e t  

o c h  v e r k s t ä l l i g h e t

Det finns redan idag upparbetade processer mellan 

myndighet och verkställighet. Dessa kan vidareutvecklas. 

Syftet med samarbetet är att:

- Säkerställa att individerna får det bästa erbjudandet 

kommunen i sin helhet kan erbjuda för möta individens 

behov

- Värdera förutsättningar för att hitta lösningar med egen 

verksamhet innan externa aktörer involveras

- Följa upp verkställda beslut för att se insatsen i relation 

till behov och måluppfyllelse

- Att individer inte hamnar mellan stolarna, särskilt i det 

fall individen är aktuell i fler förvaltningar
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Aktivt arbete med uppföljning och utveckling

U p p f ö l j n i n g  f ö r  s t ä r k t  k v a l i t e t  o c h  m i n s k a d e  k o s t n a d e r

Genom intervjuer framkommer att det finns rutiner med årlig 

uppföljning av varje kund. Detta är bra och ska fortsätta. 

Däremot får vi även till oss att Alvesta kommun riskerar att 

idag betala för platser i t.ex. boenden som inte används på 

grund av bristande uppföljning. Detta har lyfts fram av UF som 

genom egen uppföljning (utan att ha ansvaret) uppmärksammat 

att förvaltningen betalar för insatser som inte nyttjas. 

I uppföljningen föreslår vi även att dialogen med 

leverantörerna av externa placeringar utvecklas och att 

villkoren förändras kopplat till att informera om att platser inte 

nyttjas, eller prisreduktion vid avvikelser. Det kan också 

handla om att bättre förhandla skolavgifter för elever som idag 

kan uppfattas som väldigt höga.

Vi ser också att uppföljningar kan göras för att bättre 

säkerställa att individerna får de insatser som behövs, men 

också kontinuerligt värdera förutsättningar att externa 

placeringar kan tas tillbaka till egen regi. 

I likhet med erfarenheterna från Lund behöver 

uppföljningsarbetet även kopplas samman med verksamhetens 

löpande kvalitetsarbete. Även här finns utrymme för 

utveckling och att säkerställa tillgången till data.  

På samma sätt konstaterar vi att det svårt att följa LSS-

kostnaderna och kostnadsutvecklingen utan handpåläggningen. 

Det är endast UF som kunnat få fram ekonomisk information 

till utredningen. Vi rekommenderar att kommunen utvecklar 

sin redovisning för att bättre kunna följa utvecklingen. 

27

Aktivt arbete med uppföljning i Lund

I samband med införandet av IBIC har Lunds LSS-

verksamhet stärkt sitt arbete med uppföljning. Baserat på 

tydliga mål och en ersättningsmodell till utförare som 

baseras på måluppfyllelse har uppföljningen (utifrån 

mätbara mål) fått en central roll i myndighetsutövningen. 

Uppföljningen sker baserat på information i 

verksamhetssystemet där kommunen kan följa vilka 

behovsområden som man är mer framgångsrik än andra. 

Här igenom bygger kommunen upp ett löpande 

utvecklings- och kvalitetsarbete och där myndighet och 

utförare, inklusive medarbetare är engagerade. 
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Ansvar och befogenhet behöver hänga samman

D e n  s o m  a n s v a r a r  f ö r  k o s t n a d e n  b e h ö v e r  ä v e n  d e t  f u l l a  a n s v a r e t

Idag har Utbildningsförvaltningen budgetansvar för externa 

placeringar som görs av Omsorgsförvaltningen gällande barn 

och unga. UF saknar dock ansvar för kunderna, 

uppföljningsansvaret samt val av utförare eller att förhandla 

avtal. OF som bär ansvaret bär dock inte det kostnadsmässiga 

ansvaret. Enda argumentet för vald modell är att 

kostnadslogiken ska få UF att utveckla ett erbjudande som 

omfattar behoven för att därigenom minska antalet externa 

placeringar. Denna logik är dock svag.

Utifrån principer om styrning och ledning menar vi att 

nuvarande glapp mellan ansvar och befogenhet skapar 

bristande incitament för myndighet att jobba aktivt med 

kunder i externa placeringar. Samtidigt uppstår frustrationer 

och irritationer från UF som står för dyra placeringskostnader 

utan att kunna göra något åt saken. Vi menar att Alvesta bör ha 

som vägledande styrprincip att den verksamhet som ansvarar 

för kostanden även ska stå för kostnaden. Detta är även något 

som politiken lyfter fram i intervjuerna vi haft med dem.

Därtill menar vi att genom att samla både verkställighet och 

myndighet i samma förvaltning finns ett gemensamt 

incitament att både möte kundernas behov men också till en 

acceptabel kostnad. 
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Utveckla boendealternativen

U t v e c k l a  b o e n d e a l t e r n a t i v  f ö r  i n d i v i d e n s  b ä s t a  o c h  m i n s k a d e  k o s t n a d e r  

Baserat på intervjuer och skriftlig dokumentation får vi en bild 

av att det finns möjligheter för kommunen att utveckla 

boendealternativen:

• Först vill vi lyfta fram boendet som kallas Rönnen (FAL). 

Tidigare var detta ett boende för personer med LSS-beslut, 

men har dömts ut pga avsaknad av sprinklers. Detta betyder 

att Rönnen kan idag ha personer med LSS-beslut men som 

bor i ett SoL-boende. Detta får betraktas som tveksamt 

förfarande utifrån individperspektiv, men också utifrån 

ekonomiskt perspektiv då kostnaderna för boendet inte 

omfattas av den rapportering som görs till SCB och som 

ligger till grund för kommunens tilldelning av 

utjämningssystemet. 

• Av underlagen framgår även att FAL har ca 4-6 personer som 

idag är placerade på externa HVB-hem men genom att 

iordningsställa Rönnen till ett LSS-boende bedöms 

personerna kunna tas hem från HVB och hanteras på 

hemmaplan. 

• Se över korttidsvistelsen Virda som tidigare fungerat som 

förskola. Baserat på intervjuerna beskrivs verksamheten som 

en mer institutionslik verksamhet och med långt större ytor 

än nödvändigt. Vi har endast begränsad information men vill 

ge uppmärksamhet till verksamhetens utformning utifrån ett 

kvalitativt perspektiv. I ett av de tillhandahållna underlagen 

framgår att Virda har 2 ungdomar som har tillsyn och 4 

ungdomar har fritidshem (under 12 år) och detta i stora 

lokaler.  Därutöver är det ca 13 övernattningsnätter/veckan 

på Virda.
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Övriga förbättringsåtgärder

Baserat på intervjuer och annan datainsamling vill vi även 

lämna följande rekommendationer:

• Det finns ett behov av att utveckla informationen på 

hemsidan om LSS. Som besökare är det svårt att hitta 

kommunens erbjudande, framför allt kopplat till barn och 

unga. Därtill bör kommunen överväga att skapa en mer 

tillgänglighetsanpassad hemsida, i vart fall de delar som är 

relaterade till LSS-verksamheten. 

• Baserat på erfarenheterna från Eskilstuna finns det skäl att se 

över arbetet med digitalisering och därigenom skapa verktyg 

som ökar förutsättningar för ett självständigt liv för kunden. 
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Bilagor
- Goda exempel 

kommuner

- Kvantitativ analys
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Bilaga 1 
Goda exempel från andra kommuner

En del av utredningen har vi inhämtat input från goda exempel kommuner, som arbetar 

framgångsrikt inom LSS-verksamheten.

De goda exempel har valts ut med hjälp av SKR:s experter inom LSS.

• Eskilstuna kommun - framstående i digitaliseringsarbete

• Tyresö kommun - uppföljning av utförare både egen regi och externt

• Lunds kommun - måluppfyllelse och har implementerat IBIC på ett bra sätt
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Eskilstuna kommun – digitalisering av verksamheten 
och införande av välfärdsteknik

Te k n i k u t r u s t a d e  g r u p p - &  s e r v i c e b o e n d e n  s a m t  d i g i t a l  d o k u m e n t a t i o n

Eskilstuna kommun är en av SKR:s modellkommuner för 

digitalisering inom vård- och omsorgsområdet. Det har bl.a. 

handlat om att införa digitala hjälpmedel och väldfärdsteknik för 

att öka brukares självständighet, anpassa verksamheter för att 

klara demografiska utmaningar och att utveckla de egna 

arbetssätten och synsätten inom vården.

Det är kvalitetschefen (centralt i förvaltningen) som har det 

uttalade ansvaret för digitalisering, och arbetet har även gynnats 

mycket av en engagerad förvaltningschef samt att det funnits en 

tydlig strategi för detta på kommunnivå. Projektet har skett i 

samarbete med Mälardalens högskola och delvis finansierats av 

EU medel. 

En stor del arbetet har handlat om att ställa om synsätt och 

arbetssätt hos medarbetare, med utbildningsinsatser för att höja 

kunskapsnivån hos såväl brukare men även delar av personalen 

som inte har samma vana och självförtroende vad gäller digital 

utrustning.  Eldsjälar har lyfts fram och varit ambassadörer för 

digitaliseringen, genom att bla spela in korta filmer som visar hur 

man kan arbeta med Ipads i jobbet.  Ett tips är att satsa på en 

verksamhet och utrusta den så får den vara en draghjälp för 

övriga.

Inom ramen för projektet har  man bland annat: 

• Wifi och god uppkoppling hos brukare

• TV-apparater/skärmar i gemensamhetsutrymmen på grupp och 

servicebostäder kan kopplas upp för att delta digitalt i evenemang och 

aktiviteter

• Mobil dokumentation på plats hos brukaren m.h.a Ipads så att 

dokumentation ex. uppföljning av genomförandeplan kan göras direkt 

på plats i verksamhetssystem och att brukaren kan vara delaktig i det

• Digital signering vid medicinering, med ett system som påminner 

personal när medicin ska ges brukare

• Lärt brukare handla livsmedel och andra nödvändiga varor online för 

ökad självständighet. 

• Samlat ihop information om appar som kan vara användbara för brukare 

(ex. för att sköta ekonomi, inköp, träning m.m.)

• Har upprättat två visningsmiljöer med digitala hjälpmedel, en daglig 

verksamhet med ex, kognitiva hjälpmedel och en lägenhet som utrustats 

digitalt

• Vissa säkerhets och- fortbildningar (ex. GDPR, brandrutiner) ges 

digitalt med efterföljande frågor för att följa upp att kunskaperna 

förvärvats av medarebetare

• Uppföljningar och aktiviteter har varit digitala under Corona, ex. 

gemensam jumpa, musikquiz m.m.
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Lund kommun- måluppfyllelse implementerat IBIC

D a t a d r i v e n  u p p f ö l j n i n g  o c h  k v a l i t e t s a r b e t e

Lunds kommuns organiserar LSS-verksamheten inom 

omsorgsförvaltningen. Myndighetsenheten som ansvarar för 

bl.a. LSS-verksamhet har pekats ut av SKR som ett 

framgångsexempel. Sammanfattningsvis vill vi särskilt lyfta 

fram följande i Lunds arbete:

• Följer IBIC-processen inkl uppföljning och konkreta mål, 

men dokumenterar inte mer än nödvändigt. Funnits risk att 

IBIC varit utredningsdrivande, men detta har styrts upp för 

att få mer fokuserade utredningar med fokus på rätt saker. 

• Tydlig struktur för uppföljning där varje handläggare 

ansvarar för att planera in sina uppföljningar i ett årshjul och 

där ansvarig chef kontinuerligt följer upp genomförandet av 

uppföljningar utifrån konkreta och mätbara mål.

• Etablerat ett ersättningssystem som premierar utförare som 

når måluppfyllelse. Modellen har ställt krav på SMARTA 

mål och kontinuerlig uppföljning. Görs inte uppföljningarna 

och rapporteras in erhåller inte heller utföraren ersättning. 

• Stor fokus på att kvantifiera mål, följa upp med statistik på 

månadsbasis och använda data för utveckling. Detta har 

dock krävt en extra prioritering på verksamhetssystemet och 

att kunna få ut nödvändig data (använder Procapita som 

verksamhetssystem)

• Baserat på uppföljningen genomförs strukturerade möte 

mellan beställare o utförare – två ggr / år, med fokus på 

utveckling. Här deltar samtliga chefer och medarbetare.

• Varje medarbetare ges utrymme i sin tjänst för 

utvecklingstid. Det kan handla om metodansvariga, 

hälsfrämjare, PULS-ledare, verksamhetsutveckling etc. Det 

är frivilligt att ta på sig ansvaret men den som gör det 

premieras. 

• Inte inneburit fler resurser, snarare har strukturerna ökat 

effektivitet och produktivitet. 

Sammantaget kan vi konstatera att kommunens LSS-

verksamhet är datadriven, tydliga mål och fokus på utveckling. 

Men också med förmåga att prioritera färre initiativ och nå 

resultat, snarare än att göra utvecklingsagendan allt för 

omfattande. 
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Tyresö kommun - uppföljning av utförare

U p p f ö l j n i n g  u t i f r å n  e t t  v e r k s a m h e t s p e r s p e k t i v

Tyresö kommun har en väletablerad struktur för uppföljning 

av utförare av LSS-insatser. I det så kallade Kvalitetsrådet 

sitter MAS, kvalitetsutvecklare, avtalscontroller och 

enhetschefer en gång per månad och går igenom inkomna 

synpunkter, klagomål och LexSarah. I arbetet har 

kommunen utvecklat arbetet med att fånga upp interna 

synpunkter. Baserat på underlagen identifieras trender och 

tendenser och därmed behov av fördjupad uppföljning i 

berörda verksamheter.  

Myndighetschefen sitter kontinuerligt i möte med utförare 

för samtal om kvalitet och det som framkommer från 

uppföljningarna. Krävs det så ber myndighetschefen 

utförare om åtgärdsplaner. Åtgärdsplanerna följs upp för att 

säkerställa att verksamheten går i rätt riktning. 

Kommunen har även en central uppföljningsgrupp som gör 

återkommande uppföljningar av kommunens olika LSS, 

omsorgs och socialtjänstverksamheter. Uppföljningarna 

beslutas tillsammans med förvaltningsledningarna och läggs 

in i årshjul. Beroende på prioriteringar genomförs sedan 

uppföljningar. Dessa är mer kvalitativa och inkluderar 

intervjuer med såväl kunder som medarbetare. 

Därtill genomförs återkommande avtalsuppföljningar för att 

säkerställa rutiner och dokumentation är på plats.   

Kommunen genomför även årliga branschdialoger där 

utförare (privata och egen regi) träffas och utbyter 

information. Det handlar även för myndighetssidan att fånga 

in ev utmaningar, oklarheter eller problem som behöver 

lösas. 
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Bilaga 2 
Kvantitativ analys

I följande delar fördjupar vi oss i några nyckeltal för LSS-verksamheten i olika 

kommuner. Nyckeltalen är inhämtade från databasen KOLADA, som sammanställer 

nyckeltal för olika kommunala och regionala verksamhetsområden. I kommande sidor 

jämför vi nyckeltal för Alvesta kommun och tre andra kommuner. Dessa kommuner har 

valts ut med utgångspunkt i KOLADAS jämförelseindex med avseende på LSS-

verksamhet. Jämförelsekommunerna är Munkedals kommun, Sjöbo kommun, samt 

Sunne kommun. Därutöver jämför vi även nyckeltalen för Alvesta kommun med det 

nationella genomsnittet. Det nationella genomsnittet syns som ”Riket” i följande 

diagram.

Följande delar gör inte anspråk på att redogöra för bakomliggande faktorer såsom 

organisation och arbetssätt inom respektive kommun. Vår ambition med dessa delar är 

snarare att ge en indikator på hur nyckeltalen i Alvesta kommun står sig i jämförelse 

med andra jämförbara kommun och i jämförelse med det nationella genomsnittet. 
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Summerande slutsatser kvantitativ analys

K R / B R U K A R E :  A LV E S TA  

S T I C K E R  I N T E  U T
Sett till kostnad per brukare både avseende boende och daglig verksamhet ligger 

kostnadsläget i Alvesta i paritet eller till och med lägre än riksgenomsnittet. 

Vidare har indexet för personalkostnader i Alvesta de senaste åren konvergerat 

med riksgenomsnittet.

37

A N M Ä R K N I N G S V Ä R T  

F Å  B O E N D E
Sett till befolkningsstorlek och andel invånare med LSS-beslut är det 

anmärkningsvärt att andelen invånare med boende enligt LSS genom åren 

understiger riksgenomsnittet med en bra bit. Detta kan vara en indikation på att 

personer med boendeinsatser inte har fått beslut i enlighet med LSS. 

VA D  K A N  V I  L Ä R A  

AV  S U N N E ?
Sunne kommun sticker i många diagram ut med sitt låga kostnadsläge och 

tydliga, kontinuerliga, negativa kostnadsavvikelser. Detta kan vara en indikation 

på att vi har mer att lära av Värmlandskommunen avseende organisation och 

arbetssätt beträffande LSS.
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Andel med LSS-beslut i paritet med det nationella 
genomsnittet

J Ä M F Ö R B A R A  K O M M U N E R

Det övre diagrammet till höger redogör för befolkningen i 

Alvesta kommun och i de tre jämförelsekommunerna. Vi ser 

att Alvesta är störst av de fyra kommunerna. Dock skiljer det 

endast 800 personer mellan Alvesta kommun och Sjöbo 

kommun (2020). Både Munkedals och Sunne kommuner är 

något mindre än Alvesta kommun.

Det nedre diagrammet redogör för den procentuella andelen 

kommuninvånare med beslut enligt LSS. Den mörkgrå 

stapeln redogör för det nationella genomsnittet för alla 

Sveriges kommuner. Vi lägger märke till att det inte 

föreligger några avsevärda skillnader mellan andelen 

invånare med beslut enligt LSS i Alvesta och det nationella 

genomsnittet. Alvesta ligger i paritet eller under det 

nationella genomsnittet. Av jämförelsekommunerna sticker 

både Sjöbo och Sunne kommuner ut i förhållande till både 

Alvesta och till det nationella genomsnittet. Munkedal 

uppvisar nivåer i paritet eller något under Alvesta och det 

nationella genomsnittet. 

B E F O L K N I N G
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Relativt sett få personer med boende enligt LSS

B O E N D E  O C H  D A G L I G  V E R K S A M H E T

Det övre diagrammet till höger redogör för antal personer 

med boende enligt LSS (antal personer per 10 000 

invånare). Vi ser i diagrammet att Alvesta kommun för alla 

år ligger under det nationella genomsnittet. Hade Alvesta 

legat på samma nivå som rikssnittet 2019 hade cirka åtta fler 

kommuninvånare haft boende enligt LSS i kommunen. Vi 

lägger även märke till att Sunne kommun kontinuerligt 

ligger långt över riksgenomsnittet. 

Det nedre diagrammet redogör för antal personer med daglig 

verksamhet enligt LSS (antal personer per 10 000 invånare). 

Vi lägger även här märke till att Alvesta kommun 

kontinuerligt ligger under riksgenomsnittet. Dock är 

skillnaden inte lika stor som skillnaden beträffande personer 

med boende enligt LSS.  Även beträffande daglig 

verksamhet visar Sunne kommun nyckeltal som som 

kontinuerligt överskrider riksgenomsnittet. 

P E R S O N E R  M E D  B O E N D E  E N L I G T  L S S
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Kostnad per brukare i paritet eller lägre än 
riksgenomsnittet

K O S T N A D  P E R  B R U K A R E

Det övre diagrammet till höger redogör för kostnaden per 

brukare för boendeinsatser i enlighet med LSS. Vi ser i 

diagrammet att Alvesta för alla år har de näst högsta 

kostnaderna av jämförelsekommunerna (Sjöbo kommun har 

högst kostnad alla år). Dock ser vi också att att kostnaden 

per brukare inte skiljer sig avsevärt från riksgenomsnittet. 

2019 skiljer det exempelvis endast 3 000 kronor mellan 

Alvesta och riksgenomsnittet i kostnad för boende per 

brukare. Anmärkningsvärt är även att Sunne kommun för 

alla år ligger en bra bit under riksgenomsnittet. 2019 uppgår 

skillnaden till över 250 000 kronor.

Det nedre diagrammet redogör för för kostnad per brukare 

för personer med daglig verksamhet enligt LSS. För alla år 

är kostnaden per brukare med daglig verksamhet enligt LSS 

lägre i Alvesta än för riksgenomsnittet. 2019 skiljer det 

drygt 17 000 mellan Alvesta och riksgenomsnittet. Vi lägger 

även märke till att Munkedal för alla år har högre kostnader 

per brukare än riksgenomsnittet. 

K O S T N A D  B O E N D E  ( K R / B R U K A R E )
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Låg andel köpt verksamhet kombinerat med negativ 
kostnadsavvikelse de senaste åren

K Ö P  O C H  AV V I K E L S E

Det övre diagrammet till höger redogör för andelen köpt 

verksamhet beträffande funktionsnedsättning enligt LSS och 

SFB (socialförsäkringsbalken), vilket inkluderar boende, 

personlig assistans, daglig verksamhet etc. Vi lägger märke 

till att Alvesta i förhållande till riksgenomsnittet ligger på en 

betydligt lägre nivå. 2019 gav riksgenomsnittet över en 

femtedel andel köpt verksamhet, medan samma siffra i 

Alvesta var 6,7 procent. 

Det nedre diagrammet redogör för nettokostnadsavvikelsen 

för LSS. Detta mått ger uttryck för nettokostnaderna för LSS 

i relation till referenskostnaden för LSS, vilken bygger på 

nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året och 

räknas ut med bas i antalet verkställda beslut den första 

oktober samma år.  Alvestas negativa nettokostnads-

avvikelse de senaste åren indikerar att kostnadsläget för LSS 

har varit lägre än förväntat, vilket också styrks av 

kommunens egna underlag. Detta kan påverkas av att 

kommunen har färre personer i LSS-boende jämfört med 

andra.

A N D E L  K Ö P T  V H T  L S S  O C H  S H B  ( % ) *
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*Nyckeltalet kalkyleras enligt köp av insatser enligt LSS/SFB, (totalt) dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser enligt LSS/SFB, tkr. Källa: SCB.

N E T T O K O S T N A D S AV V I K E L S E  L S S  ( % )
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Personalkostnader strax över riksgenomsnittet

P E R S O N A L K O S T N A D

Det övre diagrammet till höger redogör för personal-

kostnadsindex för verksamhet enligt LSS. Indexet kalkyleras 

i relation till det nationella genomsnittet för personal-

kostnader, varför den mörkgrå stapeln uppgår till ett (1) för 

alla år.  Vi ser att personalkostnadsindexet i Alvesta 

kommun sedan 2017 konvergerat med riksgenomsnittet. 

2020 motsvarade personalkostnadsindexet i Alvesta 1,01, att 

jämföra med 1, 14 år 2017.

Det nedre diagrammet redogör för personalkostnaden 

(inklusive schablon för köp av huvudverksamhet inom 

boende) per brukare med boendeinsatser enligt LSS. I 

diagrammet har vi endast statistik för riksgenomsnittet för år 

2019. För detta år ser vi emellertid att Alvesta ligger i 

princip jämnt med riksgenomsnittet, så när som på en 

skillnad på drygt 200 kronor per boende. Värt att notera kan 

vara att Sunne kommun kontinuerligt har en låg 

kostnadsnivå. 2019 var den drygt 200 000 kronor lägre än 

den i Alvesta. 

P E R S O N A L K O S T N A D S I N D E X L S S
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§ 62 Dnr 2020-00333 631 

 

Beslut om lokalisering av Moheda förskola 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ersätta tidigare inriktningsbeslut angående placering av en ny förskola i Moheda 
med ett reviderat förslag. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att en helt ny förskola med 10 avdelningar ska uppföras i Moheda på fastigheten 
där Långagårds förskola finns idag.  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Allbohus ges i uppdrag att i samverkan med Utbildningsnämnden ta fram skarpa 
ritningar, kostnadskalkyler samt genomföra upphandling för att senare återkomma 
till Kommunfullmäktige kring beslut och startbesked om byggnation. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Allbohus ges också i uppdrag att se över andra användningsområden för hela 
eller delar av Långagård förskola. 

Sammanfattning 

Funktionella undervisningslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och 
måluppfyllelsen i förskola och skola. Ett strategiskt och systematiskt arbete med 
lokalplanering är därför centralt. Den genomförda skolutredningen visar på en 
mängd möjligheter för att effektivisera och förbättra lokaler och arbetsmiljö för 
såväl barn, elever och personal. Ett av de objekt som identifierats är tillbyggnad 
eller nybyggnation av förskolan i Moheda som ersätter befintliga paviljonger.  

I den behovsanalys som är genomförd av Utbildningsförvaltningen, lokalstrateg vid 
kommunledningsförvaltningen samt Allbohus visar på flera fördelar såväl 
pedagogiskt, verksamhetsmässigt samt byggnadstekniskt att ersätta både 
paviljonger och befintlig förskola vid nuvarande Långagård med en helt ny förskola 
med 10 avdelningar på samma tomt. Det har tidigare tagits ett beslut i 
Kommunfullmäktige om en placering av en förskola med fem avdelningar vid skolan 
i Moheda. Då en mer omfattande behovsanalys nu är framtagen är bilden till viss 
del förändrad varför ett nytt inriktningsbeslut behöver fattas.  

Bilagor 

Kommunfullmäktiges beslut om skolstrategi  

Kommunfullmäktiges beslut om placering av förskola i Moheda 
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Inriktningsbeslut ny förskola i Moheda 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ersätta tidigare inriktningsbeslut angående 
placering av en ny förskola i Moheda med ett reviderat förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar att en helt ny förskola med 10 avdelningar ska 
uppföras i Moheda på fastigheten där Långagårds förskola finns idag.  

Allbohus ges i uppdrag att i samverkan med Utbildningsnämnden ta fram skarpa 
ritningar, kostnadskalkyler samt genomföra upphandling för att senare återkomma 
till Kommunfullmäktige kring beslut och startbesked om byggnation. 

Allbohus ges också i uppdrag att se över andra användningsområden för hela 

eller delar av Långagård förskola. . 

Sammanfattning 

Funktionella undervisningslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och 
måluppfyllelsen i förskola och skola. Ett strategiskt och systematiskt arbete med 
lokalplanering är därför centralt. Den genomförda skolutredningen visar på en 
mängd möjligheter för att effektivisera och förbättra lokaler och arbetsmiljö för 
såväl barn, elever och personal. Ett av de objekt som identifierats är tillbyggnad 
eller nybyggnation av förskolan i Moheda som ersätter befintliga paviljonger.  

I den behovsanalys som är genomförd av Utbildningsförvaltningen, lokalstrateg vid 
kommunledningsförvaltningen samt Allbohus visar på flera fördelar såväl 
pedagogiskt, verksamhetsmässigt samt byggnadstekniskt att ersätta både 
paviljonger och befintlig förskola vid nuvarande Långagård med en helt ny förskola 
med 10 avdelningar på samma tomt. Det har tidigare tagits ett beslut i 
Kommunfullmäktige om en placering av en förskola med fem avdelningar vid skolan 
i Moheda. Då en mer omfattande behovsanalys nu är framtagen är bilden till viss 
del förändrad varför ett nytt inriktningsbeslut behöver fattas.  

Bilagor 

Kommunfullmäktiges beslut om skolstrategi  

Kommunfullmäktiges beslut om placering av förskola i Moheda 

Ny förskola Moheda jämförelsetal 

Arbete utfört av UF placering 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 
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• Personalbesparing, ungefär en tjänst (1,25), 450 tkr

• Borttagna transportkostnader, 96 tkr

• Avgifter till olika organistaioner & myndigheter såsom KRAV, MoH, Mashie

och Anticimex, 15 tkr 

• Ventilation Långagårds matsal, 580 tkr- engångskostnad

• Total besparing som kostchef ser 561 tkr per år + ventilationsförbättringen 

som vi då kan undvika på 580 tkr, engångskostnad.

2021-06-01SID 2 |

”Två kök ger dubbla kostnader för 
byggnation, underhåll, 

reparationer och kostsam 
köksutrustning” Jon Lundborg 

bitr kostchefKostcheferna ser stora besparingar



Lägre driftskostnad med EN stor 
förskola jämfört med två mindre

• En större förskola istället för två mindre, ger stordriftsfördelar, vilket utöver 

mängder med pedagogiska fördelar som nämnts tidigare, också  betyder 

personalbesparing på ytterligare 700 tkr (pedagogisk och 

vaktmästeri/städpersonal)

• Ca 200 tkr mindre per år i driftskostnad oräknat HYRAN om den nya förskolan 

byggs vid,  och ihop med Långagård, jämfört med en ny mindre vid 

Mohedaskolan. 

• Total besparing som rektor ser 900 tkr per år

2021-06-01
SID 3 |

”Lättare att samverka mellan 
avdelningar och på så sätt 

minimera vikarieanskaffning då 
det finns fler avdelningar att 

samarbeta med” Agnetha 
Eliasson rektor Moheda



Total driftsbesparing

Lägre driftskostnad totalt i kronor (ej hyra medräknat)

-EN stor förskola jämfört med två mindre, under ett år

• 561 tkr

• 700 tkr

• 200 tkr

• 1 461 000 kr 

Byggkostnaderna enligt Hoppes utredning anses också bli mindre, ca 3 mkr 

”billigare” att bygga vid Långagård jämfört med vid Mohedaskola

2021-06-01SID 4 |



Kostnadsjämförelse -
större förskola kontra mindre

• Personal, lokalhyra, livsmedel och övriga inköp dividerat med antal barn

Exempel:

1. Lekbackens förskola, 10 avdelningar med 130 barn ger 116 tkr per barn

2. Slätthögs förskola, 2 avdelningar med 30 barn ger 168 tkr per barn

3. Besparing större förskolor ger i denna jmf ca 52 000 kr/barn och år

2021-06-01SID 5 |
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Enkät gjord december 2020 
69% av vårdnadshavare med barn i 
förskolan i Moheda svarade



Personalen vid Moheda förskolors 
svar

2021-06-01SID 7 |



  
 

 

Ny förskola Moheda  
 

 

Sammanfattningen mellan SKR Komentus alternativ och ett platsspecifikt alternativ på en 

förskola skiljer sig i stort inte så mycket i produktionskostnad, utan landar in på ca 28 000:-

/m2  

 

Skillnaden mellan de två alternativen är att i SKR alternativet så finns ingen möjlighet att 

påverka utförande, funktion m.m. då alla avvikelser kostar extra i form av ÄTA-kostnader. 

Storleken på avdelningarna är inte heller fastsatt utan man får välja efter olika alternativ. 

Detta gör att man har svårt att anpassa avdelningarna efter funktion.  

 

I ett platsspecifikt alternativ projekterar man fram det som efterfrågas av organisationen, 

utefter barnantal, funktion, antal avdelningar mm. 

 

Fördelen med SKR alternativet är att man slipper projekteringstiden innan byggstart. Här har 

SKR redan färdiga koncept och man kan efter upphandling börja bygga direkt. 

Tidsvinsten är ca 6 månader med SKR mot en platsspecifik förskola. 

 

 

 Kostnadsmässigt samma kostnad, 28 000:-/ m2 

 Kortare projekteringstid (ca 6 månader) i SKR alternativet 

 Byggtiden är samma , 14 – 18 månader 

 Mindre möjligheter att påverka utförandet i SKR 

 I SKR alternativet 5, 6 – 9 eller 10 -12 avdelningar 

 I det platsspecifika alternativet projekterar man antal avdelningar/funktion som 

efterfrågas. 

 Mer yteffektivt vid nyproduktion jämfört med renovering 

 Säkrare utemiljö för barn, vårdnadshavare och transporter vid nyproduktion jämfört 

renovering. 

 Energieffektivare byggnad vid nyproduktion jämfört med renovering 

 Utrangeringskostnad tillkommer både vid renovering samt rivning. 



  
 

 

 

  



  
 

 

Vid renovering görs följande. 

 Uppdatering el och brand. 

 Uppdatering av ventilation 

 Byte av fönster och dörrar 

 Fasader/tilläggsisolering 

 Takbyte 

 Nya ytskikt 

 Uppdatering av VVS 

 Uppdatering av konstruktion 

 Komplettering av utemiljö 

 Oförutsett: Sanering av fukt, Asbest mm 

 

Hyresberäkning 

 

Prel 

årshyra Yta kr/kvm Investering 

Långagård 210101  inkl paviljonger 3 315 000 2 174 1 525  

  
 

  

Renovering + nyproduktion 5 avd 3 840 000 2 474 1 552 50 800 000 

tillkommer engångbelopp restvärde 600tkr 

 

    

 

Nyproduktion 10 avd 4 290 000 2 325 1 845 67 600 000 

tillkommer engångbelopp restvärde 720tkr 

 

    

 

Renovering + nyproduktion 5 avd SKR 3 430 000 2 242 1 530 44 250 000 

tillkommer engångbelopp restvärde 600tkr 

 

    

 

Renovering + nyproduktion 6-9 avd SKR 4 169 000 2 661 1 567 56 000 000 

tillkommer engångbelopp restvärde 600tkr 

    

 



  
 

 

 

Nyproduktion 10-12 avd SKR 3 433 000 1 840 1 866 54 000 000 

tillkommer engångbelopp restvärde 720tkr 

 

    

 

Kostnader för ev marksanering ingår ej. 

Kostnader för gång- och cykelvägar och lokalgata väster om skolgård ingår ej 
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Kommunfullmäktige

KF 5119 KS  2019/339.640

Inriktningsbeslut  för  byggande  av  ny  förskola  i Moheda

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkomrnunstyrelsen,dateratden10september2019

2.  Beslut  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  12 augusti  2019.

4.  Protokoll  från  utbildningsnämnden,  daterad  den  6 november

2018.

5. Tjänsteskrivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  4

september  2018.

Redogörelse

Utbildningsnämnden  begär  hos  kommunfullmäktige  om  ett

inriktningsbeslut  för  byggande  av ny  förskola  i Moheda,  beslut  i

nämnden F3 57 2018-11-06.

I Mohedaområdet  finns  idagsläget  4 förskolor  med  totalt  13

avdelningar  och  plats  för  cirka  240  barn.  Av  avdelningarna  finns  fem

i paviljonger  på  Vegbybacken  och  även  om  barnantalet  väntas  sjunka

något  framöver,  ses fortsatt  behov  av 13 avdelningar  för  att  klara

fullmäktiges  mål  och  barngnippsstorlekar  samt  svara  upp  till  statens

målsättningar  och  därtill  kopplat  statsbidrag.

Verksamhet  i paviljonger  ses som  en temporär  insats,  nuvarande

paviljonger  är förhyrda  till  hösten  2021.  En  ny  förskola  föreslås.

Utbildningsnämnden  har  i ett  beslut  daterat  den  6 november  2018

föreslagit  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Inriktningen  är att  en  ny  förskola  byggs  i Moheda  med  lokalisering

vid  Mohedaskolan  enligt  utbildningsnämndens  förslag

2.  Uppdra  till  utbildningsnämnden  att  sarnmanställa  akhiellt  underlag

om  behov,  kostnader  m  m  för  ny  förskola  iMoheda.

3. Beslut  tas senare  om  total  investeringsram  för  förskolan.

På kommunstyrelsens  sarnmanträde  den  lO september  2019

kompletterades  punkt  2 iutbildningsnämndens  beslutsförslag.  Det  nya

förslaget  bland  annat  innebär  att  underlaget  om  behov  av kostnader  m.m.

även  ska  innehålla  vissa  kostnadsjämförelser  mellan  huruvida  var

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

förskolan  placeras  och  trafikflödesutredning  för  båda

placeringsa1ternativen.

Yrkanden

1.  Frida  Christensen  (S),  Thomas  Johnsson  (M),  Christer  Brincner

(KD),  Thomas  Haraldsson  (C),  Per  Ribacke  (S),  Claudia  Crowley

Sörensson  (M)  och  Lars-Olof  Petersson  (S) yrkar  bifall  till

komrnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

2.  Jan Franz6n  (AA)  yrkar  att  beslutspunkt  1 ändras  till  "Inriktning  är

att en ny  förskola  byggs  i Moheda."

3. Lars-Olof  Franz6n  (AA)  och  Yvonne  Erlandsson  (SD)  yrkar  bifall

till  Jan Franzfös  (AA)  ändringsyrkande.

4. Thomas  Haraldsson  (C)  och  Per  Ribacke  (S)  yrkar  avslag  till  Jan

Franz6ns  (AA)  ändringsyrkande.

5. Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  att kornmunfullmäktige  beslutar  att

ajournera  mötet  i5  minuter  kl.  21:00-21:05.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  om  kornmunfullmäktige  vill  besluta  att ajournera

samrnanträdet  i5  min  i enlighet  med  Thomas  Johnssons  (M)  yrkande.  Via

acklamation  finner  ordföranden  att kornmunfullmäktige  godkänner

ajourneringen.  Mötet  ajourneras  från  klockan  21 :OO till  klockan  21:05.

Efter  genomförd  ajournering  frågar  ordföranden  om  det  är rätt  uppfattat  att

kommunfullmäktige  har  två  förslag  till  beslut  att ta ställning  i ärendet.  Det

första  förslaget  är Frida  Christensens  (S) m.fl.  bifallsyrkande  till

kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Det  andra  är Jan Franzåns  (AA)

ändringsyrkande  av beslutspunkt  1. Via  acklamation  finner  ordföranden  att

detta  stärnrner.

Ordföranden  ställer  Frida  Christensens  (S)  m.fl.  bifallsyrkande  mot  Jan

Franz6ns  (AA)  ändringsyrkande  och  finner  via  acklamation  att

kommunfullmäktige  beslutar  i enlighet  med  Frida  Christensens  (S)  m.fl.

bifallsyrkande  till  kornrnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

l.  Inriktningen  är att  en ny  förskola  byggs  i Moheda  med  lokalisering  vid

Mohedaskolan  enligt  utbildningsnämndens  förslag.

2. Uppdra  till  utbildningsnämnden  att  samtnanställa  aktuellt  underlag  om  behov.

Underlaget  ska också  redovisa  driftskostnaderna  för  verksarnheten  idag  och  hur

driftkostnaderna  skulle  se uti  framtiden  för  ny  förskola  i Moheda.

Kostnadsjämförelse  vad  gäller  driften  om  förskolan  placeras  vid  Mohedaskolan

Justeringsmännens  sigr+ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

kontra  om  den  placeras  vid  Långagård  ska också  presenteras.  Underlaget  ska även
innehålla  en  trafikflödesutredning.

3. Beslut  tas senare  om  total  investeringsram  för  förskolan

Reservation

Lars-Olof  Franz6n  (AA),  Jan-Erik  Svensson  (AA),  Isabel  Barindelli
(AA),  Jan Franz6n  (AA)  Anders  Sandgren  (AA),  Jens Arnebert
(SD),  Oskar  Andersson  (SD),  Nellie  Nieminen  (SD),  Yvonne
Erlandsson  (SD)  och  Fredrik  Jonsson  (SD)  reserverar  sig  mot
beslutet.

Beslutet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Lokalstrateg

Ekonomichef

Justenngsmännens  sign

,,X/ Å  tÅs('

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Dnr 2021-00216 821 

 

Ny sporthall i Alvesta tätort 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Då underlag i ärendet inte är klart till dagens sammanträde lämnas ärendet utan 
beredning.     

 



 

 

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 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 
0472-15009 
camilla.a.holmqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-06-01 
Referens 

KS 2021-00216.821 

 

 

 

 
  

Inriktningsbeslut kring placering av en ny sporthall-
kulturarena i Alvesta tätort 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en ny sporthall/kulturarena i Alvesta tätort ska 
uppföras i nära anslutning till Virda sporthall för en central nod för sport, kultur och 
rekreation. 

Kommunstyrelsen uppdrar till Allbohus och kultur- och fritidsnämnden att 
återkomma med ritningar, kostnadskalkyler samt genomförda anbud för beslut och 
startbesked om byggnation. 

Sammanfattning 

Funktionella verksamhetslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och 
måluppfyllelsen i förskola och skola samt för tillgänglighet till sport och 
fritidsaktiviteter för föreningar och allmänhet. Ett strategiskt och systematiskt 
arbete med lokalplanering är därför centralt. Den genomförda så kallade 
skolutredningen visar på en mängd möjligheter för att effektivisera och förbättra 
lokaler och arbetsmiljö för våra kommuninvånare. Ett av de objekt som tydligt har 
identifierats är ett behov av en ny sporthall i Alvesta tätort. Sporthallen behövs för 
att ersätta befintlig idrottshall på Hagaskolan då elevantalet ökar och befintlig hall 
är underdimensionerad. Det behövs även en ny sporthall för att möta ökade behov 
av tillgång till ändamålsenliga lokaler för föreningar.  

Ytterligare behov som framkommit är behov av en arena för kultur, evenemang och 
rekreation som ytterligare kan bidra till en aktiv och kreativ arena för kommunens 
invånare. Att bygga en ny sporthall/kulturarena som kan kombinera dessa värden 
kan bidra till ännu större nytta och samverkan kring kultur och fritidsaktiviteter. Då 
utomhusaktiviteter blivit allt mer populärt som en effekt av pandemin finns också 
behov av fler möjligheter till aktiviteter utomhus. I samband med en ny byggnation 
av sporthall/kulturarena bör möjligheter ses över för en utemiljö som kombinerar 
och förstärker arenas möjligheter till aktiviteter såväl utomhus som inomhus. 

I den behovsanalys som kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram i samverkan med 
utbildningsförvaltningen och lokalstrateg på kommunledningsförvaltningen visar 
den samlade analysen att det finns stora fördelar att placera 
sporthallen/kulturarenan vid Virda bad- och sportcenter. Då kan anläggningen 
samordnas med redan befintliga sportanläggningar som gynnar skötsel och tillsyn, 
nyttja redan befintliga transportvägar/parkeringar, ökar områdets attraktivitet samt 
skapa möjligheter för föreningar att på ett effektivt sätt ha större arrangemang som 
cuper och tävlingar vilket gynnar så kallad idrottsturism. Här finns också en 
utomhusmiljö som skulle vinna på en upprustning för att kombinera såväl utomhus 
som inomhusaktiviteter för både idrott och kultur. Placeringen skapar även 
ekonomiska vinster då lokalerna i de olika hallarna kan samutnyttjas på ett effektivt 
sätt.  



 
Datum 
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Referens 
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Bilagor 

Behovsanalys från kultur- och fritidsförvaltningen  

Kommunfullmäktiges beslut om skolstrategi 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

 

 

Beslutet skickas till 

Kultur och Fritidsnämnden 



Sammanställning av Kultur-och fritidsförvaltningens arbete med ny 

sporthall i Alvesta tätort per 210525 

Utgångspunkt är en arena som tillgodoser Hagaskolans och Grönkullaskolans behov av lokaler för 

idrottsundervisning utifrån skolans lokalutredning. 

Kopplat till detta har vi gemensamt inom förvaltningen tittat på möjligheter för föreningar, 

kulturskola, kulturarrangemang och allmänheten att nyttja en ny arena. Vi ser både till invånarnas 

behov av en ny arena, men vill också lyfta fram Alvestas möjligheter att bli mottagare av större 

publika arrangemang inom såväl kultur som idrott. 

Med en flexibel multiarena i Alvesta kan såväl idrottsturismen som musik- och kulturarrangemang 

öka. Även mässor och kommuninterna samlingar kan inrymmas i en multiarena. 

Det som kan bli kommunens spetsområde kopplat till verksamhet i den nya arenan är lokaler för 

kampsport samt en satsning kring konstformen nycirkus inom Kulturskolan 

Fem föreningar med behov av förändrade lokaler har ingått i analysarbetet: 

Hagaskolans Idrottsförening 

Gymnastikföreningen Spänst 

Brottningsklubben (med andra kampsporter) 

Alvesta Innebandyklubb 

Alvesta Tigers basket 

Deras specifika behov presenterades vid styrgruppen i februari och tas med i projekteringen. 

Förutom föreningarna har kommunens Ungdomsråd bidragit med bra synpunkter kring både inre och 

yttre miljö som även de presenterats för styrgruppen. 

Utifrån omvärldsanalys där vi tittat på arenor i ett flertal kommuner har vi landat i att vår egen hall i 

Moheda är en bra utgångspunkt för idrottsdelen. Här finns en fullstor hall samt lokaler för förråd, 

möten, sekretariat. För att möta behovet av en mer flexibel multiarena behöver vi tydliggöra 

kapacitetsmått och nyttjandegrad för att kunna landa en ändamålsenlig hall där tex läkaren är av 

teleskopsmodell för att frigöra golvyta vid mässor och andra evenemang. Även här finns en 

omvärldsspaning gjord men där fysiska besök kan krävas för att träffa rätt modell för Alvesta. 

För placeringen av arenan har vi fått följande placeringsförslag från samhällsbyggnadsförvaltningen: 

Hagaparken två alternativ 

Grönkullaskolans grusplan 

Ågatan, andra sidan järnvägen 

Gröna gatans förlängning 

I anslutning till Virda bad- och sportcenter 

Diskussion förs fortfarande i media kring kvarteret Kulturen vid Folkets Hus, men den har inte 

presenterats som förslag p g a tomtförsäljning. 

Samtliga placeringar skulle vara möjliga för kultur-och fritid förutom Ågatan, där vi ser att ytan är för 

liten och parkeringar svåra att få till. 

Föreningarna ovan har önskat närhet till skolan alternativt Virda bad och sport. 

En förening har förordat Hagaparken. 

 

 

 



Förvaltningen ser dock stora vinster med att placera arenan nära Virda bad-och sportcenter gällande: 

- Ökad tillsyn av anläggningen. Vi får här en daglig tillsyn av anläggningen och en ökad service 
till besökare/föreningar -då anläggningen är bemannad majoriteten av öppettiderna. 
 

- Bra transportvägar till befintlig anläggning samt goda parkeringsmöjligheter på kvällar och 
helger i anslutning till Virda bad och sportcenter. 
 

- Föreningar kan på ett effektivt sätt ha större arrangemang som cuper och tävlingar om 
anläggningar byggs ihop. Större arrangemang ger ökade intäkter för föreningarna. Detta 
gynnar även det vi kallar idrottsturism att desto större ett arrangemang är desto mer 
långväga gäster – vilket även kan leda till fler besökare i Alvesta centralort 
(hotell/restauranger m.m.) Större arrangemang är inte uteslutet om anläggningarna ligger på 
olika platser men bedöms öka om de sitter samman. 

  
- Behöver ytterligare parkeringsplatser anläggas kan eventuellt del av yta mellan simhall och 

Grönkullaskolan nyttjas. 
 

- Platsen och arenan Virda bad och sportcenter förstärkts och fler människor tar sig till 
Rönnedalsområdet vilket kan få positiva effekter i inkluderingsarbetet. 

 

Ekonomiska vinster med placering vid Virda bad och sportcenter 

Idag finns ett lärarrum för idrottslärarna i Virda bad och sportcenter. 

Att inte behöva bygga lärarrum (befintligt är på ca 50 kvm – uppskattad siffra per kvm 22´= minskad 

kostnad i investering på 1 miljon) Siffran avstämd med Mikael Magnusson, lokalstrateg 

Eventuellt behöver inte den nya sporthallen utrustas fullt då gamla sporthallen kan ha fortsatt 

fullutrustning för redskapsgymnastik m.m. Ej behov av inköp utrustning av redskapsgymnastik – 

uppskattningsvis 200-250´i investeringsmedel. 

I och med att anläggningen i så fall byggs ihop så slipper personal lägga tid på att transportera sig 

själva men även material vilket innebär både tidsvinster och ekonomiska förtjänster. Även korta 

sträcker ska inte underskattas i effektiviserings syfte.  

Uppskattad tid/siffra för transport för tillsyn 1-2 h per vecka. Personalkostnad i tid 10-20´per år. 

Anläggningarna kan samverka med reservdelar till utrustning som resultattavla, innebandymål, 
volleybollstolpar/nät m.m. 
Byggs anläggningarna ihop med separat ingång till den nya sporthallen ökar möjligheterna till ökad 

uthyrning av anläggningarna vilket innebär ökade intäkter för Alvesta kommun samt ökade 

möjligheter till fler tider för föreningarna. Ökade intäkter då vi inte behöver vara bemannade i 

anläggningen när det är folk i anläggningen (med hjälp av separat ingång) ca 20-30´i ökade intäkter 

på ett år. 

 

 

 

 



Sporthallens behov finns väl dokumenterade och styrs av de olika specialförbundens regelverk. 
Den nya satsningen på en yta för kultur, evenemang och mässor ställer andra krav. Här har vi 
möjlighet att hjälp av de regionala kulturinstitutionerna samt scenrum inom Riksteatern.  
 
Behov Kulturarena  

 Blackbox anpassad för dans, teater, nycirkus, yoga, kör med mera. Teknik och inredning, 

ljudanläggning, speglar, räcken, projektor, duk, scenpodier, stolar med mera. 

 Kulturskolans behov utifrån elevernas delaktighet ska beaktas 

 Trägolv anpassat för dans för träning samt mattor för föreställningar 

 Anpassat så det inte läcker in ljud från idrottshall och vice versa. Ska kunna fungera med 

verksamhet i båda lokalerna samtidigt. 

 I samband med arrangemang viktigt med bra och smidig inlastning. Helst placerat på 

marknivå. Möjlighet för lastbil att komma fram och kunna lasta av. 

Exempel från Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av lokaler för scenkonst (bra stöd för att 

få med detaljer längre fram) 

 Flexibel lokal utan för mycket fast inredning som publikplatser, scen med mera typ Black box. 

 För möjlighet att ta emot större teater- eller dansföreställningar och konserter krävs ett 

system för hängning av ljus, ljus och dekor samt mattor för dans. 

Definition av Black box 

Black box (engelska för "svart låda") syftar inom teater på en modern, flexibel form av scenrum, ofta 

ett svartmålat rum utan fast möblemang. Spelplatser och publikplacering kan varieras på valfritt sätt 

från en uppsättning till en annan, utan den traditionella fasta uppdelning mellan scen och 

publikplatser som förekommer i scenrumstyper som tittskåpsteater och arenateater. 

o Behov av kringutrymmen ( även här kan vissa samordnas med tex ytor på Virda bad- 

och sportcenter vid samlokalisering): 

o Förrådsyta för förvaring av stolar mm 

o Omklädningsrum/loge för tjejer, killar, icke-binära 

o Toaletter i anslutning till omklädningsrum 

o Foajé/hall (med plats för lika många som ryms i lokalen) i anslutning till lokalen bör 

finnas toaletter och garderob 

o Lokal/kontor för lärare 

o Kiosk/serveringsyta 

Utomhusmiljö 

Kopplat till en ny multiarena ser vi också behov att utveckla utomhusmiljön för träning och 

rekreation. Med stöd i den plan som Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram kring grönytorna i 

anslutning till Virda bad och sport kan bland annat utegym, lekyta i skogsmiljö och 

löp/promenadstråk anläggas. 

Här har ungdomsrådet också lagt förslag på mer aktiviteter som attraherar tjejer tex trampolinpark 

och kompisgungor. 

 

Förvaltningen samverkar nära kommunens lokalstrateg och har fortsatt dialog med föreningar, de 

kommunala råden och institutionerna. Ju längre vi kommer i processen desto större behov har vi att 

få del av specialkompetens för att få till arenan på bästa sätt. 
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§ 64 Dnr 2021-00180 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2021 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
ekonomisk månadsrapport per 210430 för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 8:e arbetsdagen 
efterföljande månad.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till april 2021 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv avvikelse som uppgår till 4,1 mnkr miljoner kronor. 
Detta beror till största del på att det saknas fakturor för datakommunikation samt 
tilldelade medel för särskilda uppdrag där kostnaden inte fallit ut än. Prognosen av 
helårsutfallet 2021 visar en negativ budgetavvikelse på 2,7 miljoner kronor. 
Anställningar har skett och kommer ske i och med arbetet med Agenda 2030. 
Avskrivningskostnaderna är inte kompletta i det nya ekonomisystemet, värdet som 
är bokat på avskrivningar är samma som föregående år och därmed inte helt 
rättvisande. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10 

Ekonomisk månadsrapport per 210430 för kommunstyrelsen, daterad den 10 maj 
2021  
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Förvaltningsekonom 

Revisionen 
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Ekonomisk månadsrapport per april månad 2021 för 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
ekonomisk månadsrapport per 210430 för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 8:e arbetsdagen 
efterföljande månad.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till april 2021 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv avvikelse som uppgår till 4,1 mnkr miljoner kronor. 
Detta beror till största del på att det saknas fakturor för datakommunikation samt 
tilldelade medel för särskilda uppdrag där kostnaden inte fallit ut än. Prognosen av 
helårsutfallet 2021 visar en negativ budgetavvikelse på 2,7 miljoner kronor. 
Anställningar har skett och kommer ske i och med arbetet med Agenda 2030. 
Avskrivningskostnaderna är inte kompletta i det nya ekonomisystemet, värdet som 
är bokat på avskrivningar är samma som föregående år och därmed inte helt 
rättvisande. 

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport per 210430 för kommunstyrelsen, daterad den 10 maj 
2021  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Malin Arbjörk Solvemark 
Ekonom 

Beslutet skickas till 

Budgetansvarig, Dannijel Nygren Abrezol 
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Ekonomisk månadsrapport per 2021-04-30 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
 

1 Kommentar till utfall och prognos 

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till april 2021 redovisar kommunstyrelsen en 
positiv avvikelse som uppgår till 4,1 mnkr miljoner kronor. Detta beror till största del på att det saknas 
fakturor för datakommunikation samt tilldelade medel för särskilda uppdrag där kostnaden inte fallit 
ut än. Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en negativ budgetavvikelse på 2,7 miljoner kronor. 
Anställningar har skett och kommer ske i och med arbetet med Agenda 2030. Avskrivningskostnaderna 
är inte kompletta i det nya ekonomisystemet, värdet som är bokat på avskrivningar är samma som 
föregående år och därmed inte helt rättvisande.  
 

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
De redovisade intäkterna för perioden januari till april 2021 har en positiv avvikelse på 0,2 miljoner 
kronor. Detta beror på en bonusåterbetalning från Växjö kommun till upphandlingsavdelningen med 
anledning av inköpssamverkan. Prognosen för helårsutfallet 2021 av intäkter är samma som budget på 
grund av att intäkterna för bilpoolen minskar på grund av Covid-19 då uthyrning inte sker i samma 
utsträckning. Samt att intäkterna för café Nyfiket kommer minska då även kostnaderna minskar med 
anledning av Covid-19.  
 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
De redovisade personalkostnaderna för perioden januari till april 2021 har en negativ avvikelse på 0,3 
miljoner kronor. Anställning har skett som ska belasta budgetmedel avseende Agenda 2030 och 

Tabell 1. Driftredovisning

Mkr Utfal l  

202004

Utfal l  

202104

Budget 

202104

Utfal l  

202012

Prognos 

202112

Föreg 

prognos

Budget 

202112

Budget-

avvikelse 

202112*

Intäkter 6,9 9,5 9,3 25,4 27,8 0,0 27,8 0,0

Personalkostnader 12,7 15,1 14,8 42,5 46,7 0,0 44,5 -2,2

Övriga kostnader 15,2 15,0 19,2 50,6 57,7 0,0 57,2 -0,5

Summa 21,0 20,6 24,7 67,7 76,6 0,0 73,9 -2 ,7

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

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mkr Utfal l  

202004

Utfal l  

202104

Budget 

202104

Utfal l  

202012

Prognos 

202112

Föreg 

prognos

Budget 

202112

Budget-

avvikelse 

202112*

Kommunledningsstab 0,4 0,7 1,4 2,0 4,1 0,0 4,1 0,0

Kansli 2,0 1,9 2,1 7,2 6,3 0,0 6,3 0,0

Utveckling 1,6 2,2 2,6 5,5 9,7 0,0 7,8 -1,9

Ekonomi- och upphandling 3,9 3,9 4,2 12,0 13,4 0,0 12,5 -0,9

IT 1,3 0,5 1,8 4,8 5,4 0,0 5,4 0,0

HR 3,5 3,5 4,1 10,3 12,2 0,0 12,3 0,1

Kommungemensamt 8,3 7,9 8,5 25,9 25,5 0,0 25,5 0,0

Summa 21,0 20,6 24,7 67,7 76,6 0,0 73,9 -2 ,7

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



kontaktcenter som ej är tilldelade till förvaltningen än, samt ökade kostnader för fackpersonal. 
Prognosen för helårsutfallet 2021 av personalkostnader ger en negativ budgetavvikelse på 2,2 miljoner 
kronor. Hållbarhetsstrateg, kategoristyrningsledare och ansvarig för innovation och projekt har 
anställts för att arbeta med Agenda 2030. Vidare kommer rekrytering av hållbarhetskommunikatör 
ske. Budgetmedel tilldelas från central håll i maj. 
 

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
De redovisade övriga kostnaderna för perioden januari till april 2021 har en positiv avvikelse på 4,2 
miljoner kronor. Det råder en generell återhållsamhet på samtliga avdelningar på grund av Covid-19 
samt att medel för särskilda uppdrag är tilldelade där kostnaderna ej fallit ut ännu. Det saknas även 
fakturor för datakommunikation. Andra poster med överskott avser överförmyndarverksamhet och 
revision där arvodesdebitering sker i slutet av året. Partistöd utbetalas efter kommunfullmäktiges 
beslut i juni. Prognosen för helårsutfallet 2021 av övriga kostnader har en negativ budgetavvikelse på 
0,5 miljoner kronor som till största del beror på kostnader tillhörande Agenda 2030 såsom, 
platsvarumärkesarbete, medborgardialoger, kommunikationsmaterial och utbildningsinsatser.  



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Anna Bring 
Budgetansvarig 
0472-150 56 
anna.bring@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-19 
Referens 

KS  

 

 

 

 
  

Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per 
april månad 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta 
kommun per april månad 2021.  

Sammanfattning 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista april framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 16 mnkr. 

Nämnderna har per april förbättrat sina prognoser på totalen, främst inom 
utbildningsnämnden. Prognosen för underskott ligger kvar inom gymnasie-
verksamhetens köp av utbildning på nämnden för arbete och lärande och kostnader 
inom LSS-verksamheten inom utbildningsnämnden. Detta resulterar i att 
nämnderna nu prognosticerar ett underskott på drygt 23 mnkr, vilket för 
nämndernas del är detsamma som en negativ budgetavvikelse. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt på 21 mnkr.  

För 2021 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 18,6 mnkr. Den totala 
budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på 2,5 mnkr. 

I och med denna prognos kommer kommunen under 2021 att nå balanskravet1 och 
därmed kunna återställa 1,3 miljoner kronor av det återställningskrav på 1,3 
miljoner kronor som kommunen har med sig från 2019.  

  

Bilagor 

0b Månadsrapport Alvesta kommun per april 2021 

1 Ekonomisk månadsrapport KS april 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN april 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN april 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL april 

6 Ekonomisk månadsrapport UN april 

7 Ekonomisk månadsrapport ON april 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY april 

                                                      
1 Balanskravet beräknas bl.a. exklusive orealiserade vinster och ett negativt resultat kräver enligt 
kommunallagen återställande under de tre kommande året 2021-23. 
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Ekonomisk månadsrapport per april månad 2021 för Alvesta 
kommun 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Då underlag i ärendet inte är klart till dagens sammanträde lämnas ärendet utan 
beredning.       

 



Alvesta
kommun

Tjänsteskrivelse

Datum

2021-05-05

Referens

Diarienummer

Sida
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Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi-  och upphandIingsavdeIningen

Mikael  Virdelo

Ekonom

Telefon  0472-15175

E-post  mikael.virdeIo@alvesta.se

Ekonomisk  månadsrapport  per  2021-04-30

Irapporten, som baseras på utfallet till och med sista april, framgår  att resultatet kommer
följa  budget.

Förslag  till  beslut

Att  nämnden  godke'nner  den Ekonomiska  månadsrapporten  per  april  månad.

Sammanfattning

Redovisning av resultat per mars månad, som information så att allairRjmnden  ska veta hur
det går för  förvaltningen. Det finns även ett kommunfullmäktige beslut på att redovisning
ska ske ochinämndens  egna plan ska vi informera varje månadirRjmnden.

Bilagor

Ekonomisk  månadsrapport  per  2021-04-30

Mikael  Virdelo

Ekonom

Beslutet  skickas  till

Beslutet  ska  skickas  vidare  till  budgetansvarig

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen Månadsrapport  2020

Ekonomisk  månadsrapport  2021-04-30

Nämnden  för  myndighetsfrågor

B'Nllff;,tji{,lmi  a.i. ,,l'[al,l,""'t;'!llI,[,'ill,l,l,l:'j,,,Bll'i1l,'1'j'M,l,k't?l@,,,li4i,l'blql':;äl-ta, l!.lllli
nt.iktei :5C ],O ),C  (l,(: [O I],O I ,] tJ, ]

Personalkostnader 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 O,O

Övriga  kostnader O,O O,O O,O O,O O,O O,O O,O O,O

Nettokostnad 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 O,O

Nämndförmyndighetsfrågor  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,O

I  Kommentar  till  utfall  och  prognos

1,1  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  intäkter

1.2  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  personalkostnader

Under  förutsättning  att  inte  alla planerade  (7 st) nämndsmöten  hålls, att  inte  alla (5+5)  ledamöter

deltar  eller  att  ingen  kompetensutveckling  av ledamöter  sker  finns  förutsättning  för  att  budgeten

kommer  att  hållas.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

Mikael  Virdelo

Förvaltningschef Ekonom

Information  mottagen  av ordförande

Datum: (-7



 
Vård- och omsorgsförvaltningen  Månadsrapport april 2021 
 

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

Ekonomisk månadsrapport 2021-04-30 
Vård- och omsorgsnämnden 

  

Tabell 1. Driftredovisning         
Mkr Utfall 

202004 
Utfall 

202104 
Budget 
202104 

Utfall 
202012 

Prognos 
202112 

Föreg 
prognos 

Budget 
202112 

Budget-
avvikelse 
202112* 

Intäkter 22,4 24,1 21,1 88,5 77,4 77,4 63,4 14,0 

Personalkostnader 109,1 108,3 105,9 344,3 342,1 342,1 328,1 -14,0 

Övriga kostnader 27,0 28,7 31,1 95,1 93,2 93,2 93,2 0,0 

Summa 113,6 112,9 115,8 350,8 357,9 357,9 357,9 0,0 

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

Interna intäkter och interna övriga kostnader har eliminerats med 2,4 Mkr i utfall 202104 (Kostenheten).   

Intäkterna har justerats upp med 1 Mkr jämfört med redovisning i systemet (felbokningar).   
 
 

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet       
Mkr Utfall 

202004 
Utfall 

202104 
Budget 
202104 

Utfall 
202012 

Prognos 
202112 

Föreg 
prognos 

Budget 
202112 

Budget-
avvikelse 
202012* 

Omsorgsnämnd 0,4 0,4 0,4 1,0 1,1 1,1 1,1 0,0 

Förvaltningskontor 4,4 5,2 7,3 16,2 19,8 19,3 22,1 2,3 

Bemanningsenhet 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Myndighetskontor 2,0 2,1 2,3 6,2 6,6 6,6 6,8 0,2 

HSL-verksamhet 13,5 12,9 12,9 39,2 40,5 40,5 40,5 0,0 

Säbo inkl integr hemtj. 49,0 48,1 48,1 150,7 149,0 149,5 149,0 0,0 

Hemtjänst övrig 20,0 19,8 21,0 62,3 64,4 63,9 64,4 0,0 

Funktionsstöd 24,0 24,4 23,8 74,6 76,5 77,0 74,0 -2,5 

Summa 113,6 112,9 115,8 350,8 357,9 357,9 357,9 0,0 

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

1 Kommentar till utfall och prognos 

Utfallet efter 4 månader visar + 2,9 Mkr jämfört med periodbudget. Prognosen för helåret läggs ändå 
på +-0. Övriga kostnader beräknas öka under senare del av året när lager av hygienartiklar, 
skyddskläder och förbrukningsmaterial behöver fyllas på. Intäkterna kommer att minska när 
kompensation för sjuklöner upphör. Ekonomisk prognos år 2021 är precis som föregående år, mycket 
svår att göra mot bakgrund av att pandemin fortfarande pågår. Det påverkar såväl intäkter som 
kostnader i befintlig verksamhet men har också en påverkan på volymernas utveckling; antal personer 
med hemtjänst och insatsernas innehåll samt antal personer i särskilt boende. Det kan noteras att 
hemtjänst i ordinärt boende ligger stabilt i volym trots att antal lägenheter inom särskilda boenden har 
minskat. Det är svårt att förutse hur och i vilken takt detta kommer att utvecklas när pandemin är 
över. Även andra verksamheter måste anpassas på grund av Covid-19 och de påverkas på olika sätt.  



 Statsbidragens storlek och utveckling är en avgörande faktor för en budget i balans. Prognosen bygger 
på antagandet att statsbidrag kommer att överstiga budgeten med c:a 14 Mkr varav c:a 5 Mkr är 
direkt hänförliga till sjuk- och merkostnader.  Övriga statsbidrag, 9-10 Mkr är främst avsedda för 
kompetensutveckling och verksamhetsutveckling vilket medför tillfälliga kostnadsökningar under 2021 
i samma storlek. Det kommer successivt nya beslut om statsbidrag beroende på pandemins utveckling 
och det är inte möjligt att veta hur stora bidragen slutligen blir i förhållande till förvaltningens sjuk- 
och merkostnader. En stor utmaning blir att få ner sjuktalen när pandemin är över och bidragen 
upphör.  
 
 

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
Förvaltningens bedömning är att intäkterna genom höga statsbidrag kommer att överstiga budgeten 
med minst 14 Mkr. Jämfört med år 2020 beräknas intäkterna bli lägre. Statsbidragen blir ej i nivå med 
år 2020 och intäkterna minskar en del även genom minskat antal lägenheter i särskilda boenden. 
Minskningen på Furuliden med 15 lägenheter har gått enligt plan och är genomförd. Ytterligare 
”plomberingar” görs nu även i söder enligt beslut omställning mot färre särskilt boende platser  . 
Trygghetsboendet i Vislanda är snart klart för inflyttning . Initialt kommer eventuellt inte alla vara 
uthyrda. Det innebär att förvaltningen kommer att göra en intäktsförlust som måste finansieras 
genom en intern om budgetering. Trygghetsboendet är för närvarande inte budgeterat då det är ett 
ordinärt boende . Blockförhyrning medför att det kommer att öka såväl kostnader som intäkter genom 
och hyresintäkter. 
 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
Personalkostnaderna beräknas ge ett underskott på -14 Mkr vilket motsvarar de ej budgeterade 
statsbidragen.   
 

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
Totalt för förvaltningen kan inga större negativa avvikelser noteras. Det finns ökningar för bland annat 
en extern placering i LSS-boende vilket får finansieras av de medel som inte är utfördelade till 
verksamheterna. Hygienartiklar, förbrukningsmaterial och livsmedel ligger lägre än budget pga 
nuvarande lager men beräknas öka senare under året. Initialt, innan alla lägenheter i det nya 
Trygghetsboendet i Vislanda är uthyrda, kommer förvaltningen att få betala ”tomhyror” till AllboHus. 
 

1.4 Kommentar till utfall och prognos i verksamhetsområdena 
Prognosen för Förvaltningskontoret är + 2,8 Mkr beroende på att medel för ”oförutsedda behov” 
behöver finansiera underskott i andra verksamheter. Äldreomsorgen totalt är för närvarande i balans 
mot budget även om det finns både plus och minus i olika enheter. Volymerna i hemtjänsten har inte 
ökat och antal lägenheter på Furuliden har minskats med 15 platser (plomberingar). Plomberingar görs 
nu även i söder . Åtgärderna beräknas medföra att området Särskilda boenden kommer i ekonomisk 
balans. HSL-området uppvisar balans mot budget totalt sett men det finns ett underskott för 
sjuksköterskeverksamheten som nu balanseras av ett överskott på Rehab-enheten .Åtgärder pågår för 
att alla enheter ska ner i balans. Funktionsstöd ligger för närvarande på minus jämfört med budget, 
prognos -2,5 Mkr, och  en omfattande genomgång av verksamheternas kostnader, intäkter och 
volymer pågår. Det har framkommit att omfattande assistansärenden, med Natt tillsyn och jour, ej 
finansieras fullt ut av Försäkringskassan och den interna fördelningsmodellen. Timmar som sätts in 
pga. Arbetsmiljöåtgärder eller ev kunna följa avtal gällande personal påverkar också  
En nytillkommen extern placering i LSS-boende beräknas kosta c:a 1,3 Mkr år 2021 och inryms inte 
inom Funktionsstöds budget. 
 
 
  



[  Alvesta

Utbildningsförvaltningen Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  2021-04-30

Utbildningsnämnden

Tabell  1. Driftredovisning

ntäkter

Personalkostnader

Övriga  kostnader

-25,0  -24,9  -26,3  -88,0  -84,7  -82,4  -79,7

118,7  121,7  122,1  363,6  372,2  370,8  366,4

58,6  71,0  65,0  203,7  198,5  200,4  195,7

Tabell  2. Driftredovisning  per  verksamhet
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Nä iiri:l

Gemensam  verksamhet

Förskola

Fritidshem

Grundskola

Särskola  - LSS

0,4

8,2

40,1

5,9

84,0

13,8

04

17,6

43,6

6,1

84,6

15,6

0, 4

8,4

42,4

7,8

86,3

15,6

:_, l

25,7

122,1
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25,2

128,6

24,5

259,7
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1,2

25,2

127,2

23,3

258,8
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0,5

-1,4

-1,2

0,6
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I  Övergripande  kommentarer

Enligt den uppföljning  med helårsprognos  som är gjord  för  perioden  januari  till april  2021 så förväntas

Utbildningsnämnden  vid årets slut hamna  på en negativ  awikelse  på ca -3,6 mnkr  vilket  motsvarar  O,7

% av budget.  Awikelsen  består  huvudsakligen  av ökade  LSS-kostnader.  Det saknas ca 2 mnkr  för  köpt

LSS-plats och under  mars månad har också ett  stort  ärende  inom personlig  assistens  beslutats,  vilket

kommer  att ge en helårsawikelse  på ca 1 mnkr.  En ökning  av förskolebarn  i annan kommun  och

enskild  regi har skett  vilket  ger en awikelse  på ca 1 mnkr. Mindre  awikelser  ses inom förskolan  och på

fritidshemmen  och de har sin grund  i att vårdnadshavare  minskat  sin barnomsorgstid  under
pandemin.

2 Kommentar  till  utfall

2.1  Kommentar  till  utfall  gällande  intäkter

När det gäller  intäkter  så har 0,1 mnkr  lägre intäkter  redovisats  januari  -  april 2021  jämfört  med

samma period  föregående  år. Awikelse  i periodens  utfall  är liten men på helår  visar  prognosen  att

intäkterna  fortsätter  att minska  jämfört  med tidigare  år. Det beror  på att en del statsbidrag  som

exempelvis  lågstadiesatsningen  har upphört,  men också att de statsbidrag  som är kopplade  till

flyktingmottagande  fortsätter  att minska.

2.2  Kommentar  till  utfall  gällande  personalkostnader

Beträffande  personalkostnader  så har de varit  3 mnkr  högre  under  perioden  januari  - april 2021

jämfört  med motsvarande  period  föregående  år. Av detta  avser nästan hela beloppet  grundskolan.  De

Information  :ottagen  av ordförande Datum



kommunala  grundskolorna  har  högre  antal  elever  2021  än vad de hade  2020.  Under  april  månad  fanns

det  38 fler  eleveri  de kommunala  grundskolorna  än vad vi hade  samma  månad  2020.  Det  ärfrämst

Hagaskolan  som  har  ökat  och  det  beror  på att  färre  vårdnadshavare  väljer  fristående  grundskolor  till

sina barn.

2.3  Kommentar  till  utfall  gällande  övriga  kostnader

Avseende övri@a kostnader så har de varit 15,6 mnkr högre i jämförelse med motsvarande period
2020.  Det  beror  på att  hela  årets  IT-kostnader  körts  in på april  månad.  Den verkliga  awikelsen  ligger

på 2 mnkr  och beror  på de ökade  LSS-kostnaderna.

3 Kommentar  till  prognos

3.I  Kommentar  till  prognos  gällande  intäkter

Enligt  prognosen  så förväntas  5 mnkr  meriintäkter  än budgeterat  2021.  Awikelsen  ligger  främst  inom

grundskolan,  men  även  inom  förskolan  och  den  ska kvittas  mot  högre  personalkostnader  inom  dessa

verksamheter.  Inom  förskolan  avser  awikelsen  ett  statsbidrag  för  språkutveckling,  medan

grundskolans  awikelser  avser  något  högre  intäkter  på ett  flertal  poster.

3.2  Kommentar  till  prognos  gällande  personalkostnader

När  det  gäller  personalkostnader  så visar  prognosen  på ett  underskott  på 5,8 mnkr.  Av dessa  står

grundskolan  för  3,3 mnkr  och kvittas  mot  ovanstående  intäkter.  Inom  särskola  och LSS-verksamheten

finns  awikelser  på ca för  1,6  mnkr  och  det  mesta  avser  det  stora  beslut  på personlig  assistens  som

kom  i mars  månad.  Inom  förskola  och  fritidshem  finns  mindre  awikelser  som  härrör  till  pandemin.

Vårdnadshavare  har  minskat  sin barnomsorgstid  utifrån  permitteringar  och  ej nyttjade  platser.

3.3  Kommentar  till  prognos  gällande  övriga  kostnader

Beträffande  prognos  för  övriga  kostnader  så förväntas  förvaltningen  göra  ett  underskott  på 2,8 mnkr.

Det  avser  den  ökning  av köpt  LSS-plats  som  skett  samt  de skolplaceringar  som  är kopplade  till  dessa.



MAlvesta

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  2021-04-30

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Tabell  1.  Driftredovisning

ntäkter -11,5 -13,7 -13,1 -66,8 -55,3 -56,2 -52,2

Personalkostnader 132,5 127,6 128,5 125,2

Övriga kostnader 180,4 170,4 170,0 149,2 -21,2

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

Tabell  2. Driftredovisning  perverksamhet
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Näin  i d

Förvaltningskontoroch  övergripande

verksamhet

varav köp av utbildning

varav övriga fasta kostnader

AvdelninB  Barn och  Vuxen

Avdelning  Ekonomiskt  bistånd

Arbetsmarknadsavdelning,  AMA

Avd.  Gymnasie-  och  vuxenutbildning,

Allbo  lärcenter

var;iv egen gymnasieutbildning

v;irav svenska for invandrare  (SFI)

varav egen vuxenutbildning

O, !-

3 7,9
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7,0

21,5

11,8

4,3

10,9

1,9

2,9

4,0
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7,5

22,5

10,2

2,9

11,1

3,2

1,5

4,4

],z

36!3

25,5
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20,5

9,2

2,0

11,4
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1,4
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5,4
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90,6
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62,5

27,9

6,0
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8,5

4,4

3,0
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27,2

6,3

22,8

8,8

4,4

4,1
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107,6

76,6

22,0

59,4
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5,9

20,6

7,0

4,2

3,1

0.3

-15,3

-14,0

-1,9

-3,1

-0,7

-0,1

-1,3

-1,5

-0,2

0,1
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"  (+) innebär  överskott,  [-) innebär  underskotk  av utfall  jämfört  med  budget

I  Kommentar  till  utfall  och prognos

Totalt  sett  har nämnden  för  arbete  och lärande  ett  utfall  för  perioden  på 85,7 mnkr  vilket  ska ses mot

budgeten  för  perioden  på 80,4 mnkr.  Förväntad  helårsprognos  beräknas,  under  hittills  kända

förutsättningar,  bli 242,6 mnkr,  vilket  i förhållande  till helårsbudgeten  på 222,1 mnkr  innebär  att  en

negativ  budgetawikelse  om ca -20,5 mnkr  förväntas  vid årets slut.

1.1  Kommentar  till  utfall  och prognos  gällande  intäkter

När det gäller  intäkter  har det hittills  redovisats  13,7  mnkr  mot  budgeterade  13,1  mnkr,  även

beträffande  helårsprognosen  så förväntas  55,3 mnkr  komma  mot  budgeterade  52,2. En positiv

awikelse  på 3,1 mnkr.  Det avser bland annat  statsbidrag  från socialstyrelsen  och skolverket.

Ersättningen  från arbetsförmedlingen  för  tex lönebidragsanstäIIningar  förväntas  att komma  in enligt

planerat.  När det gäller  ersättning  från skolverket  så är den beroende  av om eleverna  fullgör  sina

studier,  annars  utgår  inget  statsbidrag.

1.2  Kommentar  till  utfall  och prognos  gällande  personalkostnader

När det gäller  personalkostnader  så är utfallet  per april månad  43,0 mnkr  mot  budgeterat  41,7 mnkr.

Utfallet  är något  högre  än budget.  När det  gäller  prognosen  så förväntas  127,6  mnkr  förbrukas  för

Inform,a:tiqn  rngttagerHv  ordförande Datum
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personalkostnader  mot  budget  på 125,2  mnkr,  en förväntad  negativ  awikelse  på ca -2,4  mnkr.  I dessa

kostnader inBår  även kostnader för familjehem och för lönebidragsanställningar.  När  det gäller

famiJehem så avser de dryga 5,5 mnkr av totalbudBeten  och beräknas överskrida sitt budgeterade

anslag  med  ca O,5 mnkr.  Budget  för  lönebidragsanställningar  uppgår  till  23,6  mnkr  och  förväntas  hålla

sig inom  budgeterade  ramar.

På de enheter  där  personalkostnaderna  beräknas  överstiga  sin budgeterade  ram  och i de fall  där  inte

dessa  kostnader  kommer  att  täckas  av intäkter  pågår  en översyn.  Den största  förväntade  awikelsen

finns  på Allbo  lärcenter,  men  även  avdelning  Barn&Vuxen  har  befarade  negativa  awikelserför

personalkostnaderna.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

Beträffande  övriga  kostnader  så har  56,4  mnkr  förbrukats  hittills  mot  budgeterade  50,4  mnkr,  ett

överskridande  av budgeterat  anslag  på ca 6,0  mnkr.  För helårsprognosen  förväntas  170,4  mnkr

förbrukas  mot  helårsbudgeten  på 149,2  mnkr.  Det  innebär  en negativ  awikelse  på -21,2  mnkr  för

övriga  kostnader.  Den  största  andelen  återFinns  inom  gemensam  och  övergripande  verksamhet  där

det  är kostnader  för  köpt  utbildning  som  står  för  det  största  befarade  överskridandet.  Även  andra

delar  befaras  överstiga  budget  vid årets  slut,  exempelvis  skolskjutsar,  lokaler  och  it-kostnader.

Avseende  andra  delverksamheter  inom  förvaltningen  så förväntas  även  pIaceringskostnaderna  inom

avdelning  Barn&Vuxen  att  överskrida  budget.



 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Ekonomisk månadsrapport 2021-04-30 
Samhällsbyggnadsnämnden  

 

 

 
 
 
 

Mkr Utfal l  

202004

Utfal l  

202104

Budget 

202104

Utfal l  

202012

Prognos 

202112

Föreg 

prognos

Budget 

202112

Budget 

avvikelse 

202112*

Intäkter Skattefinansierad 16,9 11,5 15,4 53,9 47,0 46,2 46,2 0,8

Personalkostnader 

Skattefinansierad
11,7 11,0 12,2 35,8 36,6 36,7 36,7 0,1

Övriga kostnader

Skattefinansierad
18,0 18,5 21,3 64,5 64,5 63,3 63,8 -0,7

Summa SBN

skattekollektivet
12,8 18,0 18,1 46,4 54,1 53,8 54,3 0,2

Intäkter 1,3 3,3 1,0 3,7 3,8 3,6 3,0 -0,8

Personalkostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader  0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,1

Summa Exp,

markförsäl jn ing
-1 ,3 -3 ,2 -0 ,8 -3 ,4 -3 ,3 -3 ,0 -2 ,4 0,9

Intäkter VA Taxefinansierad 12,6 10,9 14,0 40,7 42,1 42,0 42,0 -0,1

Personalkostnader VA

Taxefinansierad
1,9 2,6 2,9 5,4 8,5 8,8 8,8 0,3

Övriga kostnader VA

Taxefinansierad
10,9 9,1 11,1 35,0 33,0 33,2 33,2 0,2

Summa VA 0 ,2 0,8 0,0 -0 ,3 -0 ,6 0,0 0,0 0,6

Summa skattefinansierat 11,5 14,8 17,3 43,0 50,8 50,8 51,9 1,1

Nettokostnad totalt 11 ,7 15,6 17,3 42,7 50,2 50,8 51,9 1,7

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

Mkr Utfal l  

202004

Utfal l  

202104

Budget 

202104

Utfal l  

202012

Prognos 

202112

Föreg 

prognos

Budget 

202112

Budget 

avvikelse 

202112*

Nämnd 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Förvaltningskontor 0,7 0,8 1,6 2,6 4,7 4,7 4,7 0,0

Bygg & Miljö 0,4 2,3 1,6 5,2 5,0 4,9 4,9 -0,1

Bostadsförbättring 0,1 0,7 0,6 1,3 1,7 1,8 1,8 0,1

Färdtjänst 1,5 1,2 1,5 3,0 3,8 4,0 4,5 0,7

Fysisk planering 2,8 2,8 2,6 7,3 7,9 7,8 7,8 -0,1

Förvaltningsavtalet -1,0 -0,8 -0,8 -2,7 -2,5 -2,5 -2,5 0,0

Teknisk administration 0,8 1,0 1,0 2,4 3,2 3,1 3,1 -0,1

Teknisk service 3,3 3,2 3,3 9,2 9,9 9,8 9,8 -0,1

Gator o vägar, belysning 3,6 6,4 6,2 18,3 18,9 18,7 18,7 -0,2

Skogsbruk 0,1 0,2 0,2 -1,2 0,5 0,5 0,5 0,0

Exploatering, markförsäljning -1,3 -3,2 -0,8 -3,4 -3,3 -3,0 -2,4 0,9

Vattenförsörjning, avlopp, VA-

avgift
0,2 0,8 0,0 -0,3 -0,6 0,0 0,0 0,6

Nettokostnad Skattefin 11,5 14,8 17,3 43,0 50,8 50,8 51,9 1,1

Nettokostnad totalt 11,7 15,6 17,3 42,7 50,2 50,8 51,9 1,7

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



1 Kommentar till utfall och prognos 

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
Intäkterna för markförsäljning varit betydligt högre än budget för perioden och man kan redan se att 
budgeten för markförsäljning kommer gå bättre än budget. VA har lägre intäkter än i budget det tror vi 
kommer rätt till sig under året. 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
Kostnaden löner har varit lägre än budget det är för tidigt att säga något om det är något som kommer 
vara helårseffekt.  

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
Kostnaderna är lägre än budget vilket är helt normalt för den här tiden på året. Färdtjänst har precis 
som föregående år kostnader än vad som är budgeterat p.g.a. Covid så vi har förutsätt att kostnaderna 
på helår kommer vara lägre än budget.  
 
Det nya ekonomisystemet är inte fullt ut färdigt så flera kostnader är uppskattade eller bygger på 
budget så som t.ex. avskrivningar. Intäkter för Tekniskservice bygger på föregående år samma period.   

Magnus Wigren 
Förvaltningschef 

 

Mikael Virdelo 
Ekonom 

 
 
 
 
 

Information mottagen av ordförande 

………………………………………………………………………………….      Datum: 
 
 
 
 
 
  



M  Alvesta

Kultur-  och  fritidsförvaltningen Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  per  2021-04-30

Kultur-  och  fritidsnämnden

Tabell  1. Driftredovisning

ntäkter 1,5  1,8  2,7  7,0  9,3  8,2  8,2  -1,1

Personalkostnader 9,0 9,3 9,8 28,8 29,4 29,4 29,4 0,O

Övriga  kostnader 9,8  12,7  11,2  32,4  40,7  33,1  33,5  -7,2

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

Tabell  2. Driftredovisning  perverksamhet
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Fritid-  och fritidsanläggningar
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" (+) innebär  överskott,  (-) innebär  undeiskott  av utfall  jämfört  med budget

I  Kommentar  till  utfall  och  prognos

I jämförelse  med budget  och utfall  för  perioden  januari  till april 2021 redovisar  kultur-  och

fritidsnämnden en negativ awikelse som uppgår till 1,9 mi5oner  kronor.  Detta beror  till största  del på
att kostnader  för  innevarande  år är överförda  från UtbildningsförvaItningen  för  sporthallarna  som

enligt  beslut  ska flyttas  till Kultur-  och fritidsnämnden.  Budgetjustering  för  detta  genomförs  i maj samt

kommer  fakturering  ske för  den del av budgeten  som UtbiIdningsförvaItningen  behåller.  Prognosen  av

helårsutfallet  2021 visar  en negativ  budgetawikelse  på 6,1 miljoner  kronor  som  till största  del är

helårseffekten  av nämnda  orsak. Bortsett  från sporthallarna  som ska bli nolleffekt  på helåret  så

prognostiseras  minskade  intäkter  med anledning  av stängda  verksamheter  på grund  av Covid-19.

1.1  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  intäkter

De redovisade  intäkterna  för  perioden  januari  till april 2021 har en negativ  awikelse  på 0,9 miljoner

kronor.  Största anledningen  är stängda  verksamheter  på grund  av restriktioneri  och med Covid-19

som ger ett intäktsbortfall.  Fakturering  till UtbiIdningsförvaItningen  för  Virda bad- och sportcenter  har

ej genomförts  än då den sker halvårsvis  ijuni  och december.  Prognosen  för  helårsutfallet  2021 visar

en positiv  budgetawikelse  om 1,1 miljoner  kronor.  Prognosen  grundar  sig i dels den ökade intäkt  som

kultur-  och fritidsnämnden  kommer  få för  att  fakturera  UtbildningsförvaItningen  för  nyttjande  av

sporthallarna.  Dels grundar  sig prognosen  i det  intäktsbortfall  som hittills  finns  men med beräkning  att

verksamheterna  kan öppna  under  sommar/höst.

Datum
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1.2  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  personalkostnader

De redovisade  personalkostnaderna  för  perioden  januari  till april  2021  har  en positiv  awikelse  på 0,5
miljoner  kronor.  Främsta  anledningen  beror  på minskat  antal  timanställda  på Virda  bad-  och
sportcenter  på grund  av stängd  verksamhet.  Prognosen  för  helårsutfallet  2021  visar  ingen  awikelse,
då personalstyrkan  förväntas  öka under  sommaren.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

De redovisade  övriga  kostnaderna  för  perioden  januari  till april  2021  har  en negativ  awikelse  på 1,5

miJoner kronor. Främst avser det höga utfallet de nämnda kostnaderna för sporthallarna som är
överFörda från UtbiIdningsförvaItningen. Anläggningarna har e3 överförts till det nya ekonomisystemet,
så de avskrivningskostnaderna  som är bokförda  är preliminära  och helt  baserade  på föregående  års
avskrivningskostnader.  Prognosen  för  helårsutfallet  2021 har  en negativ  budgetawikelse  på 7,2
miljoner  kronor  som beror  på avsaknad  av budgetöverföring  på 5,2 miljoner  kronor  för  sporthallarna
som kommer  ske i maj. Differensen  mellan  prognosen  och budgetöverföringen  kommer  täckas  av
ovan nämnda  intäkter  som kommer  faktureras  utbildningsförvaltningen  för  sporthallarna.



mAlvesta

Kommunledningsförvaltningen Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  per  2021-04-30

Kommunstyrelsen

Tabell  1.  Driftredovisning

ntäkter  6,9  9,5  9,3  25,4  27,8  0,0  27,8  0,O

Personalkostnader  12,7  15,1  14,8  42,5  46,7  0,0  44,5  -2,2

Övrigakostnader  15,2  15,0  19,2  50,6  57,7  0,0  57,2  -0,5

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

Tabell  2. Driftredovisning  perverksamhet
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I  Kommentar  till  utfall  och  prognos

I jämförelse  med budget  och utfall  för  perioden  januari  till april 2021 redovisar  kommunstyrelsen  en

positiv  awikelse  som uppgår  till 4,1 mnkr  miljoner  kronor.  Detta beror  till största  del på att det  saknas

fakturor  för  datakommunikation  samt  tilldelade  medel  för  särskilda  uppdrag  där kostnaden  inte  fallit

ut än. Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en negativ budgetawikelse på 2,7 miJoner kronor.
Anställningar  har skett  och kommer  ske i och med arbetet  med Agenda  2030. Avskrivningskostnaderna

är inte kompletta  i det nya ekonomisystemet,  värdet  som är bokat  på avskrivningar  är samma  som

föregående  år och därmed  inte helt rättvisande.

1.1  Kommentar  till  utfall  och prognos  gällande  intäkter

De redovisade intäkterna för perioden januari till april 2021 har en positiv awikelse på 0,2 mi5oner
kronor.  Detta beror  på en bonusåterbetalning  från Växjö kommun  till upphandIingsavdelningen  med

anledning  av inköpssamverkan.  Prognosen  för  helårsutfallet  2021 av intäkter  är samma som budget  på

grund av att intäkterna  för  bilpoolen  minskar  på grund  av Covid-19  då uthyrning  inte skeri  samma

utsträckning.  Samt att intäkterna  för  cafå Nyfiket  kommer  minska då även kostnaderna  minskar  med

anledning  av Covid-19.

1.2  Kommentar  till  utfall  och prognos  gällande  personalkostnader

De redovisade  personalkostnaderna  för  perioden  januari  till april 2021 har en negativ  awikelse  på 0,3

miljoner  kronor.  Anställning  har skett  som ska belasta  budgetmedel  avseende  Agenda  2030 och

!(ai,:,,,t.i.on.m ö,fföJa.n:J
Datum
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kontaktcenter  som ej är tilldelade  till  förvaltningen  än, samt  ökade  kostnader  för  fackpersonal.

Prognosen för helårsutfallet 2021 av personalkostnader ger en negativ budgetawikelse på 2,2 miJoner
kronor.  Hållbarhetsstrateg,  kategoristyrningsledare  och ansvarig  för  innovation  och projekt  har

anställts  för  att  arbeta  med Agenda  2030.  Vidare  kommer  rekrytering  av hållbarhetskommunikatör

ske. Budgetmedel  tilldelas  från  central  håll i maj.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

De redovisade  övriga  kostnaderna  för  perioden  januari  till april  2021  har en positiv  awikelse  på 4,2

miljoner  kronor.  Det råder  en generell  återhållsamhet  på samtliga  avdelningar  på grund  av Covid-19

samt  att  medel  för  särskilda  uppdrag  är tilldelade  där  kostnaderna  ej fallit  ut ännu.  Det saknas  även

fakturorför  datakommunikation.  Andra  poster  med överskott  avser  överförmyndarverksamhet  och

revision  där  arvodesdebitering  sker  i slutet  av året.  Partistöd  utbetalas  efter  kommunfullmäktiges

beslutijuni.  Prognosen  för  helårsutfallet  2021  av övriga  kostnader  har  en negativ  budgetawikelse  på

0,5 miljoner  kronor  som  till största  del beror  på kostnader  tillhörande  Agenda  2030  såsom,

platsvarumärkesarbete,  medborgardialoger,  kommunikationsmaterial  och utbildningsinsatser.
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Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per april 
2021 

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

 

Sammanfattning 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista april framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 16 mnkr. 

Nämnderna har per april förbättrat sina prognoser på totalen, främst inom 
utbildningsnämnden. Prognosen för underskott ligger kvar inom gymnasie-
verksamhetens köp av utbildning på nämnden för arbete och lärande och kostnader 
inom LSS-verksamheten inom utbildningsnämnden. Detta resulterar i att 
nämnderna nu prognosticerar ett underskott på drygt 23 mnkr, vilket för 
nämndernas del är detsamma som en negativ budgetavvikelse. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt på 21 mnkr.  

För 2021 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 18,6 mnkr. Den totala 
budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på 2,5 mnkr. 

I och med denna prognos kommer kommunen under 2021 att nå balanskravet1 och 
därmed kunna återställa 1,3 miljoner kronor av det återställningskrav på 1,3 
miljoner kronor som kommunen har med sig från 2019.  

 

Övergripande kommentarer 

Tabell A har justerats i prognosen gentemot nämndernas månadsrapporter för 
beslutade budgetjusteringar som ännu inte aktualiserats angående idrottshallar och 
Agenda 2030 enligt samma princip som föregående månad på idrottshallar. 

I tabell A framgår att det är tre nämnder som prognostiserar underskott, nämnden 
för arbete och lärande, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Totalt sett förväntas nämnden för arbete och lärande vid årets slut ha en negativ 
avvikelse gentemot budgeterade anslag på 20,5 mnkr.  

Sammanfattningsvis kan man beskriva det som att personalkostnader avviker med 
2,4 mnkr, gymnasieverksamhetens köp av utbildning avviker med 14 mnkr. Även 
andra delar befaras överstiga budget vid årets slut, exempelvis skolskjutsar, lokaler 

                                                      
1 Balanskravet beräknas bl.a. exklusive orealiserade vinster och ett negativt resultat kräver enligt 
kommunallagen återställande under de tre kommande året 2021-23. 
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och it-kostnader. Avseende andra delverksamheter inom förvaltningen så förväntas 
även pIaceringskostnaderna inom avdelning Barn & Vuxen att överskrida budget. 

På de enheter där personalkostnaderna beräknas överstiga sin budgeterade ram 
och i de fall där inte dessa kostnader kommer att täckas av intäkter pågår en 
översyn. 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till april 
2021 så förväntas Utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ avvikelse 
på ca -3,6 mnkr vilket motsvarar O,7 % av budget. Avvikelsen består huvudsakligen 
av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2 mnkr för köpt LSS-plats och under mars 
månad har också ett stort ärende inom personlig assistens beslutats, vilket kommer 
att ge en helårsavvikelse på ca 1 mnkr.  

För Kultur- och fritidsnämnden prognostiseras ett underskott på 1 mnkr för helåret 
som härrör från minskade intäkter på fritidsanläggningar på grund av 
coronapandemin.  

Per april månad prognostiseras ett överskott på gemensam finansiering (tabell B2) 
och enligt budget på strategiska kontot (tabell C).  

Per april månad prognostiseras skatter och bidrag från staten att hamna på ett 
överskott gentemot budget på 21 mnkr (18 mnkr) enligt skatteprognos april från 
SKR.  

Inga prognosförändringar finns prognostiserade i det finansiella nettot. Inte heller 
har man i dagsläget prognostiserat någon avvikelse på strategiska kontot utan att 
det förväntas följa budgeten. En budgetjustering har gjorts från övriga strategiska 
kontot till utbildningsnämnden på 4,7 mnkr för ökad hyra Mohedaskolan. 

I tabell D framgår att det prognostiserade underskottet i nämnderna beror på såväl 
högre personalkostnader -23,8 mnkr (-21,7 mnkr) som högre övriga kostnader -24,5 
mnkr (-24,3 mnkr). Vilket återhämtas med högre intäkter +25 mnkr (+22 mnkr) vid 
jämförelse med budgeterade belopp.  

Nämndernas rapporter framgår som bilagor 1-8 (ej 5). 

  

                                                      
2 Justerad budget efter ny skatteunderlagsprognos från SKR, cirkulär 21:20 210429.  



Alvesta kommun 
Datum 

2021-06-01 
Referens 

«Databas» «Grpnr» 
«Diarienr» 

Sida 

3(6) 

 

 

Tabell A: Helårsprognos 2021 och budgetavvikelse per nämnd och totalt 

 

  

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

i procent
 Helår 2021 Helår 2021 Helår 2021 Helår 2021

mnkr per apri l per apri l mars
+överskott +överskott

-underskott -underskott

Kommunstyrelsen** 74,0 74,0 0,0 -0,1% 0,1

Kultur- och fritidsnämnden* 54,7 55,7 -1,0 -1,8% 0,0

Utbildningsnämnden* 482,4 486,0 -3,6 -0,7% -5,0

Nämnden för arbete och lärande 222,2 242,7 -20,5 -9,2% -20,1

Omsorgsnämnden 357,9 357,9 0,0 0,0% 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden 52,0 50,2 1,8 3,4% 1,2

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

Summa nettokostnader nämnder                        
(exkl gemensamma nettokostnader) 1 243,3 1 266,7 -23,4 -1 ,9% -23,8

Gemensam finansiering 1 320,7 1 342,1 21,4 1,6% 18,4

Gemensamma nettokostnader -18,2 -18,7 -0,5 -0,5

Strategiska kontot -40,6 -40,6 0,0 0,0

Gemensamma nettokostnader inkl.  

Strategiska kontot -58,8 -59,3 -0,5 -0,9% -0,5

Årets resultat/budgetavvikelse 18,6 16,1 -2,5 -5,9
* Prognosen har justerats enligt beslut från KS 

angående budgetöverföring mellan UN till KFN för 

idrottshallarna som ännu inte aktualiserats på 

nämndsnivå.

** Prognosen har justerats enligt budgetbeslut om 

tillförande av medel för Agenda 2030 som ännu inte 

aktualiserats på nämndsnivå.
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Tabell B: Helårsprognos 2021 och budgetavvikelse  

Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader  

 

 

  

Gemensam finansiering inkl 

generella bidrag från staten och 

gemensamma nettokostnader

Budget Prognos
Budget-

avvikelse 

Föregående 

prognos

Mil joner kronor
 Helår 

2021

Helår 

2021

Helår 

2021
Helår 2021

per apri l per apri l mars

+överskott +överskott

-underskott -underskott

Kommunalskatt 858,8 883,8 25,0 22,0

Kommunal fastighetsavgift 45,8 45,4 -0,4 -0,4

Kommunalekonomisk utjämning 402,7 399,5 -3,2 -3,2

Riktade generella bidrag 8,6 8,6 0,0 0,0

Finansiella intäkter, exkl orealiserade vinster 4,0 4,0 0,0 0,0
orealiserad justering verkligt värde 

placeringar
0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -2,0 -2,0 0,0 0,0

Reavinst uttag av pensionsmedel 2,8 2,8 0,0 0,0

Summa finansiering  inkl  ti l l fä l l ig t 

generel la  b idrag
1 320,7 1  342,1 21,4 18,4

KP-avgift (internfördelning pensioner) -58,3 -58,3 0,0 0,0

Pensionskostnad inklusive löneskatt 81,5 82,0 -0,5 -0,5

Internränta -5,0 -5,0 0,0 0,0

Summa gemensamma nettokostnader 18 ,2 18,7 -0 ,5 -0 ,5

Summa totalt 1 302,5 1 323,4 20,9 17,9
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Tabell C: Helårsprognos 2021 och budgetavvikelse  

Strategiska kontot 

 

  

Strategiska kontot (miljoner kr) Budget Prognos
Budet-

avvikelse

Föregående 

prognos

mnkr 
Helår 

2021

Helår 2021 

per april

Helår 2021 

per april

Helår 2021 

per mars

Upplösning avsättning infrastruktur 1,0 1,0 0,0 1,0 

Huseby driftbidrag 2,0 2,0 0,0 2,0 

Växjö Smaland Airport 0,3 0,6 -0,3 0,6 

Sommarjobb 2,3 2,3 0,0 2,3 

Fler unga i arbete 2,0 2,0 0,0 2,0 

Agenda 2030 3,0 3,0 0,0 3,0 

Kontaktcenter 2,5 2,5 0,0 2,5 

Volymökningar skolan och förskola 4,0 4,0 0,0 4,0 

Delsumma 17,1 17,4  -0 ,3  17 ,4  

Övriga strategiska 23,5 23,2 0,3 27,9

Summa 40,6 40,6 0,0 45,3
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Tabell D Nämndernas helårsprognos 2021 och budgetavvikelse utifrån intäkter och kostnader 

 

 

 

 

 

 

Kontogruppering samtliga Kategori Budget Prognos Prognosticerad Föregående 

nämnder budgetavv* prognosticerad

budgetavv
 Helår 2021 Helår 2021 Helår 2021 Helår 2021

Mkr per apri l per apri l mars
+överskott +överskott

-underskott -underskott

Samtliga nämnder Intäkter 322,4 347,4 25,0 22,1

Personalkostnader 939,3 963,3 -23,8 -21,7

Övrig kostnader 626,4 651,0 -24,5 -24,3

Netto 1 243,3 1 266,9 -23,4 -23,8
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§ 69 Dnr 2021-00191 040 

 

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 gällande 
VA-verksamhet 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överföra investeringsmedel gällande 
VA-avdelningen från 2020 till 2021 års investeringsbudget enligt bilaga 1, där varje 
projekt specificeras. I bilagan framgår att det totala beloppet som överförs uppgår 
till 5 703 tkr. 

Sammanfattning 

Investeringsmedel för vissa pågående projekt har inte ianspråktagits full ut under 
2020 gällande VA och det finns ett behov av att medlen budgetmässigt förs över till 
2021 för att projekten ska kunna avslutas.  

Aktuella projekt i bilaga 1 ingår i beslutad investeringsbudget för år 2020. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga1. Sammanställning projekt för överföring av investeringsmedel från 2020 till 
2021 års investeringsbudget     

Beslutet skickas till 
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Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 
.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överföra investeringsmedel gällande 
VA-avdelningen från 2020 till 2021 års investeringsbudget enligt bilaga 1, där varje 
projekt specificeras. I bilagan framgår att det totala beloppet som överförs uppgår 
till 5 703 tkr. 

Sammanfattning 

Investeringsmedel för vissa pågående projekt har inte ianspråktagits full ut under 
2020 gällande VA och det finns ett behov av att medlen budgetmässigt förs över till 
2021 för att projekten ska kunna avslutas.  

Aktuella projekt i bilaga 1 ingår i beslutad investeringsbudget för år 2020. 

 
 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Per Elmgren 
Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
 
Bilaga1. Sammanställning projekt för överföring av investeringsmedel från 2020 till 
2021 års investeringsbudget.

 

Projekt nr

Proj

Text

BUDGET 2020 REDOVISNING

Jan 20 - Dec 20
Kvar av budget

4020 OMBYGG RENS ALVESTA ARV 8432 7901,3 530,7

4021 ALV RENINGSVERK SANDHANT 4500 3985,4 514,6

4027 GRIMSLÖVS VV NITRATFILTER 9000 6265,3 2734,7

4047 HÖGTRYCKZON OMBYGGNAD VA 1000 422,9 577,1

4055 GRUNDVATTENRÖR 300 208,3 91,7

4455 OMBYGGN GRIMSLÖV PUMPST 1552 613,9 938,1

4481 TAKBEKLÄDNAD VISLANDA VV 325 9,2 315,8

Summa VA 5702,7
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Borgensramar för 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
besluta att anta borgensram och internkredit i koncernkonto för de kommunägda  
bolagen för år 2021 enligt nedan. Ramarna innebär att kommunen såsom för  
egen skuld ingår borgen enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett  
högsta lånebelopp. 

Sammanfattning 

Kommuninvest har efterfrågat en beslutsformulering enligt förslag till beslut. Denna 
formulering användes inte när beslut om budget 2021 fattades. 
I nedan tabell har dessutom en justering gjorts jämfört med tidigare fattat 
budgetbeslut. 
 
Biva (från 22 mnkr till 26 mnkr) 
Alvesta Utveckling (från 10 mnkr till 25 mnkr) 
 
Anledningen till utökning för Biva är att bolaget har en skuld till Alvesta elnät på 3,7 
mkr vilket bör lösas i samband med att ägandet av Biva övergår till Alvesta 
utveckling enligt beslut. 
Anledningen till utökning för Alvesta Utveckling är att bolaget är inne i ett skede av 
tillväxt genom köp av tillgångar enligt redan tagna beslut. Utöver redan befintligt 
lån med kommunal borgen på 10 mkr behövs delfinansiering för köp av 
kommunens kombiterminal, uppförande av ny byggnad på omlastningsterminalen 
med moduler för två kontor och konferensrum. Dessa båda investeringar ger ett 
positivt netto driftmässigt. 
För det av kommunfullmäktige beslutade förvärvet av BIVA till bokfört värde 10,6 
mkr från elnätbolaget var tanken från början att ha betalning via ett räntebärande 
skuldebrev, men det blir en ”renare” lösning med betalning likvidmässigt, vilket 
förutsätter lån med borgen. 
 

 

Bolag, miljoner kr Borgensramar Kredit koncernkonto

behov 2021 behov 2021

Allbohus 1 280,0 30,0

Alvesta Energi 100,0 10,0

Alvesta Elnät 58,0 5,0

Biva Bredband 26,0 1,0

Alvesta Renhållning 0,0 0,3

Alvesta Utveckling 25,0 3,0

Alvesta Kommunföretag 66,0 6,0

Huseby 0,0 1,0

Summa 1 555,0 56,3
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Nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet inryms att 
kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av borgen till föreningar 
med ytterligare 1,6 miljoner kronor. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10     

Beslutet skickas till 

Alvesta Energi AB 
Alvesta Utveckling AB 
Ekonomichef 
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E-post till kommunen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
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Borgensramar för 2021 
.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
besluta att anta borgensram och internkredit i koncernkonto för de kommunägda  
bolagen för år 2021 enligt nedan. Ramarna innebär att kommunen såsom för  
egen skuld ingår borgen enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett  
högsta lånebelopp. 

Sammanfattning 

Kommuninvest har efterfrågat en beslutsformulering enligt förslag till beslut. Denna 
formulering användes inte när beslut om budget 2021 fattades. 

I nedan tabell har dessutom en justering gjorts jämfört med tidigare fattat 
budgetbeslut. 

Biva (från 22 mnkr till 26 mnkr) 
Alvesta Utveckling (från 10 mnkr till 25 mnkr) 
 
Anledningen till utökning för Biva är att bolaget har en skuld till Alvesta elnät på 3,7 
mkr vilket bör lösas i samband med att ägandet av Biva övergår till Alvesta 
utveckling enligt beslut. 

Anledningen till utökning för Alvesta Utveckling är att bolaget är inne i ett skede av 
tillväxt genom köp av tillgångar enligt redan tagna beslut. Utöver redan befintligt 
lån med kommunal borgen på 10 mkr behövs delfinansiering för köp av 
kommunens kombiterminal, uppförande av ny byggnad på omlastningsterminalen 
med moduler för två kontor och konferensrum. Dessa båda investeringar ger ett 
positivt netto driftmässigt. 

För det av kommunfullmäktige beslutade förvärvet av BIVA till bokfört värde 10,6 
mkr från elnätbolaget var tanken från början att ha betalning via ett räntebärande 
skuldebrev, men det blir en ”renare” lösning med betalning likvidmässigt, vilket 
förutsätter lån med borgen. 
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Nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet inryms att 
kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av borgen till föreningar 
med ytterligare 1,6 miljoner kronor. 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Per Elmgren 
Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till 

 
Kommunchef 
Ekonomichef 

Bolag, miljoner kr Borgensramar Kredit koncernkonto

behov 2021 behov 2021

Allbohus 1 280,0 30,0

Alvesta Energi 100,0 10,0

Alvesta Elnät 58,0 5,0

Biva Bredband 26,0 1,0

Alvesta Renhållning 0,0 0,3

Alvesta Utveckling 25,0 3,0

Alvesta Kommunföretag 66,0 6,0

Huseby 0,0 1,0

Summa 1 555,0 56,3
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§ 71 Dnr 2021-00184 040 

 

Finansieringsmodell för kontaktcenter 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag på 
finansieringsmodell för kontaktcenter enligt skrivelse. 

Sammanfattning 

Det finns olika modeller för att finansiera etablering av ett kommungemensamt 
Kontaktcenter och dess fortsatta utveckling och drift. 

Under en etablering av ett Kontaktcenter bör centrala medel delvis användas som 
smörjmedel under de första åren, tills dess att Kontaktcenter övergår till drift.  

En central finansiering av ett stort etableringsprojekt innebär att såväl 
Kontaktcenter och verksamheterna helt kan fokusera på vad som ska överföras till 
Kontaktcenter och den externa ytan (web, e-tjänster, sociala medier, chatt, e-post, 
telefoni, besök) utifrån vad som är till nytta för medborgarna. 

I driftsfasen, som inträffar om några år, ska finansieringsmodellen uppmuntra ett 
fortsatt incitament att dels föra över uppdrag till kontaktcenter, dels digitalisera 
processerna. Detta möjliggörs genom att exempelvis 20-30% av Kontaktcenters 
kostnader i driftsfasen är påverkbara (rörliga). 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10 

Skrivelse gällande finansieringsmodell för kontaktcenter, 2021-05-10     

Beslutet skickas till 

Kanslichef 
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Finansieringsmodell kontaktcenter 
.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag på 
finansieringsmodell för kontaktcenter enligt skrivelse. 

Sammanfattning 

Det finns olika modeller för att finansiera etablering av ett kommungemensamt 
Kontaktcenter och dess fortsatta utveckling och drift. 

Under en etablering av ett Kontaktcenter bör centrala medel delvis användas som 
smörjmedel under de första åren, tills dess att Kontaktcenter övergår till drift.  

En central finansiering av ett stort etableringsprojekt innebär att såväl 
Kontaktcenter och verksamheterna helt kan fokusera på vad som ska överföras till 
Kontaktcenter och den externa ytan (web, e-tjänster, sociala medier, chatt, e-post, 
telefoni, besök) utifrån vad som är till nytta för medborgarna. 

I driftsfasen, som inträffar om några år, ska finansieringsmodellen uppmuntra ett 
fortsatt incitament att dels föra över uppdrag till kontaktcenter, dels digitalisera 
processerna. Detta möjliggörs genom att exempelvis 20-30% av Kontaktcenters 
kostnader i driftsfasen är påverkbara (rörliga). 

 

 
 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Per Elmgren 
Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
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Finansieringsmodell kontaktcenter 

1 Finansieringsmodell som styrmedel för rätt effekter 

Det finns olika modeller för att finansiera etablering av ett 
kommungemensamt Kontaktcenter och dess fortsatta utveckling och drift. 
Kommuner har olika finansieringsmodeller, exempelvis köp och sälj mellan 
linje- och stödorganisation (förvaltningar och bolag) eller ramjustering mellan 
verksamheter (förvaltningar). 

Etableringen av kommungemensamt Kontaktcenter förväntas generera 
effekter enligt nedan punkter. Oavsett val av modell behöver finansieringen 
fungera som ett stöd och en del av styrmodell för att uppnå önskade effekter 
med etableringsprojektet och fortsatt utveckling av Kontaktcenterfunktionen i 
full drift. 

• förbättrat bemötande och engagemang i mötet med 
kommunen 

• förbättrad tillgänglighet i mötet med kommunen 

• ökad lösningsgrad i första kontakten oavsett val av kanal 

• en effektivare ärendehantering för medborgare och 
förvaltning 

• förenkla servicen kring kommunens tjänster (hur 
ansträngande det är för medborgaren att få sitt behov 
uppfyllt) 

• förbättrad återkoppling till medborgaren i pågående 
ärendeprocesser 

• förbättrat underlag till utveckling av kommunala tjänster 
och servicen kring dessa 

Etableringen av Kontaktcenter delas in i tre faser med tillhörande leveransmål. 
Syftet med att upprätta tre etableringsfaser är att tydliggöra att full effekt av 
etablering först förväntas nås efter utvecklingsfasen. 

Tre etableringsfaser Tidsperiod 

Införandefas Från beslut om etablering fram till 
bildandet av ny organisation och driftstart. 

Kvartal 1 2021 till kvartal 1 2022. 

Uppbyggnadsfas Uppbyggnad av organisation och 
utveckling av uppdraget  

Kvartal 2 2022 till kvartal 4 2022 
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Utvecklingsfas: Kvalitetssäkring och utveckling av och 
uppdraget. 

Kvartal 1 2023 till kvartal 4 2023  

 

 

Finansieringsmodellen för etableringsprojektet och fortsatt drift behöver alltså 
stötta ovan effektmål.  

I en studie (Cristiansen & Olsson, 2016b) menade majoriteten av de 56 
deltagande kommunerna att det är viktigt att lösa de ekonomiska och 
finansiella villkoren kring Kontaktcenter tidigt i processen. 

För att få ut bästa möjliga effekt av Kontaktcenter behöver kommunen 
säkerställa att både etableringsprojektet och den nya 
Kontaktcenterorganisationen får tillräckligt med resurser för att snabbt 
upprätta en väl fungerande organisation under etableringsfasen. 

I en annan studie (Cristiansen & Olsson, 2017) hävdar majoriteten av de 56 
deltagande kommuner att inrättandet av ett Kontaktcenter inneburit en 
ekonomisk besparing. Deltagarna pekar däremot på att det är komplicerat att 
mäta besparing eftersom tid i kontakten med medborgarna sällan mäts och 
följs upp. 

 

2 Risker med val av finansieringsmodell 

Oavsett val av modell för finansiering, finns det en risk för att diskussionerna 
kring vad Kontaktcenter ska hantera, snarare handlar om vad det kostar idag, 
vad det får kosta i morgon och vem som ska betala. 

Nyttan för medborgaren och hur verksamhet och Kontaktcenter tillsammans 
ska bidra till att uppnå effektmålen hamnar då i skymundan. Det är direkt 
olyckligt och rent av kontraproduktivt att hamna i den diskussionen eftersom 
det tar onödigt mycket tid och energi i etableringen av Kontaktcenter. 

Samtalen som ska ske i verksamheten behöver snarare handla om att 
Kontaktcenter blir en möjliggörare för smartare arbetsprocesser, utveckling av 
digitala tjänster och, i vissa fall, minskad arbetsbörda hos specialister. Framför 
allt behöver samtalet handla om hur verksamheten via Kontaktcenter kan 
tillgängliggöra information och på ett bättre sätt kan stötta medborgarna och 
bolagens kunder i de mer enkla och frekvent förekommande frågorna. 

Under etableringens samtliga tre faser, det vill säga, inför och under överföring 
av ärendehantering och uppdrag till kontaktcenter sker en ökad 
arbetsbelastning för såväl verksamhet som för Kontaktcenter och kommunens 
stödfunktioner (kommunikation, it, lokalförsörjning, personal med flera). 

En central finansiering av ett etableringsprojekt innebär att Kontaktcenter och 
verksamhet helt kan fokusera på vad som ska överföras till Kontaktcenter och 
den externa ytan (web, e-tjänster, sociala medier, chatt, e-post, telefoni, 
besök) utifrån vad som är till nytta för medborgarna.  

3 Finansiering av etableringsprojektet och Kontaktcenters drift under 
etableringsfaserna 

Projektbudgeten föreslås innefatta tiden för samtliga etableringsfaser. Under 
dessa år kvalitetssäkras variationer i volymer och ärendehanteringstider samt 
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vilka övriga aktiviteter som påverkar driften för både Kontaktcenter och 
verksamhet. Under denna period ska ärenden och uppdrag successivt flyttas 
över från verksamheten till Kontaktcenter utifrån en tydlig 
prioriteringsordning. Exempel på uppdrag som succesivt kan flyttas över är 
systemförvaltning för webpublicering eller e-tjänsteplattform. 

Projektbudgeten under uppbyggnadsfasen, dvs året efter öppnandet, räcker 
inte för att finansiera hela Kontaktcenter. Som ett komplement finns en 
”Grundkostnad” (se bild A), en slags kostnad som är anslagsfinansierad på 
kommunstyrelsen, i huvudsak genom omföring av befintliga budgetmedel som 
finns avsatta på kommunstyrelsen idag. 

 

Bild A 

 

 

Som ett komplement till projektbudget och grundkostnad finns ett tredje 
block, ”Årlig fast kostnad” (Se bild A) som förvaltningar och bolag är med och 
finansierar.  

Kostnaderna för förvaltningar och bolag baseras på hur stor andel av ärenden 
som kontaktcenter hanterar för respektive förvaltning/bolag i förhållande till 
kommunkoncernens totala ärendevolym. Hur stor andelen kommer vara för 
respektive förvaltning och bolag kommer vara 2022 ska utredas ytterligare 
under maj och juni månad. Denna uppskattning utgår ifrån: a) andelen 
kontakter som hanteras av växeln, b) kontakter som når andra anknytningar 
och  C) bearbetad statistik från andra kommuner som etablerat kontaktcenter.  
Den årliga fasta kostnaden är känd för förvaltningar och bolag och utgör en 
mindre del av Kontaktcenters totala kostnadsmassa under etableringsfaserna 
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(2022 och 2023). Kontaktcenters kostnader belastar således inte förvaltningar 
och bolag nämnvärt under etableringsprojektet. 

Detta möjliggör för förvaltningar och bolag att succesivt ställa om till nya 
arbetssätt och stötta etableringen under uppbyggnads- och utvecklingsfas. 

4 Finansieringsmodell för fortsatt drift. 

Efter de tre etableringsfaserna (2021-2023) övergår Kontaktcenter i drift och 
ska då finansieras utan projektmedel. 

Det fortsatta arbetet med omfördelning av uppdrag, eller snarare överföring 
av uppdrag till Kontaktcenter, behöver ha fortsatt fokus på nyttoeffekterna. 
Det är viktigt att undvika ett läge där verksamheten hamnar i diskussion om 
det är värt att omfördela ett uppdrag utifrån verksamhetsekonomiska och 
verksamhetsspecifika skäl. Det skulle exempelvis vara att verksamheten 
upplever att en omfördelning av uppdrag innebär: 

 en för stor ekonomisk förlust för verksamheten, det vill säga 
verksamheten upplever att de kan lösa uppdraget själva till en mindre 
kostnad 

 att verksamheten har svårt att veta hur de ska klara bemanning av 
kvarvarande uppdrag 

 att verksamheten har personalresurser över som de inte vet hur eller inte 
kan sysselsätta på annat sätt 

 att verksamheten upplever att Kontaktcenter inte kan säkerställa 
nuvarande kvalitet och servicenivåer 

För att undvika detta bör det finnas ett incitament att dels överföra så många 
uppdrag till på kontaktcenter som möjligt under etableringsfaserna, dels 
förbättra och förenkla ärendeprocesserna så kostnaderna för hantering av 
medborgarkontakter och ärenden blir så liten som möjligt. 

Detta sker genom att den årliga fasta kostnaden för förvaltningar och bolag (se 
bild A) ökar mellan 2022 och 2023, och att finansieringsmodellen adderar en 
”Rörlig kostnadsdel” (Se bild A) under 2024. 

Det ger ett fortsatt incitament att dels föra över uppdrag till kontaktcenter, 
dels digitalisera processerna. Detta möjliggörs genom att exempelvis 20-30% 
av Kontaktcenters kostnader i driftsfasen är påverkbara (rörliga) och regleras 
kvartalsvis (se bild A).  

 
 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Per Elmgren 
Ekonomichef 
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Service- och tillgänglighetspolicy 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 
service- och tillgänglighetspolicy för Alvesta kommun.  

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2021 finns ett särskilt uppdrag att inrätta ett 
kommunkoncerngemensamt kontaktcenter. Som en del av arbetet med att etablera 
ett kontaktcenter har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag till en 
service- och tillgänglighetspolicy.  

Service- och tillgänglighetspolicyn beskriver vad medborgare (med detta avses 
invånare, företagare, föreningsliv, besökare, de kommunala bolagens kunder) ska 
förvänta sig i kontakten med Alvesta kommun och hur anställda i 
kommunkoncernen ska leva upp till dessa förväntningar. Utgångspunkten i förslaget 
till policy är att: 

det ska vara enkelt för medborgarna att få information om vår verksamhet och att 
komma i kontakt med oss.  

vi i varje kontakt ska bidra till att stärka förtroende för förvaltningarnas och 
bolagens verksamheter.  

medborgarna i kontakten med oss ska uppleva oss som aktiva, tillgängliga och 
trovärdiga.  

Service- och tillgänglighetspolicyn ska gälla alla medarbetare i Alvesta 
kommunkoncern. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till service- och tillgänglighetspolicy innebär inga direkta ekonomiska 
konsekvenser. 

Konsekvenser för barn 

Att kommunen har ett gott bemötande, god service och tillgänglighet gentemot 
barn och ungdomar är minst lika viktigt som för vuxna medborgare. Barn och 
ungdomar ställer i regel högre krav på kommunen när det gäller att använda 
digitala kanaler.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-23 

Förslag till service- och tillgänglighetspolicy, 2021-04-23  

Beslutet skickas till 

Kanslichef 
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Beslut om service- och tillgänglighetspolicy 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar service- och tillgänglighetspolicy för Alvesta kommun.    

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2021 finns ett särskilt uppdrag att inrätta ett 
kommunkoncerngemensamt kontaktcenter. Som en del av arbetet med att etablera 
ett kontaktcenter har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag till en 
service- och tillgänglighetspolicy.  

Service- och tillgänglighetspolicyn beskriver vad medborgare (med detta avses 
invånare, företagare, föreningsliv, besökare, de kommunala bolagens kunder) ska 
förvänta sig i kontakten med Alvesta kommun och hur anställda i 
kommunkoncernen ska leva upp till dessa förväntningar. Utgångspunkten i förslaget 
till policy är att: 

 det ska vara enkelt för medborgarna att få information om vår verksamhet 
och att komma i kontakt med oss.  

 vi i varje kontakt ska bidra till att stärka förtroende för förvaltningarnas och 
bolagens verksamheter.  

 medborgarna i kontakten med oss ska uppleva oss som aktiva, tillgängliga 
och trovärdiga.  

Service- och tillgänglighetspolicyn ska gälla alla medarbetare i Alvesta 
kommunkoncern. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till service- och tillgänglighetspolicy innebär inga direkta ekonomiska 
konsekvenser. 

Konsekvenser för barn 

Att kommunen har ett gott bemötande, god service och tillgänglighet gentemot 
barn och ungdomar är minst lika viktigt som för vuxna medborgare. Barn och 
ungdomar ställer i regel högre krav på kommunen när det gäller att använda 
digitala kanaler. 

  

Bilagor 

Förslag till service- och tillgänglighetspolicy, daterad den 23 april 2021  
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Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Sofie Thor 
Kanslichef 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltningar och bolag 




