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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
HAR ORDET 

 
BUDGET 2015 
Vi har fortfarande ett finansiellt svårt läge ute i 
Europa som även påverkar Boxholm kommuns 
budget. Trots detta så växer vår kommun. Från att 
vi var 5 280 invånare den 1 januari 2014 så är vi 
5 323 invånare den 30 september 2014. Det är 
mycket glädjande för oss att människor vill bo-
sätta sig i vår fina kommun. 
 
Vi har fortfarande brist på bostäder i kommunen. 
Kommunfullmäktige tog i december beslut om att 
renovera Centrumhuset. Det kommer att ge oss 
ett välbehövligt tillskott på lägenheter när renove-
ringen är klar, samt att det kommer att lysa upp i 
centrum. De bostäder som har uppförts i Timme-
röområdet är fullt uthyrda. AB Boxholmshus har 
även byggt om de lokaler som förskolan lämnade 
på Bjursdalsvägen 7. Det har blivit fina lägenheter 
som det står personer i kö för att hyra.  
 
Nya förskolan Mjölnarkullen är invigd och försko-
lebarnen har flyttat in. 
 
Äldreomsorgen fungerar bra och vi ligger i topp i 
Sverige när det gäller hemtjänsten, enligt SKL:s 
öppna jämförelser. Det har tillsatts en grupp un-
der fullmäktige som ska se över framtidens äldre-
boende. Antalet äldre i Boxholm kommer att öka, 
vilket det även gör i övriga kommuner i länet. Vi 
behöver därför vara rustade inför framtiden, både 
boendemässigt och personalmässigt. 
 
Vi har sedan den 20 januari 2014 ansvaret för 
hemsjukvården. Det har i vår kommun fungerat 
mycket bra och det är till stort gagn för våra med-
borgare. 
 
Fritidsanläggningarna är i gott skick och samar-
betet med föreningarna fungerar bra. 
 
Vi fortsätter arbetet med att upprätthålla goda 
kommunikationer med tåg och buss. Det är 
mycket viktigt att vi har goda tåg- och bussförbin-
delser så att folk kan och vill bosätta sig här. ”Box-
holm ligger bra till!” är vårt slagord och det vill vi 
behålla. 
 
FRAMTIDEN 
Vi har fortfarande stora utmaningar framför oss 
för att få en budget i balans. Detta trots de föränd-
ringar, till Boxholms fördel, som genomförts i skat-
teutjämningssystemet. Budget 2015 innebär 
många svåra besparingar. 
 

Även om vi måste spara på driften så måste vi in-
vestera och därmed öka beståndet av lägenheter 
och bygga flera hyresrätter. Investeringarna i lä-
genheter kommer i slutänden att påverka kommu-
nen positivt med hyresintäkter. Vi vill även i fram-
tiden öka antalet invånare och då måste vi kunna 
erbjuda bra och trevliga bostäder. 
 
Vi behöver även se över beståndet på lägenheter 
för särskilt boende. Att skapa funktionsdugliga, 
moderna och ändamålsenliga bostäder för våra 
äldre är en stor utmaning för fullmäktigegruppen. 
 
Sysselsättning för unga arbetslösa, arbetshandi-
kappade och andra som står långt från arbets-
marknaden är även det något vi fortsättningsvis 
behöver arbeta hårt med. Det sker i samarbete 
med flera andra aktörer såsom samordningsför-
bund, arbetsförmedling, kooperativ med mera. 
Kommunen är en viktig del i detta arbete. 
 
Det här är bara några punkter av de utmaningar 
och frågor som vi kommer att ställas inför under 
2015. 
 
Vi ser dock med tillförsikt mot framtiden och med 
våra medborgares och medarbetares engage-
mang så kommer vi att hitta många bra lösningar 
till allas bästa! 
 
 

 
 

 
 

Britt-Marie Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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ORGANISATIONSÖVERSIKT 
 
 
 
 

 
 

Utvecklings- 
utskott 

Social- 
utskott 

Barn- och utbildnings- 
utskott 

Förvaltning Kommunalförbundet  
ITsam 

Del i kommunalförbund  
 

 

Samordningsförbund 
Mjölby-Ödeshög-Boxholm 

AB Boxholmshus 
Helägt bolag 

Vökby Bredband 
Delägt bolag 11 % 

AB Boxholmsteknik 
Helägt dotterbolag 
AB Boxholmshus 

Kommun- 
styrelse 

Byggnads- 
nämnd 

Miljönämnd 
 

Kultur- och 
turismnämnd 

Kommunrevision  

Kommunfullmäktige 
 

 S M C Fp Sd Kd Mp 
 19 6 4 2 2 1 1 

Valnämnd 

Överförmyndare 
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VART GÅR SKATTEPENGARNA? 
 
 
 
 

 
 

 

83,9%

15,9% 0,3%

Fördelning intäkter

skatter och generella statsbidrag
 avgifter och ersättningar
 finansiella intäkter

… och 100 kr i skatt till kommunen planeras 
i budget 2015 att användas så här: 
 

44,7 kronor till barn- och utbildningsverksamhet 
24,3 kronor till äldreomsorg 
13,0 kronor till kommunövergripande verksamhet 
7,8 kronor till behandling- och omsorgsverksamhet 
3,7 kronor till individ- och familjeomsorg 
1,9 kronor till räddningstjänst 
1,8 kronor till kultur- och turistverksamhet 
1,5 kronor till bygg- och fritidsverksamhet 
0,4 kronor till kommunfullmäktiges ansvarsområden 
0,3 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 
0,7 kronor till årets resultat 

Så här får kommunen sina pengar 
 
83,9 % kommer från skatter och generella 

statsbidrag 
15,9 % kommer från avgifter och ersättningar 

som kommunen får för den service 
kommunen erbjuder 

 0,3 % är finansiella intäkter 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 
 
 
 
 
              
  Utfall Prognos Budget Plan Plan 
  2013 2014 2015 2016 2017 
        
Allmänt       
 Antal invånare 31/12 5 278 5 300 5 280 5 280 5 280 

 Skattesats kommunen kr1) 21,57 21,82 21,82 21,82 21,82 

 Skattesats total kommunalskatt kr2, 3) 31,42 32,49 32,52 32,52 32,52 

        
Resultat       
 Årets resultat, tkr 1 075 -3 715 1 784 9 339 12 552 

 Kassa och bank, tkr 18 800 23 782 18 592 27 353 33 096 

 Soliditet % 37,2% 35,0% 36,2% 39,6% 45,1% 

 Nämndernas budgetavvikelse, tkr -2 346 -6 504 0 0 0 

 Verksamhetens nettokostnad, tkr 239 162 257 043 270 855 273 062 278 523 

 Nettokostnad % av skatteintäkter + statsbidrag  99,4% 98,3% 97,8% 95,4% 94,4% 

 Nettokostnad per invånare, kr 45 313 48 499 51 298 51 716 52 751 

        

Balans       
 Borgens- och ansvarsförbindelser, tkr 363 244 370 056 370 056 370 056 370 056 

 Låneskuld, tkr 55 600 54 691 53 782 52 873 46 964 

 Låneskuld per invånare, kr 10 534 10 319 10 186 10 014 8 895 

 Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 240 649 261 529 276 933 286 349 295 102 

 Investeringar, tkr 7 671 3 730 3 190 3 000 3 000 
              
1) Skatteväxling fr. o. m 2014 med +25 öre gällande hemsjukvården     

2) Enbart kommunal- och landstingsskatt, inga avgifter      
3) Skatteväxling med +3 öre p.g.a. bildandet av Region Öst      
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OMVÄRLDSANALYS 
Utdrag SKL, Cirkulär 14:38 

 
OFÖRÄNDRAD SYN PÅ 
MAKROUTVECKLINGEN 
SKL:s senaste makroekonomiska prognos och 
skatteunderlagsprognos publicerades den 18 au-
gusti. Vår syn på den ekonomiska utvecklingen är 
densamma nu som då. BNP-tillväxten revidera-
des då ned relativt kraftigt för innevarande år. An-
talet arbetade timmar reviderades däremot upp 
något medan skatteunderlaget endast ändrades 
marginellt. De enda förändringarna vi nu har gjort 
är marginella justeringar av prisutvecklingen och 
det reala skatteunderlaget. I år och de närmaste 
åren växer det reala skatteunderlaget starkt vilket 
hänger samman med att det är normalt med höga 
tillväxttal när konjunkturåterhämtningen tar fart. 
 
Tabell 1 
Nyckeltal svensk ekonomi       
(procentuell förändring)       
 2013 2014 2015 2016 
BNP* 1,5 2,1 3,3 3,4 

Sysselsättning, timmar* 0,4 1,2 1,3 1,4 

Arbetslöshet, nivå 8 8 7,4 6,8 
Timlön, 
nationalräkenskaperna 2,2 2,6 3,1 3,4 

Timlön, 
konjunkturlönestatistiken 2,5 2,8 3,1 3,4 

Konsumentpris, KPIF 0,9 0,6 1,6 1,8 
Konsumentpris, KPI 0 – 0,1 1,3 2,7 
Realt skatteunderlag** 1,6 1,8 2,1 2,0 
          
 *Kalenderkorrigerad utveckling    
**Korrigerat för regeländringar    

 
Förändringarna av den samhällsekonomiska bil-
dens variabler är så små att skatteunderlaget inte 
påverkas jämfört med vår skatteunderlagspro-
gnos från augusti (se cirkulär 14:32). Det prelimi-
nära taxeringsutfall som Skatteverket presente-
rade i september ger heller inte anledning att re-
videra vår prognos för år 2013. Även ny informat-
ion som tillkommit om utvecklingen av sociala er-
sättningar är i linje med augustiprognosen. Den 
nya skatteunderlagsprognosen visar därmed 
samma utveckling av skatteunderlaget som förra 
prognosen (diagram 1). 
 

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa kom-
ponenter, procent respektive procentenheter 

 
 
Regeringen skall varje år besluta om uppräk-
ningsfaktorer för utbetalning av kommunal- och 
landstingsskatt före utgången av september. I år 
beslutade regeringen om uppräkningsfaktorer för 
åren 2014 och 2015 den 25 september (tabell 2). 
Under valår får regeringen dock ändra uppräk-
ningsfaktorerna senast en vecka efter att budget-
propositionen har lämnats till riksdagen. Om re-
geringens skatteunderlagsprognos i den kom-
mande budgetpropositionen avviker från den som 
redovisas i tabell 2 får vi alltså räkna med att be-
slutet om uppräkningsfaktorer kommer att ändras. 
Regeringens prognos är baserad på den sam-
hällsekonomiska bild som presenterades i sam-
band med regeringsöverläggningarna i augusti. 
Det innebär att skatteunderlagstillväxten 2015 
och 2016 påverkas av förslaget att avveckla av-
draget för pensionssparande, som aviserades i 
den ekonomiska vårpropositionen. Det är också 
en förklaring till att regeringen prognostiserar 
större skatteunderlagstillväxt än SKL dessa år, 
trots att SKL:s prognos bygger på något större lö-
nehöjningar.  
 
Tabell 2 
Olika skatteunderlagsprognoser 
(procentuell förändring) 
 2013 2014 2015 2016 
SKL, okt 3,5 3,5 4,7 4,9 
Regeringen, sep 3,7 3,2* 4,8* 5,5 
ESV, sep 3,5 2,9 4,3 4,8 
SKL, aug 3,5 3,5 4,7 4,9 
Regeringen, apr 3,6 3,5 4,3 5,2 
          
*Uppräkningsfaktor för utbetalning av kommunalskatt år 2015, enligt rege-
ringens beslut den 25 september. Eftersom det är valår har regeringen möj-
lighet att revidera uppräkningsfaktorerna senast en vecka efter att budgetpro-
positionen har lämnats till riksdagen. 

 



Budget 2015 Boxholms kommun 
Budgetförutsättningar 

9 (27) 

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 
 
GOD EKONOMISK  
HUSHÅLLNING 
Basen för kommunens ekonomiska styrning är 
lagstiftning inom området, kommunallag och kom-
munal redovisningslag. Kommunen ska ha god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra ju-
ridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hus-
hållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 
 
Den viktigaste delen av god ekonomisk hushåll-
ning ur ett finansiellt perspektiv medför att varje 
generation själv måste bära kostnaderna för den 
service som konsumeras. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som en tidi-
gare generation förbrukat. Kommunen ska ange 
en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella ut-
vecklingen och ställningen i form av mål. Formu-
leringarna i dessa mål bör utgå från vad som i nor-
malfallet är att betrakta som god ekonomisk hus-
hållning, anpassat till kommunens egna förhållan-
den och omständigheter. 
 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhets-
perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsätt-
ningar för en god ekonomisk hushållning måste 
det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, 
prestation, resultat och effekt. Detta säkerställer 
en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksam-
het. För att åstadkomma detta samband krävs 
bland annat en utvecklad planering med framför-
hållning och handlingsberedskap, tydliga och 
mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig re-
dovisning som ger information om avvikelser 
gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultat-
analyser och kontroller som visar hur verksamhet-
ens prestation och kvalitet motsvarar uppställda 
mål samt en effektiv organisation som säkerstäl-
ler måluppfyllelsen. För att kunna styra verksam-
heterna måste kommunen säkerställa processer 
för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ända-
målsenligt. 
 
Samverkan är en viktig del för att Boxholms kom-
mun ska kunna upprätthålla god kvalité men sam-
tidigt vara kostnadseffektiv. Kommunen samarbe-
tar med ett flertal kommuner i olika konstellationer 
inom flera områden. 

RESULTATUTVECKLING 
Boxholms kommun har ett sammanlagt resultat 
för åren 2011–2013 på plus 5,7 mkr, i snitt 1,9 mkr 
per år. I detta resultat ingår intäkter för återbetalda 
försäkringspremier med 8 mkr vilket inte får räk-
nas med i det justerade resultatet. Det justerade 
resultatet för dessa tre år är negativt. Prognosen 
för 2014 är minus 3,7 mkr. Det finansiella över-
skottsmålet på 1,2 % uppnås inte under mandat-
perioden 2011-2014.  
 
För att nå det finansiella målet med ett överskott i 
relation till skatteintäkter och utjämning på 2 % 
(1,2 %) mandatperioden 2015-2018, bör kommu-
nen ha ett resultat över mandatperioden på 23,2 
mkr, 5,8 mkr per år. I 2015 års budget är resultatet 
lågt, endast 1,8 mkr. Stora sparförslag finns för år 
2015 med full effekt först 2016, allt för att kunna 
uppnå resultatmålet för hela mandatperioden och 
uppnå god ekonomisk hushållning. 
 
Resultatutveckling 

Mkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Nettointäkt 
241,2 253,3 272,6 282,4 finansieringen 

Utfall/budget 
240,1 257,0 270,9 273,1 förvaltning Not 1 

 

1,1 -3,7 1,7 9,3 Totalt 
          
Not 1: I budget 2015 ingår sparförslag med halvårseffekt 3,2 mkr. I 
plan 2016 ingår helårseffekt med 6,4 mkr. 

 
Skattesatsen har varierat under de senaste åren. 
Inför 2010 höjdes skatten med 84 öre för att se-
dan sänkas igen 2011 med 35 öre. Den sänkning 
som skedde inför 2012 med 42 öre innebar i prin-
cip en oförändrad skatt eftersom det var en skat-
teväxling. En skatteväxling skedde även 2014 
med 25 öre då hemsjukvården togs över från 
Landstiget. År 2015 höjs den totala skatten med  
3 öre. Detta på grund av skatteväxling i samband 
med bildandet av Region Öst. Se mer under av-
snitt ”statsbidrag, utjämning och skattesats” ne-
dan. 
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KÄNSLIGHETSANALYS 
Kommunens intäkter påverkas av en rad olika 
faktorer. Vissa är påverkbara andra är det inte. 
Nedan är några exempel på faktorer och hur de 
påverkar budget. 

Parameter Förändring 

Påverkan 
+/- mkr 
(cirka) 

Befolkning 40 personer 1,8 
Skattesats 35 öre 3,4 
Ränteförändring Not 1 0,5 % 0,3 
Ramar förvaltningar 1 % 2,7 
Not. 1 - beräknat på en låneskuld om 54 mkr 

 
FINANSIERING 
 
STATSBIDRAG, UTJÄMNING OCH  
SKATTESATS 
När det gäller skatteintäkter och bidrag får kom-
munen dessa för det invånarantal som är folkbok-
förda i kommunen per den 1 november föregå-
ende år. Således beräknas skatteintäkter och bi-
drag för år 2015 på det befolkningsunderlag som 
SCB redovisar den 1 november 2014. Därmed 
finns en risk att prognosen på kommande intäkter 
avviker från beräknad nivå.  
 
Efter politiskt beslut kommer den kommunala 
skattesatsen att vara oförändrad 2015. Lands-
tingsskatten kommer dock att höjas med tre öre 
inför 2015. Höjningen är en skatteväxling med 
Landstinget på grund av bildandet av Region Öst. 
Höjningen ska motsvara den tidigare medlemsav-
giften till Östsam som upphör 2015. Skattesatsen 
för 2015 uppgår därmed till oförändrade 21,82 kr 
men den totala kommunalskattesatsen höjs med 
tre öre till 32,52 kr. 
 
Prognosen för skatteintäkterna 2014 innefattar 
även slutskatteavräkning för åren 2013 och 2014 
som beräknas uppgå till 0,6 mkr.  
 
Statsbidrag och utjämning 
(inkl. fastighetsavgift) 

  

Mkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Skatteintäkter 197 202 210 222 
Statsbidrag och 
utjämning 32 48 54 52 
Fastighetsavgift 12 12 13 13 

     

Totalt 241 262 277 286 
          

 

PENSIONSÅTAGANDEN OCH FÖRVALTNING 
AV PENSIONSMEDEL 
Pensionsskulden är den sammanlagda skuld för 
pensioner som arbetsgivaren har till sina an-
ställda. En gång i framtiden ska den anställde få 
ut sina pengar i form av en kommunal pension, 
vilket arbetsgivaren lovat i pensionsavtalet. För 
kommunen sker beräkningen enligt den metod 
som rekommenderas av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Beräkningen följer även de re-
kommendationer och anvisningar som Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) ger ut. Pensions-
skulden beräknas uppgå till 124 mkr och bokförs 
som en ansvarsförbindelse. 
 
SOLIDITET 
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av tillgång-
arna som är finansierade med egna medel. Sam-
tidigt är soliditeten en direkt spegling över histo-
riskt resultat eftersom det egna kapitalet i balans-
räkningen är en direkt koppling till resultaträkning-
ens utveckling. 
 
Det budgeterade resultatet för 2015 är 1 784 tkr 
vilket betyder att eget kapital ökar med motsva-
rande summa. Budgeterad soliditet för 2015 är 
36,2 %. Soliditeten inklusive pensionsförpliktel-
sen uppgår till -38,3 %, se även pensionsåtagan-
det ovan. 
 

 
 
LIKVIDA MEDEL OCH UPPLÅNINGSBEHOV 
Vid delårsbokslutet per 31 augusti 2014 uppgick 
likvida medel till 22 mkr, vilket är en ökning med 3 
mkr sedan årsskiftet. 
 
Investeringsnivån för 2015 innebär inte något be-
hov av att utöka låneramen under 2015. Kommu-
nens egna investeringar beräknas uppgå till 
ganska måttliga nivåer för åren 2015-2016. Enligt 
plan 2016-2017 förbättras resultatet vilket gör att 
lån kan betalas av alternativt öka de finansiella 
placeringarna. Investeringsnivån är däremot hög 
för kommunkoncernen, bland annat genom beslu-
tet att renovera Centrumhuset. Men eftersom 
Boxholms kommun och dess bolag inte har något 
koncerngemensamt likvidkonto är det inget som 
påverkar annat än indirekt. 
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INVESTERINGAR 
Under 2015 planeras investeringar på totalt 3,2 
mkr. Investeringar som är upptagna avser bland 
annat bredband, trafiksäkerhet och asfaltering. 
 
Investeringsbudget per nämnd 

Tkr Budget 
 2015 

Kommunstyrelse 1 800 
Barn- och utbildningsutskott 450 
Byggnadsnämnd 140 
Sektion äldreomsorg 800 

Totalt: 3 190 
    

 
BORGEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSE 
Vid delårsbokslut per 31 augusti 2014 uppgick de 
totala borgensförbindelserna till 370 mkr. Det in-
kluderar även pensionsförpliktelsen på 123 mkr. 
Ambitionen är att på sikt minska borgensförbin-
delserna. 
 
FINANSIELLA MÅL 
 Resultatet i relation till skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning ska uppgå till 
minst 2 procent. Detta ska uppnås över man-
datperioden 2015-2018. 

 

 I en jämförelse över planperioden ska solidi-
tetens utveckling vara stigande för att mot-
svara en god ekonomisk hushållning. Senast 
2018 ska soliditeten uppgå till minst 40 pro-
cent och på sikt ska den uppgå till genomsnit-
tet för rikets kommuner, cirka 54 %. 

 

 Verksamhetsbaserade budgetar ska ligga till 
grund för utdelade budgetramar.  

 

 1 % av årets skatteintäkter och kommunale-
konomiska utjämning ska sättas av till oförut-
sedda kostnader. Dessa medel får sedan an-
vändas och fördelas under innevarande år.  

 
Att de finansiella målen uppnås är viktigt för att 
kommunen ska kunna skapa sig marginaler samt 
att kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

Målen ska samtidigt syfta till att vara konkreta och 
kopplade till politiken.  
 
Fördelning av budgetramar för år 2015 har gjorts 
enligt nya principer. Full täckning har getts för be-
fintlig personal, hyres- och driftsavtal för fastig-
heter samt kapitalkostnader. För övriga intäkter 
och kostnader har snittkostnaden de tre senaste 
åren använts som fördelningsgrund med en KPI 
uppräkning på uträknat belopp. Hänsyn har även 
tagits till engångskostnader och verksamhetsför-
ändringar, tillkommande eller avslutad verksam-
het. Arbetet med verksamhetsbaserade budgetar 
ska fortsätta samt utvecklas. 
 
Driftbudget Finansieringen 

Mkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter Not 1 249 265 281 265 
Kostnader -8 -12 -8 -12 
Nettointäkt 241 253 273 253 

Budgeterad nettointäkt 239 253   
Budgetavvikelse 2 1   
          
Not 1: Inklusive total skatteutjämning, bidrag och avgifter 

 
BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Befolkningsutvecklingen som helhet har stor be-
tydelse för kommunens skatteintäkter. En vikande 
befolkning gör att skatteintäkterna förändras i 
snabb takt. Men även utvecklingen i olika ålders-
kategorier har betydelse, inte minst hur resursför-
delningen sker mellan olika förvaltningar. Det stäl-
ler krav på anpassning av ramar eftersom demo-
grafiska förutsättningar påverkar förvaltningarnas 
kostnader och hur de bör anpassas till föränd-
ringar. En förändring av skatteintäkter ställer 
också krav på, det kanske allra viktigaste, att de 
totala utgifterna anpassas till inkomsterna. Pro-
gnosen för 2014 är ett ökat antal kommuninvå-
nare med cirka 40 personer. Utfallet för år 2013 
var 5 278 personer. Intäkterna i budget 2015 är 
beräknade med 5 280 kommuninvånare. 
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PERSONAL 
 
PERSONALHÄLSA OCH FRISKVÅRD 
Under 2015 kommer det långsiktiga arbetet med 
personalhälsofrågor att fortsätta. Hälsoprofilsbe-
dömningar erbjuds personal som under året fyller 
40, 45, 50, 55 eller 60 år. Hälsoprofilerna är en 
uppskattad förmån som på ett konkret sätt hjälper 
till att upptäcka och förebygga ohälsa. 
 
Sjukfrånvaron är fortfarande låg men har ökat nå-
got under 2014. Intresset för friskvård är fortfa-
rande stort. Nästan hälften av kommunens perso-
nal deltar regelbundet i någon form av friskvård. 
 
Den årliga arbetsmiljöundersökningen kommer 
att genomföras under första kvartalet 2015. 
Undersökningen syftar till att säkerställa att kom-
munen har en god arbetsmiljö samt hälsosamma 
och trivsamma arbetsplatser. 
 
FRAMTIDEN 
Under 2015 kommer stora personalminskningar 
att genomföras. Detta kommer att ske inom alla 
verksamheter och omfatta cirka tio årsarbetare. 
Nedskärningarna är nödvändiga för att få balans i 
kommunens ekonomi. Trots neddragningarna 
finns tilltro till att verksamheternas arbete kommer 
att klaras på ett tillfredställande sätt genom att ef-
fektivisera arbetssätt och strukturer. 
 
Under året kommer även ett tiotal pensionsav-
gångar att ske. Dessa är förhållandevis jämt för-
delade inom verksamheterna. Erfarenheten visar 
att kommunen uppfattas som en attraktiv arbets-
givare och därför finns goda förhoppningar att 
personalförsörjningen kommer att lösas både på 
kort och lång sikt. 
 

MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Att personalen upplever att man har bra arbetsvillkor, 

god arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter 
 Att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 

och kommunala arbetsplatser som attraktiva och ut-
vecklande 

 
Dessa mål kommer att mätas genom medarbetar-
undersökningar och utvecklingssamtal. 
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BALANSRÄKNING 
 
 
belopp i tusen kr      
            

 Utfall Prognos Budget Plan Plan 
 2013 2014 2015 2016 2017 

TILLGÅNGAR       
       
Immateriella tillgångar 83 33 0 0 0 
Markreserv 2 451 2 451 2 451 2 451 2 451 
Fastigheter och anläggningar 93 469 90 525 85 725 80 925 76 125 
Maskiner, inventarier och fordon 6 488 7 313 9 328 11 328 13 328 
Finansiella tillgångar 15 833 14 786 19 786 23 786 27 786 
Summa anläggningstillgångar 118 325 115 108 117 290 118 490 119 690 

       
Exploateringsfastigheter 2 537 2 553 2 000 1 500 1 000 
Kortfristiga fordringar 27 338 25 337 28 000 28 000 28 000 
Kassa och bank 18 779 23 782 18 592 27 353 33 096 
Summa omsättningstillgångar 48 654 51 672 48 592 56 853 62 096 

       
SUMMA TILLGÅNGAR 166 979 166 780 165 883 175 343 181 786 

       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
       
Eget kapital vid årets början 60 970 62 045 58 330 60 114 69 453 
Förändringar av eget kapital 1 075 -3 715 1 784 9 339 12 552 
Eget kapital vid årets slut 62 045 58 330 60 114 69 453 82 005 

       
Avsättningar 12 218 15 763 14 663 14 463 14 263 
Summa avsättningar 12 218 15 763 14 663 14 463 14 263 

       
Långfristiga skulder 54 655 53 745 52 836 51 927 46 018 
Kortfristiga skulder 38 060 38 942 38 269 39 500 39 500 
Summa skulder 92 715 92 688 91 106 91 427 85 518 

       
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 166 979 166 780 165 883 175 343 181 786 

       
Soliditet 37,2% 35,0% 36,2% 39,6% 45,1% 

       
Soliditet inklusive pensionsskuld, del av 
ansvarsförbindelsen -39,9% -41,3% -38,3% -29,7% -21,3% 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 
 
belopp i tusen kr    
        

 Budget Plan Plan 
 2015 2016 2017 
    

RESULTAT 1 784 9 339 12 552 
    

Avskrivningar 5 975 5 800 5 800 
Förändring av avsättning -1 100 -200 -200 
Förändring av kortfristiga fordringar (ökning=minus) -2 078 500 500 
Förändring av kortfristiga skulder (ökning=plus) -673 1 231 0 

    
I. Verksamhetsnetto 3 909 16 670 18 652 

    
Inköp av materiella tillgångar -3 190 -3 000 -3 000 
Inköp av finansiella tillgångar -5 000 -4 000 -4 000 

    

II. Investeringsnetto -8 190 -7 000 -7 000 
    

Amortering på egna lån -909 -909 -5 909 
    

III. Finansieringsnetto -909 -909 -5 909 
    

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -5 190 8 761 5 743 
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DRIFTBUDGET 
 
 

Utfall och budget per nämnd 
tkr           

Nämnd 
Utfall 
2013 

Prognos 
2014 

Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

       
Kommunfullmäktige 1 208 1 435 1 131 1 121 1 143 
KS Gemensam service 33 054 32 730 35 242 35 190 35 894 
KS Barn och utbildning 110 485 114 181 121 360 122 715 125 169 
KS Äldreomsorg 57 454 63 906 66 226 66 914 68 252 
KS Individ- och familjeomsorg 7 451 9 798 9 975 10 175 10 379 
KS Behandling och omsorg 16 737 19 917 21 362 21 224 21 648 
KS Räddningstjänsten 4 669 5 252 5 218 5 323 5 429 
Kultur- och turismnämnd 4 640 4 799 4 901 4 945 5 044 
Byggnadsnämnd 3 659 3 763 4 174 4 164 4 247 
Miljönämnd 736 752 755 771 786 
Kapitalkostnader 0 510 510 520 531 
SUMMA 240 093 257 043 270 855 273 062 278 523 

       

Finansiering 241 168 253 327 272 639 282 401 291 075 
       

Resultat 1 075 -3 715 1 784 9 339 12 552 
 
 
 
 

Intäkter och kostnader per nämnd     

Budget 2015 

Tkr Intäkter 
Köp av  

verksamhet Personal 
Material 

 och övrigt 
Kapital-
kostnad Netto 

        

Nämnd        
Kommunfullmäktige 22 0 586 566 0 1 131 
KS Gemensam service 4 590 10 142 12 584 11 890 5 216 35 243 
KS Barn och utbildning 8 462 29 931 71 481 27 737 673 121 360 
KS Äldreomsorg 9 388 2 303 55 611 15 466 2 233 66 226 
KS Individ och familjeomsorg 2 446 6 284 4 673 1 449 16 9 975 
KS Behandling och omsorg 31 666 9 515 36 927 6 503 84 21 362 
KS Räddningstjänsten 286 1 107 2 593 1 501 303 5 218 
Kultur- och turismnämnd 1 019 102 3 589 1 907 322 4 901 
Byggnadsnämnd 633 1 201 1 288 1 970 347 4 174 
Miljönämnd 0 754 0 1 0 755 
Kapitalkostnader     510 510 
SUMMA 58 509 61 337 189 332 68 991 9 704 270 855 

 
 



 

Budget 2015 Boxholms kommun 
Verksamheterna 

16 (27) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Fullmäktiges uppgift enligt 3 kap 9 § kommunalla-
gen (1991:900) är att besluta i ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Främst avses mål och riktlinjer, bud-
get, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse 
och de nämnder som behövs för att fullgöra kom-
munens uppgifter enligt särskilda författningar 
och för verksamheten i övrigt. 
 
Nämnderna ska två gånger per år vid hel och del-
årsbokslut redovisa till fullmäktige hur de har full-
gjort sina uppdrag. Hur detta ska ske framgår av 
kommunfullmäktiges verksamhetsplan och bud-
getprocessplan. 
 
Enligt 8 kapitlet 1 § kommunallagen (1991:900) 
ska kommunen ha god ekonomisks hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som be-
drivs genom annan juridisk form. Fullmäktige ska 
besluta om riktlinjerna i Boxholms kommun för 
god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer är att 
med hög effektivitet och minsta möjliga slöseri 
med resurser skapa nytta för kommuninvånarna 
när den efterfrågas. Genom att göra rätt saker på 
rätt sätt i rätt tid skapas utrymme för de stora sats-
ningar kommunen vill göra för att bli en tillväxt-
kommun. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 0 0 0  

Kostnader -512 -492 -459 -461 

Nettokostnad -512 -492 -459 -461 

Rambudget (netto) -391 -416 -459 -461 

Budgetavvikelse ram -121 -76    

  
 

KOMMUNREVISION 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Revisionens mål är att genomföra granskning av 
all kommunal verksamhet i enlighet med god re-
visionssed. 
 
Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäkti-
ges uppdrag årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhetsområden. Den övergripande revis-
ionsuppgiften är att granska om nämnderna full-
gör sina uppdrag från fullmäktige. Lekmannarevi-
sorer granskar den verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag.  
 
Granskningen omfattar följande områden: 
 Delårsrapport och Årsredovisning  
 Övergripande granskning av samtliga nämn-

der och styrelser med fokus på kommunsty-
relsens uppsiktsplikt över nämnder och styrel-
ser 

 Granskning av löner, arvoden och ersätt-
ningar 

 Granskning av överförmyndare 
 
Revisorerna biträds av sakkunniga biträden från 
KPMG AB. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -431 -423 -405 -388 

Nettokostnad -431 -423 -405 -388 

Rambudget (netto) -438 -432 -405 -388 

Budgetavvikelse ram 7 9    
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VALBEREDNING 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Kommunfullmäktiges valberedning består av 
gruppledarna från de i fullmäktige representerade 
partierna. Valberedningen bereder val till de pos-
ter i nämnder, styrelser och andra samarbetsor-
gan, till exempel Samordningsförbundet, som 
kommunfullmäktige utser. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 0 222 0 0 

Kostnader -11 -372 -15 -16 

Nettokostnad -11 -150 -15 -16 

Rambudget (netto) -5 -10 -15 -16 

Budgetavvikelse ram -6 -140    
  

 

ÖVERFÖRMYNDARE 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Överförmyndaren är en kommunal myndighet 
som har till uppgift att utöva tillsyn över god man, 
förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren är 
även behjälplig vid tillsättning av dessa personer. 
God man och förvaltare har sitt uppdrag som si-
douppdrag eller fritidssysselsättning. Överför-
myndare, god man och förvaltare är ej anställda 
av kommunen utan ersättning för nedlagt arbete 
erhålls i form av arvode. 
 
Under 2015 bedöms behovet av godmanskap öka 
för främst yngre personer som lider av någon form 
av sjukdom. Dessa personer har ofta ingen eller 
mycket låg inkomst, vilket medför att kommunen 
får betala arvode för deras gode män. 
 
 

Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 22 21 22 22 

Kostnader -276 -391 -274 -279 

Nettokostnad -254 -370 -252 -257 
Rambudget (netto) -248 -246 -252 -257 

Budgetavvikelse ram -6 -124    
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KOMMUNSTYRELSE 
Förvaltning: Kommunövergripande 

 
 

GEMENSAM SERVICE 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Närmare föreskrifter om kommunstyrelsen finns i 
6 kap. 1-6 §§ Kommunallagen (1991:900). Där 
framgår att styrelsen ska leda och samordna för-
valtningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över verksamheten i övriga nämnder 
och utskott. Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform 
och sådana kommunalförbund som kommunen är 
medlem i. Styrelsen ska uppmärksamt följa de 
frågor som kan inverka på kommunens eller reg-
ionens utveckling och ekonomiska ställning. Sty-
relsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder 
och utskott, samt andra myndigheter, göra de 
framställningar som behövs. Det åligger styrelsen 
särskilt att bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige med de begränsning-
arna som framgår av 5 kap. 29-32 §§. Styrelsen 
har hand om den ekonomiska förvaltningen och 
ska verkställa fullmäktiges beslut. För övrigt ska 
kommunstyrelsen fullgöra de uppdrag som full-
mäktige har lämnat över till styrelsen. 
 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Öka invånarantalet 
 Förbättra företagsklimatet 
 Förbättra ärendehanteringsprocessen 
 ”Nittiodagarsgarantin” 

 
Målet att ökat invånarantalet 2015 uppnås då 
kommunen har 5350 invånare. Målet ska uppnås 
framförallt genom att öka tillgången på bostäder. 
Detta ska bland annat ske genom de ägardirektiv 
som kommunen, under första kvartalet 2015, ska 
ta fram till AB Boxholmshus gällande bostäder 
samt beslutad renovering av Centrumhuset. 
 
Målet att förbättra företagsklimatet uppnås då 
kommunen har förbättrat sin position till minst 
plats 150 (194 2014). Målet ska uppnås genom 
bättre dialog mellan företag och kommunens po-
litiker. Detta är särskilt viktigt då kommunkon-
torets besparingar kommer att beröra kommu-
nens näringslivsutvecklare. 
 
Målet att förbättra ärendehanteringsprocessen 
uppnås då alla ärenden som kommunen ensam 
handlägger avgörs inom två månader. För att 
uppnå målet kommer arbetet med LEAN att fort-
sätta samt genomföra en kartläggning av ärende-
hanteringsprocessen i det nya ärendehanterings-
systemet.

För att under mandatperioden uppnå målet att an-
delen unga mellan 18-24 år inte ska vara arbets-
lösa mer än 90 dagar ska kommunen arbeta med 
flera insatser. Viktigt är det regionala samarbetet 
på detta område. Därför ska kommunen delta i de 
regionala nätverk som har startats och ha en 
framträdande roll där. Andra viktiga insatser för 
att nå målet kan ges inom den nystartade Komhall 
verksamheten. Även genom bättre samarbete 
med kommunens privata företag och att anlita det 
sociala företaget Knut kan leda till måluppfyllelse. 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Arbetet med att ta fram en verksamhetsbaserad 
budget har resulterat i en budget som uppfattas 
som mycket väl underbyggd. Det har också fått 
stora konsekvenser verksamhetsmässigt. Den på 
kommunkontoret redan starkt bantade tjänste-
mannaorganisationen tappar ytterligare en tjänst. 
Detta blir en utmaning då även andra chefstjäns-
ter sparas in. Beslut har också tagits om att följa 
upp tidigare organisationsförändringar inom soci-
alutskottets område. 
 
FRAMTID 
Det arbete som genomförs i kommunen, barnom-
sorg, skola, äldrevård, sjukvård, vägar, vatten 
med mera är världens viktigaste arbete. Detta ar-
bete är också en viktig förutsättning för att privata 
verksamheter ska kunna bedrivas. Arbetet med 
att göra bra kommunal verksamhet blir viktigare 
och viktigare när utmaningarna hela tiden ökar. 
Budget 2015 är framtagen för att möta dessa ut-
maningar. 
 

Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 5 489 5 648 4 590 4 681 

Kostnader -38 543 -38 378 -39 831 -39 872 

Nettokostnad -33 054 -32 730 -35 242 -35 190 
Rambudget (netto) -31 043 -31 772 -35 242 -35 190 

Budgetavvikelse ram -2 011 -958    
  

 

Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad kr/invånare 6 263 6 175 6 675 6 665 
Antal beslutsparagrafer 326 293 300 300 
Antal leverantörsfakturor 9 184 9 600 9 500 9 500 

  



 

Budget 2015 Boxholms kommun 
Verksamheterna 

19 (27) 

Kommunstyrelse 
 
 

BARN OCH UTBILDNING 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Barn och utbildning ansvarar för att utbildning ge-
nomförs i enlighet med bestämmelserna i skolla-
gen, föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen och de bestämmelser för utbildning som 
kan finnas i andra författningar. 
 
Barn och utbildning ansvarar därmed för: 
 skolbarnomsorg 
 förskola och förskoleklass 
 grundskola 
 obligatorisk särskola 
 gymnasieskola 
 kommunal vuxenutbildning 
 svenskundervisning för invandrare 
 vuxenutbildning för förståndshandikappade 
 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Alla elever ska känna sig trygga och ha arbetsro. In-

gångsvärde 94 %. 
 Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de 

lämnar årskurs 3. Ingångsvärde läsa 96 %, skriva 95 
%, räkna 91 %. 

 Alla elever i grundskolan ska komma in på ett nation-
ellt program på gymnasiet. Ingångsvärde 93 %. 

 Alla elever på fritidshemmen ska ha en meningsfull 
och trygg verksamhet. 

 Långsiktigt mål - att kontinuerligt höja meritvärdena. 
 
Mätning av måluppfyllelse kommer att ske genom 
den årliga brukarenkäten, de nationella proven i 
årskurs 3 samt årlig sammanställning av den slut-
liga antagningen till gymnasieskolan. 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Under våren 2015 öppnas den sista avdelningen 
på Mjölnarkullens förskola. Från och med mars 
månad finns inga lediga barnomsorgsplatser i 
kommunen. Arbetet med att hitta lösningar på 
detta problem pågår. Under sommaren flyttas de 
barn som ska börja förskoleklass upp och cirka 60 
platser blir lediga. 
 
En ny statlig satsning på matematik startades 
hösten 2014 och fortsätter våren 2015. Den inne-
bär att all personal som undervisar i matematik, 
cirka 30 personer, använder tid varje vecka för 
kompetensutveckling tillsammans. Till hösten 
kommer fokus troligen flyttas över till utveckling 
av svenskundervisningen. 
 

Arbetet med NTA, Natur och Teknik för Alla, har 
fortsatt att utvecklas och sprids nu till flera årskur-
ser och till förskoleklasserna. 
 
Antalet elever i skolan börjar öka från och med 
2015. Ökningen börjar på lågstadiet och kommer 
sedan att fortsätta upp på mellan- och högstadiet. 
Om fem år är prognosen att det kommer att finnas 
60 till 80 fler elever i grundskolan. 
 
Antalet elever på gymnasieskolan är ungefär det 
samma som föregående år. 
 
FRAMTID 
Under våren 2015 kommer Skolinspektionen att 
göra en ordinarie tillsyn i Boxholm. Skolinspekt-
ionen gör tillsyn på alla verksamheter i förvalt-
ningen, men kommer att lägga extra kraft på Sten-
bocksskolans hög- och mellanstadium. Eventuellt 
kommer tillsynen leda till att förändringar i organi-
sation eller arbetssätt kommer att krävas. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 10 081 10 200 8 462 8 631 

Kostnader -120 566 -124 381 -129 822 -131 346 

Nettokostnad -110 485 -114 181 -121 360 -122 715 

Rambudget (netto) -106 669 -110 603 -121 360 -122 715 

Budgetavvikelse ram -3 816 -3 578    
  

 
Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad kr/ 
invånare 20 933 21 544 22 985 23 241 
Antal barn inom 
barnomsorgen 
Not 1 259 207 304 313 
Antal barn inom grund-
skolan 
Not 2 517 519 517 531 

  
Not.1 – Genomsnitt under året exklusive fritidshem och förskoleklass 
Not.2 – Genomsnitt under året inklusive förskoleklass 
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Kommunstyrelse 
 
 

SEKTION ÄLDREOMSORG 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Äldreomsorgens verksamheter är i huvudsak 
styrda av socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 
Inom äldreomsorgens organisation ingår: 
 särskilt boende om 55 platser varav 10 kort-

tidsplatser med rehabiliteringsinriktning 
 hemtjänsten består av cirka 120 ärenden 

samt personer med trygghetslarm, matdistri-
bution och färdtjänst 

 en köksenhet som ansvarar för mathållning i 
särskilt boende, matdistribution, städ, sam-
ordning av inköp samt vaktmästeri 

 förebyggande verksamheter såsom aktivite-
ter för samvaro/gemenskap och fysisk träning 
samt anhörigstöd 

 legitimerad personal bildar en egen organi-
sation och ansvarar för att omsorgsverksam-
hetens alla grenar får hälso- och sjukvård ef-
ter behov 

 i den administrativa enheten på Bjursdalen in-
går chefer, handläggare, IT-samordnare samt 
administrativt stöd 

 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Personalen ska alltid möta brukaren på ett bra sätt 
 Brukaren ska, med de beslutade insatser i form av 

hjälp och stöd som äldreomsorgen ger, uppleva sitt 
boende tryggt 

 Brukaren ska sammantaget vara nöjd med de insatser 
som äldreomsorgen ger 

 
Målen är valda utefter att personalens etik är den 
viktigaste faktorn för att brukaren ska bli bemött 
med respekt samt känna trygghet. Utfall 2014 vi-
sar på högsta betyg för samtliga tre mål. Målet för 
2015 är att ligga kvar på samma höga nivå. 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Medel har avsatts för att hemtjänsten ska införa 
så kallad nyckelfri hemtjänst. Detta innebär att 
hemtjänsten tar ny teknik till hjälp för att bland an-
nat slippa den komplicerade nyckelhanteringen. 
Ett antal mobiltelefoner köps in som även innehål-
ler andra viktiga funktioner för hemtjänsten, som 
till exempel att ge personalen tillgång till aktuella 
scheman. 
 

Personalen har länge efterfrågat att arbetsgivaren 
ska hålla med arbetskläder. Detta bland annat för 
att arbetsgivaren kräver att arbetskläder ska vara 
beskaffade enligt vissa regler. Medel är avsatta i 
budget 2015 för att införa arbetskläder under året. 
 
De besparingar som äldreomsorgen kommer att 
genomföra under 2015 gäller i huvudsak städning 
av offentliga lokaler, sjuksköterskeresurser samt 
ledningsresurser. Även vissa taxor och avgifter 
kommer att höjas. Äldreomsorgen kommer att ar-
beta för att brukaren, så lite som möjligt, kommer 
att märka av dessa förändringar i verksamheten. 
 
FRAMTID 
Äldreomsorgen står för stora utmaningar. Antalet 
äldre - äldre kommer inom några år att öka och 
kommunens mål och insatser för de äldre måste 
ses över. 
 
En beredning för att se över äldreomsorgens lo-
kaler har påbörjat sitt arbete. Vilken typ av äldre-
omsorg och äldreboende, som framtida äldre ef-
terfrågar, är en väsentlig fråga att utreda. 
 
Äldreomsorgen arbetar enligt en filosofi kallad 
Lean. Det är en metod som involverar all personal 
och bygger på att alla arbetar med att förbättra 
verksamheten med brukaren i fokus. Leanarbetet 
tillsammans med äldreomsorgens värdegrund är 
framgångsfaktorer för en god äldreomsorg med 
nöjda brukare. Detta arbete med ständiga förbätt-
ringar får aldrig avstanna utan måste fortgå även 
framöver. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 9 677 9 496 9 388 9 575 

Kostnader -67 131 -73 402 -75 614 -76 489 

Nettokostnad -57 454 -63 906 -66 226 -66 914 

Rambudget (netto) -59 024 -63 906 -66 226 -66 914 

Budgetavvikelse ram 1 570 0    
  

 
Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad kr/ 
invånare 10 886 12 058 12 543 12 673 
Platser i särskilt  
boende 54 55 55 55 
Personer i hemtjänst 115 120 120 120 
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Kommunstyrelse 
 
 

SEKTION INDIVID OCH  
FAMILJEOMSORG 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Enligt Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap 1 § 
är Individ- och familjeomsorgens (IFO) främsta 
uppgift att ”på demokratins och solidaritetetens 
grund främja människornas: 
 
 ekonomiska och sociala trygghet, 
 jämlikhet i levnadsvillkor, 
 aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till 
människans ansvar för sina och andras sociala si-
tuation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda 
och gruppers egna resurser. 
 
Verksamheten ska bygga på respekt för männi-
skornas självbestämmanderätt och integritet.” 
 
IFO:s främsta uppdrag är således att handlägga, 
besluta och följa upp ärenden som omfattas av 
främst SoL, men också LVU, LVM och LSS. IFO 
arbetar för att kommunens invånare har en skälig 
levnadsnivå samt att de får stöd, hjälp och råd i 
utsatta situationer. 
 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 80 % av de klienter under 30 år som beviljas försörj-

ningsstöd ska ha en meningsfull och kompetenshö-
jande sysselsättning 

 Handläggningstiderna gällande förhandsbedömningar 
och barn- och ungdomsutredningar ska alltid hållas 

 Alla insatser till familjer ska alltid utmynna i ett själv-
ständigt liv 

 
IFO ska sträva efter att minst 80 % av de klienter 
som är under 30 år har sysselsättning. IFO arbe-
tar med att strukturera upp villkoren för försörj-
ningsstöd. En anställd arbetar 100 % med syssel-
sättningsfrågor. 
 
Handläggningstiderna enligt lag gällande för-
handsbedömningar och barn- och ungdomsutred-
ningar är två veckor respektive fyra månader. 
Endast synnerliga skäl ska föreligga för att inte 
handlägga enligt lag och det ska då framgå i 
dokumentation varför inte lagstadgad handlägg-
ningstid har hållits. 
 

Alla familjer som beviljats insats ska känna att de 
får det stöd och den hjälp de behöver. Regel-
bundna uppföljningar ska ske utifrån uppdrag och 
genomförandeplan. 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Inga större förändringar bedöms ske under 2015. 
 
FRAMTID 
IFO är en verksamhet som är beroende av många 
faktorer som det är svårt att styra över. Ett akut 
och allvarligt barnärende kan leda till stora ar-
betsinsatser och kostnader. 
 
IFO har under den senaste tiden känt av en mar-
kant ökning av ärenden. Arbetssituationen för 
handläggarna börjar bli ohållbar och detta kan 
leda till att ytterligare handläggare behöver an-
ställas under 2015. 
 
Regelverk och riktlinjer inom IFO:s område blir 
alltmer komplexa. I framtiden bedöms det bli allt 
vanligare att arbeta över kommungränserna för 
att kunna uppfylla de krav som ställs. Den lilla 
kommunen Boxholm har redan idag svårigheter 
att tillgodose medborgarna med vissa tjänster. 
Diskussion pågår gällande gemensam alkohol-
handläggning i västra länsdelen. 
 
Under 2015 ska en utvärdering göras gällande 
den omorganisation som genomfördes på om-
sorgssidan för ett par år sedan.  
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 5 267 3 114 2 446 2 495 

Kostnader -12 718 -12 913 -12 421 -12 669 

Nettokostnad -7 451 -9 798 -9 975 -10 175 

Rambudget (netto) -8 871 -8 245 -9 975 -10 175 

Budgetavvikelse ram 1 419 -1 554    
  

 
Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 

Nettokostnad kr/invånare 2 069 1 849 1 889 1 927 
Antal vårddygn vuxna, ex-
ternt 149 282 300 300 
Hushåll med försörjnings-
stöd 155 143 165 165 
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Kommunstyrelse 
 
 

SEKTION BEHANDLING OCH 
OMSORG 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Denna sektion innefattar kommunens boenden, 
dagverksamheter, personlig assistans och öp-
penvård för barn/unga samt vuxna som omfattas 
av SOL och LSS. 
 
Sektionen verkställer beslut tagna av IFO. Detta 
kan i praktiken innebära externa placeringar, kon-
taktmän/kontaktfamilj och familjehemsuppdrag. 
 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Att sträva mot att insatser ska beviljas/verkställas 

inom intern organisation och därmed minimera ex-
terna insatser. 

 Att beslut verkställs skyndsamt, senast inom tre må-
nader. 

 Att alla familjer/brukare med insatsbeslut ska ha en in-
dividuell genomförandeplan samt att 60 % av målen i 
denna ska vara uppfyllda. 

 
Ovanstående mål har tagits fram i samarbete 
med övriga sektioner inom Socialförvaltningen. 
 
Sektionen strävar mot att i möjligaste mån an-
vända interna lösningar. Dels för individens bästa 
men även för att använda kommunens resurser 
effektivt. 
 
Målet gällande skyndsamt verkställande är ett 
lagkrav som idag uppfylls. Sektionens mål är att 
vidmakthålla detta. 
 
Individens genomförandeplan är verksamhetens 
verktyg och individens kvitto på att de får rätt 
hjälp. Det är av stor vikt att den följs upp och ut-
värderas. Tidigare mätningar saknas. 
 
Samtliga mål ska kontrolleras via datastöd samt 
genom internkontroller. 
 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Helhetsteamet, bestående av en öppenvårds-
grupp och ett avlastningshem, är verksamheter 
som startades under hösten 2014. De kommer 
under 2015 fortsätta att arbeta med familjer och 
vikten av att göra lika. Helhetsteamet är en bidra-
gande faktor till att det första målet för 2015 ska 
uppnås. 
 
Under 2015 kommer förändring att ske gällande 
den socialpsykiatriska enheten. Verksamheten på 
Solbacken kommer att flytta från sina nuvarande 
lokaler. En del av verksamheten kommer integre-
ras med Komhall och en del kommer att finnas i 
en lokal på Storgatan. 
 
FRAMTID 
Sektion Behandling och omsorg växer och nya 
verksamheter har arbetats fram sedan starten 
2012. Under 2015 ska sektionen förvalta det som 
uppkommit och ansvara för att LEAN och andra 
arbetsverktyg och metoder vidmakthålls. Detta för 
att skapa standards och goda rutiner i sektionens 
arbete. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 32 749 36 618 31 666 32 300 

Kostnader -49 486 -56 534 -53 029 -54 089 

Nettokostnad -16 737 -19 917 -21 362 -21 224 

Rambudget (netto) -16 629 -19 365 -21 362 -21 224 

Budgetavvikelse ram -109 -552    
  

 
Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad kr/invå-
nare 2 514 3 758 4 046 4 020 
Antal vårddygn barn, ex-
ternt 826 533 400 400 
Kostnad kontakt-per-
son/familj tkr 383 405 543 554 
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Kommunstyrelse 
 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
MJÖLBY/BOXHOLM 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Räddningstjänsten ska genom förebyggande ar-
bete och operativa åtgärder skydda och rädda 
människor, egendom och miljö. I förebyggande 
syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar 
och informationsinsatser. I det operativa arbetet 
tjänar räddningstjänsten till att rädda, säkra och 
skydda alla de som vistas i kommunen vid even-
tuell brand, olycka, krissituationer eller extraordi-
nära händelser i fred och under höjd beredskap. 
Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till 
att skapa en trygg och säker kommun. Verksam-
heten sker i samverkan med räddningstjänsten i 
Mjölby. 
 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Att genomföra de säkerhets- och prestationsmål som 

handlingsprogrammet föreskriver tillsammans med 
kommunala förvaltningar och bolag 

 Att samtliga 6-åringar ska erhålla brandskyddsinform-
ation 

 Att samtliga elever i årskurs 7 ska erhålla en 3-tim-
mars teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning 

 Att målplanen för räddningstjänstens övningsverksam-
het följs och att samtlig operativ personal får minst 50 
övningstimmar 

 
I Boxholms kommun ska alla ha en trygg och sä-
ker miljö. Det är en viktig förutsättning för att kom-
muninvånarna vill bo kvar samt att nya ska flytta 
till kommunen. Räddningstjänsten bidrar till det 
målet genom att ha ovanstående målsättning. 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Fokus ligger på att ge bästa tänkbara service till 
medborgarna och verksamheter oavsett om det 
gäller operativa insatser, information/utbildning 

eller myndighetsutövning. Inriktning på aktiviteter 
inom åtaganden styrs av händelser och genom 
omvärldsbevakning och är hela tiden föremål för 
förändringar utifrån samhällets behov. 
 
Kommunens nästa handlingsprogram enligt lag 
om skydd mot olyckor 2015-2018 kommer att 
fastställas under november 2015. Handlingspro-
grammet är det främsta styrdokumentet över hur 
räddningstjänstens verksamhet ska bedrivas. 
Eventuella förändringar i det nya programmet kan 
påverka inriktningen redan under hösten 2015. 
 
FRAMTID 
Under 2015 kommer det utredas hur samarbetet 
mellan Boxholms och Mjölby kommuns rädd-
ningstjänst kan fördjupas. Samarbete kring exem-
pelvis större investeringar skulle på sikt vara eko-
nomiskt fördelaktigt för båda kommunerna. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 289 334 286 291 

Kostnader -4 958 -5 586 -5 504 -5 615 

Nettokostnad -4 669 -5 252 -5 218 -5 323 
Rambudget (netto) -4 814 -5 451 -5 218 -5 323 

Budgetavvikelse ram 145 198    
  

 
Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad kr/invånare 885 991 988 1 008 
Brand i byggnad 12 6 10 10 
Automatlarm 31 30 30 30 
Övning/utbildningstimmar 53 55 58 58 
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BYGGNADSNÄMND 
Förvaltning: Byggnadskontor 

 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Byggnadsnämndens uppdrag består i huvudsak 
av att utföra de enligt lag fastställda uppgifterna 
som beskrivs inom Plan- och bygglagen (PBL) 
samt delar av Miljöbalken som avser strandskyd-
det. 
 
Det innebär följande arbetsuppgifter: 
 utformning av detaljplaner med tillhörande 

processer 
 hantering av bygglovsärenden 
 tillsyn av bygglovs- och strandskyddsären-

den 
 ansvar för tillhandahållande och upprättande 

av kartor 
 ansvar för förberedelser för fastighetsbild-

ning 
 ansvar för namnsättning av gator, kvarter 

och fastigheter 
 ansvar för nämndens del av arbetet med att 

revidera kommunöversikten 
 ansvar för beslut om bostadsanpassningsbi-

drag 
 ansvar för framtagande av förslag till energi-

effektivisering i kommunen 
 ansvar för drift av park och mark 
 handläggning av ärenden gällande före-

ningsbidrag 
 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Handläggningen av byggnadslov för ett komplett nor-

malärende får ta max sex veckor 
 Genomföra en enkätundersökning gällande bygglovs-

hanteringen 
 Genomföra en enkätundersökning gällande bostads-

anpassningen 
 
Enkätundersökningarna ska ge svar på hur med-
borgaren upplever hur beslut och övrig informat-
ion har ett samband och är tydligt samt är rele-
vant. 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Under 2015 är bedömningen att inga större för-
ändringar kommer att genomföras. 
 

FRAMTID 
Efter utredning har nya enhetliga regler för före-
ningsbidrag tagits fram. Information angående 
detta har sänts ut till föreningarna. Även en policy 
för att underlätta beredning av föreningsstöd är 
framtagen. 
 
I början av 2015 kommer en översyn av de kom-
munala driftsbidragen samt energibidragen att 
genomföras.  
 
Gällande vatten och avloppsplanen (VA-planen) 
kommer det under perioden att göras en fortsatt 
förstudie med inriktning på en långsiktig VA-lös-
ning för Kopparhult, Blåvik, Hårdaholmen och Lil-
jeholmen. Dessa arbeten kommer att påbörjas i 
början av 2015. 
 
Arbetet med nya detaljplaner över Hårdaholmen 
och Blåvik har inletts. En uppdatering av primär-
kartorna är genomförd för att ge ett bra underlag 
som stöd till de nya detaljplanerna. 
 
Även en uppdatering av befintlig detaljplan utförs 
under året över industriområdet i Sättertorp. Detta 
ska ge en expansiv möjlighet för befintlig industri 
och möjlighet för ny industri att etablera sig. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 1 172 1 220 633 645 

Kostnader -4 831 -4 983 -4 806 -4 809 

Nettokostnad -3 659 -3 763 -4 174 -4 164 

Rambudget (netto) -3 689 -3 783 -4 174 -4 164 

Budgetavvikelse ram 29 20    
  

 
Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 

Nettokostnad kr/invånare 693 710 791 789 
Godkända bygglov 128 74 80 80 

Detaljplanerade tomter 0 0 4 1 
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KULTUR- OCH TURISMNÄMND 
Förvaltning: Kultur och Turism 

 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Kultur- och turismnämnden arbetar aktivt för att 
tydliggöra kommunens kultur- och naturvärden 
samt marknadsföra turist- och besöksmål. 
 
Biblioteksverksamheten följer politiskt antagen 
plan. Biblioteket verkar för att skapa och stärka 
läsvanor hos alla barn i kommunen, aktivt stödja 
vuxenstuderande samt ha en central roll som mö-
tesplats och kulturcentrum. 
 
Musikskoleverksamheten verkar för att erbjuda 
kommunens invånare musikundervisning med 
hög kvalitet. 
 
Inom kultur- och turismnämndens organisation in-
går: 
 Kultur- och turistverksamhet 
 Biblioteksverksamhet 
 Musikskola 
 Reception/telefonväxel 
 Stöd till studieorganisationer och bildnings-

förbund 
 Samverkan med andra kommuner,  

föreningar, organisationer och företag kring 
kultur- och turistfrågor 

 Fördela och utdela bidrag och stipendier 
 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Alla barn och ungdomar (förskola till högstadium) ska 

årligen erbjudas minst ett kulturprogram 
 Minst 15 biblioteksprogram med totalt lägst 700 besö-

kare 
 Musikskolan genomför minst 10 offentliga framträdan-

den 
 
Målet gällande barn och ungdomars kulturpro-
gram används för att säkerställa att alla barn och 
ungdomar nås av minst ett program per år. 
 
Målet med minst 15 biblioteksprogram, med totalt 
lägst 700 besökare, används för att mäta och sä-
kerställa att biblioteket fungerar som attraktiv mö-
tesplats samt att de allmänkulturella aktiviteterna 
når den breda allmänheten. 
 

Målet med att musikskolan genomför minst tio of-
fentliga framträdanden är viktigt för att utveckla 
förmågan hos eleverna att uppträda inför publik 
samt att rekryteringen av elever påverkas positivt. 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Kultur- och turismnämnden har beslutat att överta 
reception/telefonväxel från och med januari 2015. 
Detta kommer att samordnas med biblioteket. 
 
FRAMTID 
Destination Sommenbygd går in i en ny fas utan 
Leaderfinansering. Detta innebär en minskning av 
verksamheten. Målsättningen är att söka ny Lea-
derfinansiering eller motsvarande när möjlighet 
finns. 
 
Övertagandet av reception/telefonväxel innebär 
ett nytt verksamhetsområde som medför vissa 
förändringar främst inom biblioteket. Samord-
ningseffekterna bedöms vara positiva. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 1 001 1 156 1 019 1 039 

Kostnader -5 641 -5 955 -5 920 -5 984 

Nettokostnad -4 640 -4 799 -4 901 -4 945 
Rambudget (netto) -4 705 -5 049 -4 901 -4 945 

Budgetavvikelse ram 65 250    
  

 
Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 

Nettokostnad kr/invånare 879 905 928 937 

Antal besök turistinfo 1 000 650 600 600 
Antal biblioteksbesök per 
invånare 8,6 8,6 8,7 8,7 
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MILJÖNÄMND MJÖLBY-BOXHOLM 
Förvaltning: Miljökontor 

 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Miljönämnden har det kommunala ansvaret för att 
tillämpa miljöbalken och livsmedelslagen i syfte 
att främja en hållbar utveckling. Detta innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäk-
ras en hälsosam och god miljö samt att alla kon-
sumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livs-
medel. Nämnden har förutom myndighetsutöv-
ning även ansvar för naturvårdsfrågor samt 
energi- och klimatrådgivning. 
 
Nämnden arbetar bland annat genom: 
 Tillsyn och kontroll 
 Handläggning av klagomål och anmälningar 
 Deltagande i regionala och nationella projekt 
 Samverkan med andra förvaltningar, företag 

och organisationer 
 Rådgivning 
 Övrig myndighetsutövning 
 
Nämndens arbete finansieras dels genom budge-
tanslag och dels genom intäkter. Intäkterna be-
står till största delen av fasta årliga tillsyns- och 
kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller 
anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av 
kommunfullmäktige. Nämnden är sedan 2011 ge-
mensam för Mjölby och Boxholms kommuner. 
 
MÅL 
 

Mål budget 2015 
 Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa 

säkerställs genom att bedriva livsmedelskontroll så 
att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och 
redliga livsmedel, som är rätt märkta. 

 Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa 
säkerställs genom att bedriva tillsyn enligt miljöbal-
ken med inriktning mot hälsoskydd samt tobaksla-
gen med inriktning mot rökfri miljö. 

 Miljönämnden ska genom hälsoskyddstillsyn enligt 
miljöbalken bidra till att säkerställa att elevers studie-
resultat inte riskerar att påverkas negativt av dålig 
inom- och utomhusmiljö vid skolor och förskolor. 

 Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom 
att bedriva tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken. 

 Miljönämnden ska bidra till att skapa utvecklande 
mötesplatser genom att arrangera naturguidningar 

 Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i läng-
den genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning 
så att energianvändningen och förbrukningen av 
icke förnybar energi minskar 

 Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i läng-
den genom att inventera och ställa krav på åtgärder 
av enskilda avlopp. 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Miljönämnden planerar inte några större föränd-
ringar av verksamheten. Fokus ligger på att bed-
riva en riskbaserad tillsyn och kontroll av de verk-
samheter som betalar årliga tillsynsavgifter.  
 
FRAMTID 
Ny och ändrad lagstiftning, som till exempel änd-
rade bullerregler och Vattenmyndighetens åt-
gärdsprogram, kan komma att innebära föränd-
ringar av miljönämndens hantering av ärenden 
och planer. 
 
Driftredovisning 
          

Tkr Utfall Prognos Budget Plan 
 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 4 296 3 510 3 510 3 580 

Kostnader -9 426 -7 566 -7 569 -7 720 

Nettokostnad -5 130 -4 056 -4 059 -4 140 
Varav Mjölby -4 394 -3 304 -3 304 -3 370 

Varav Boxholm -736 -752 -755 -771 

Rambudget (netto) -737 -752 -755 -771 

Budgetavvikelse ram 1 0    
  

 
Nyckeltal 
 Utfall Prognos Budget Plan 

 2013 2014 2015 2016 

Antal ordinarie kontroller av 
livsmedelsföretag  474 400 300 300 

Antal ordinarie tillsynsbesök 
med hälsoskyddsinriktning 37 9 15 15 

Antal tillsynsbesök enligt to-
bakslagen av rökfria skolmil-
jöer - 7 7 7 

Antal ordinarie kontroller av 
miljöfarlig verksamhet 83 125 80 80 

Arrangera naturguidningar 14 15 15 15 

Antalet genomförda rådgiv-
ningsärenden inom energi- 
och klimat 45 50 55 55 

Antalet inventerade fastig-
heter med inriktning mot en-
skilda avlopp 102 100 100 100 
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ORD OCH UTTRYCK 
 
Ekonomiska ord och uttryck 
 Balansräkningen visar vilka tillgångar och 

skulder kommunen har. 
 Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar 

och skulder och består av två delar: rörelse-
kapital och anläggningskapital. Rörelsekapi-
talet är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Anläggnings-
kapitalet är skillnaden mellan anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder. 

 Kassaflödesanalysen visar hur kommunen 
fått in pengar och hur de har använts under 
året. Här behandlas ut- och inbetalningar till 
skillnad från resultaträkningen, som innehål-
ler kostnader och intäkter. Betalningar inom 
verksamheten, investeringar och finansiering 
ger förändringen av kassa och bank. 

 Likviditet är ett mått på kortsiktig betalnings-
förmågan. 

 Nettoinvesteringar visar skillnaden mellan in-
köp av anläggningstillgångar och finansiella 
tillgångar minskat med årets försäljning av till-
gångar. 

 Resultaträkningen visar årets intäkter och 
kostnader samt hur resultatet uppkommit. 

 Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom 
ett år) och långfristiga. 

 Soliditet är eget kapital i förhållande till det to-
tala kapitalet. 

 Tillgångar består av omsättningstillgångar 
(t.ex. kontanter, kortfristiga fordringar och va-
rulager) och anläggningstillgångar (t.ex. fas-
tigheter, inventarier, aktier och långfristiga 
fordringar). 

 

Förklaring förkortningar och uttryck 
 BNP – Bruttonationalprodukt 
 ESV – Ekonomistyrningsverket 
 IFO – Individ och familjeomsorg 
 KPI – Konsumentprisindex 
 KPIF – Underliggande konsumentprismått 

där effekten av ändrade bostadsräntor exklu-
derats från totala KPI 

 KS – Kommunstyrelsen 
 LEAN – En företagsfilosofi om hur man han-

terar resurser, att identifiera och eliminera alla 
faktorer som inte skapar värde för slutkunden. 

 LSS – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

 LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
 LVU – Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga 
 PBL – Plan- och bygglag 
 RKR – Rådet för kommunal redovisning 
 SCB – Statistiska centralbyrån 
 SKL – Sveriges Kommuner och Landsting 
 SoL – Socialtjänstlagen 
 VA-plan – Vatten- och avloppsplan 
 


