
  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2022-11-22 1(3) 

Kommunstyrelsen

 

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

 

Tid: tisdagen 2022-11-22, kl. 08:30 

Plats: Ks-salen, kommunkontoret  

 

 Upprop 
 Val av protokolljusterare   
 Tidpunkt för justering 
 Fastställande av ärendelistan 

 

Ärenden         Diarienr.     Notering        Sida                 

1 Avsiktsförklaring mellan 
Vadstena och Boxholms 
kommuner avseende 
gemensam 
måltidsorganisation 

KS 2022/373 106 Markus 
Gustafsson 

4 - 10 

2 Information från BRÅ om ny 
lag för att reglera 
kommunernas 
brottsförebyggande arbete 

KS 2022/376 100 Roger Max 11 

3 Förslag till höjning 
renhållningstaxan 

KS 2022/374 406 Fredrik 
Noaksson/Dennis 
Allvin 

12 

4 Förslag till höjning av VA-
taxan 

KS 2022/375 346 Fredrik 
Noaksson/Dennis 
Allvin 

13 - 14 

5 Återrapportering från barn- 
och utbildning - november 
2022 

KS 2022/378 610 Amra 
Avdispahic 

15 

6 Statistik av årskurs 9 HT21 KS 2022/379 610 Amra 
Avdispahic 

16 
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  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2022-11-22 2(3) 

Kommunstyrelsen

7 Avgifter inom äldreomsorgen 
2023 - Social- och 
myndighetsnämnden 

KS 2022/371 700  17 - 18 

8 Uppdatering av Social-och 
myndighetsnämndens 
delegationsordning 

KS 2022/369 700  19 - 64 

9 Motion angående inspelning 
av kommunfullmäktige 

KS 2022/157 101  65 - 67 

10 Årets företag i Boxholm 2022 KS 2022/347 140  68 - 71 

11 Regional strategi för 
suicidprevention 

KS 2022/380 106 Linda 
Hammarström 

72 - 101 

12 Avrapportering av deltagande 
i SKR-projekt-Ny 
budgetmodell 
(resursfördelning baserad på 
prislappar) 

KS 2022/381 040 Carin Petersson 102 

13 Avskrivning av fordran mot 
Boxholmsteknik gällande VA 
Timmerö 

KS 2022/382 040 Carin Peterssson 103 - 
110 

14 Budget 2023, plan 2024-2025 KS 2022/383 040 Carin Petersson 111 - 
170 

15 Uppföljning av 
månadsrapportering 
personalkostnader 

KS 2022/384 040 Carin Petersson 171 - 
190 

16 Månadsrapport ekonomi per 
2022-10 

KS 2022/386 040 Carin Petersson 191 - 
196 

17 Revidering pris återetablering 
fiber 

KS 2022/354 040 Carin Petersson 197 - 
198 

18 Laddstolpe KS 2022/352 510  199 - 
200 

19 Leksaksfabriken - sanering KS 2022/353 260  201 - 
202 

20 Motion angående utarrenderad 
mark till Arla 

KS 2022/43 261  203 
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  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   
  Datum Sida 
  2022-11-22 3(3) 

Kommunstyrelsen

21 Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsen 2022 

KS 2022/6 009  204 

22 Delgivningar 
Kommunstyrelsen 2022 

KS 2022/8 009  205 

23 Rapporter Kommunstyrelsen 
2022 

KS 2022/7 009  206 

24 Övrigt Kommunstyrelsen 
2022 

KS 2022/9 009  207 

 

 

 

Claes Sjökvist Annie Bergström 
Ordförande Sekreterare
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-11 KS 2022/373 106 

 Måltid- och serviceenheten 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Markus Gustafsson KS 
 Kostchef 

+46738063013  
markus.gustafsson@boxholm.se 

 

   

Avsiktsförklaring mellan Vadstena och Boxholms kommuner 

avseende gemensam måltidsorganisation  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vadstena och Boxholms kommuner har sedan 2021 ett avtal avseende kostchef, där 
Boxholms kommun köper del av tjänst från Vadstena kommun. Denna samverkan 
upplevs ha fungerat, och fungerar, väl, varpå kommunerna förlänger och utvidgar 
avtalet från och med 1 januari 2023. Utöver detta samverkar Vadstena och Boxholm 
även med Ydre och Ödeshögs kommuner gällande upphandling av livsmedel. Denna 
samverkan har möjliggjort dels ett närmare samarbete på måltidsområdet mellan 
kommunerna, men också ett fördelaktigt avtal som bland annat innebär att en större 
andel närproducerade livsmedel kan köpas in. Nästa steg i den redan pågående 
mellankommunala samverkan på måltidsområdet är att utreda möjligheterna kring en 
gemensam måltidsorganisation, i lämplig associationsform. En gemensam 
organisation medför effektiviseringsmöjligheter inom flera områden, bland annat 
avseende kostdatasystem och transporter men också gällande volyminköp av 
livsmedel. Kommunstyrelserna i Vadstena och Boxholms kommuner föreslås därför 
teckna en avsiktsförklaring som ytterst syftar till att under mandatperioden 2023-
2026 etablera en gemensam måltidsorganisation, där kylda matlådor, kostdatasystem 
samt transportlösningar är viktiga delar. Avsiktsförklaringen avser i utgångsläget 
Vadstena och Boxholms kommuner, men en möjlig gemensam måltidsorganisation 
kan också, om så önskas, innefatta även ytterligare samverkanskommuner. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Då vi står inför stora effektiviseringskrav dem närmaste åren så är ökad samverkan 
ett måste. Detta möjliggör att vi även i framtiden kan behålla den goda kvalitet som 
vi har på våra måltider i Boxholm.  
 
 

Finansiering 
Ärendet är kostnadsneutralt avseende den föreslagna avsiktsförklaringen. Nuvarande 
kostnader kring samverkan på måltidsområdet regleras i separata avtal. Framtida 
kostnader, liksom förslag till finansiering, för en möjlig gemensam 
måltidsorganisation.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen mellan Vadstena och Boxholms 
kommuner avseende gemensam måltidsorganisation. 
 
 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring  
Projektplan  
 
 

Beslutet expedieras till 
Markus Gustafsson 
Vadstena kommun 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                                                                                                                                                                             Boxholms kommun

Vadstena kommun

Postadress 592 80 Vadstena   |   Besöksadress Klosterledsgatan 35
Tel 010-234 70 00   |   E-post vadstena.kommun@vadstena.se

www.vadstena.se

Projektplan gällande gemensam 
tillverkning av kylda matlådor
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Projektets syfte är att genom gemensam tillverkning av kylda matlådor med 
leverans till kund 1 dag/ vecka skapa en effektivisering som motsvarar 1 heltid 

i Boxholms kommuns hemtjänst.

Beställare av projekt är KLG i Boxholms kommun.

Projektet ingår i effektiviseringar som görs inom ramen för ”en ekonomi i 
balans” där 1 000 000 sek finns avsatt för delfinansiering av transportbil samt 

packmaskin för kylda matlådor.

Tidsplan:

3/10-2022 Kylda matlådor med leverans varje dag införs.

V 45 Första avstämning med hemtjänst.

V 41-45 Förslag till avsiktsförklaring mellan Vadstena och Boxholms 
kommun arbetas fram.

V 45-52 Avsiktsförklaring tas upp till beslut i respektive kommun.

V 9-2023 Enkät och utvärdering kyld mat Boxholm

Vår 2023 Projektering nytt kök Vadstena

Juni 2023 Avtal påskrivet mellan Vadstena och Boxholms kommun

Juni 2023 Beställning av transportbil (el) ca 6 månaders leverans

Aug 2023-juni 2024 Byggnation nytt kök Vadstena

Aug- sept. 2024 Första leverans av kyld matlåda från Vadstena till Boxholm

Sept. 2024 Måltid& Service övertar distribution av matlådor från hemtjänst.

Projektledare: Markus Gustafsson 

Måltidschef  Boxholms och Vadstena kommun
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                                                                                                                                                                        Boxholms kommun

Avsiktsförklaring mellan kommunerna Boxholm 
och Vadstena avseende gemensam 
kostorganisation

Vadstena kommun Boxholms kommun

Vadstena kommun Boxholms kommun

Klosterledsgatan 35 Storgatan 20

59280 Vadstena 595 03 Boxholm

Sverige Sverige

Organisationsnr: Organisationsnr:

212000-2825 212000-0407

Behörig firmatecknare: Behörig firmatecknare:

Madeleine Andersson Linda Hammarström

Vadstena kommun och Boxholms kommun har idag 2022-xx-xx tecknat en 
avsiktförklaring i syfte att under mandatperioden 2023-2026 skapa en gemensam 
måltidsorganisation, där gemensam tillverkning av kylda matlådor, kostdatasystem 
samt logistiklösning ingår. Boxholms kommun avser att köpa alla delar av detta från 
Vadstena kommun genom ett samverkansavtal.

Boxholms kommun har för avsikt att delfinansiera inköp av bil och packmaskin för 
kylda matlådor med 1 000 000 sek.

Avsiktsförklaringen utgör en gemensam viljeförklaring som ytterst syftar till att 
parterna ska nå ett avtal kring samverkan inom kostområdet. Parterna binds därför 
juridiskt först när ett slutligt avtal undertecknas. 
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                                                                                                                                                              Boxholms kommun
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Avsiktförklaringen kan sägas upp av båda parter.

Datum och ort Datum och ort

…………………………… ……………………………

Underskrift Underskrift

Madeleine Andersson Linda Hammarström

........................................................ ………………………………..

Underskrift Underskrift

Peter Karlsson Claes Sjökvist

10



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-14 KS 2022/376 100 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Annie Bergström KS 
 Förvaltningsadministratör 

+46702258119  
annie.bergstrom@boxholm.se 

 

   

Information från BRÅ om ny lag för att reglera kommunernas 

brottsförebyggande arbete  

 
 
Roger Max informerar om hur arbetet fortskrider gällande den nya lag som träder i 
kraft 1 juli 2023, som berör kommunernas brottsförebyggande arbete.  
 
____________ 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-14 KS 2022/374 406 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Förslag till höjning renhållningstaxan  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
AB Boxholmsteknik har behov av att justera taxan för att klara åtagandet samt för att  
bibehålla verksamheten självfinansierad. 
 
Under året har driftkostnaderna ökat samt fasta kostnader såsom räntor. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ser ett behov av att taxan justeras för att få full kostnadstäckning för 
de ökade kostnaderna. Föreslås att renhållningstaxan höjs med 4% vilket motsvarar 
10 kr/månad för en normalvilla. Även att individuella justeringar sker för att anpassa 
taxan såsom lägenhetsavgift justeras med 13%, slambrunn 10%, fast avgift 
fritidsboende och latrinkärl 20%.  
 
 

Finansiering 
Föreslås att renhållningstaxan höjs med i 4% samt individuella justeringar sker för att  
anpassa taxan såsom lägenhetsavgift justeras med 13%, slambrunn 10%, fast avgift  
fritidsboende och latrinkärl 20%.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta förslaget om höjning av Renhållningstaxan med 4% samt individuella 
justeringar sker för att anpassa taxan såsom lägenhetsavgift justeras med 13%, 
slambrunn 10%, fast avgift fritidsboende och latrinkärl 20%, 
 
att de nya taxorna ska gälla från 1 januari 2023, 
 
att uppdra åt AB Boxholmsteknik att genomföra förslaget till höjning av de nya 
taxorna.  
 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-14 KS 2022/375 346 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
Fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Förslag till höjning av VA-taxan  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid styrelsemöte i AB Boxholmsteknik den 10 november 2022 föreslog styrelsen att  
VA-taxan behöver höjas. AB Boxholmsteknik ser behov av att justera taxan  
beroende på kostnadsökningar inom drift, entreprenad ligger även till grund för  
förslaget om höjning. Vi ser även behov av att fortsätta investeringar avseende att 
möta krav i förnyleseplan för VA och hålla en förnyelsetakt på ledningsnät 0,7-1%  
av per år av det totala ledningsnätet. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Taxan behöver justeras för att nå kostnadstäckning för de ökade drifts- och  
investeringskostnaderna. I kommunen finns likväl som i övriga landet ett stort  
fortsatt investeringsbehov för att b.la byta ut befintligt ledningsnät, pumpstationer  
mm. 
 
Föreslås att VA-taxan höjs med 7% rörlig förbrukningsavgift,18% fast avgift  
avseende villa/lägenhetsavgift samt fast grundavgift (större vattenmätare berörs ej)  
samt 31% på anläggningsavgift (VA i nybyggnation).  
Det medför att en villa som förbrukar 150 kbm/år får en ökad kostnad på 52 kr/  
månad. 
 

Finansiering 
Föreslås att Va-taxan höjs med i snitt 12% (normalvilla) för att kompensera 
verksamhetens investeringsbehov och kostnadsökningar samt 31% på 
anläggningsavgift (VA i nybyggnation). 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta förslaget om höjning av Va-taxan med 7% rörlig förbrukningsavgift samt  
18% fast avgift avseendevilla/lägenhetsavgift och fast grundavgift samt 31% på  
anläggningsavgift (VA i nybyggnation), 
 
att de nya taxorna ska gälla från 1 januari 2023, 
 
att uppdra åt AB Boxholmsteknik att genomföra förslaget till höjning av de nya  
taxorna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, VD AB Boxholmsteknik 
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Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-14 KS 2022/378 610 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Amra Avdispahic KS 
 Barn- och utbildningschef 

+46702099047  
amra.avdispahic@boxholm.se 

 

   

Återrapportering från barn- och utbildning. November 2022  

 
Barn- och utbildningschef Amra Avdispahic rapporterar om verksamheten. 
 
 
____________ 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-14 KS 2022/379 610 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Amra Avdispahic KS 
 Barn- och utbildningschef 

+46702099047  
amra.avdispahic@boxholm.se 

 

   

Statistik av årskurs 9 HT21  

 
Barn- och utbildningschef Amra Avdispahic rapporterar statistik av årskurs 9 HT21.  
 
 
____________ 
 
 

16



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-11 KS 2022/371 700 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530 
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Avgifter inom äldreomsorgen 2023 - Social- och 

myndighetsnämnden  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den årliga höjningen av prisbasbeloppet för 2023 är fastställd till 52 500 kr. 
Avgifterna räknas om procentuellt i förhållande till prisbasbeloppet för året enligt 
tidigare beslut. Högkostnadsskyddet (“maxtaxa”) och minimibeloppet ändras sedan 
enligt bifogat blad, från Socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning 
av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen”.  
 
Tre ändringar föreslås i hanteringen av avgifterna: 
 - Höjning av beloppet för maxtaxa till nivåer som anges via Socialstyrelsens 
meddelandeblad när detta publiceras.  
- Förbehållsbelopp uppdateras via Socialstyrelsens meddelandeblad när detta 
publiceras.  
- Avgiften för respektive insats fastställs i procent av prisbasbeloppet, se bifogat blad 
för Avgifter äldreomsorgen 2023. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att föreslå att ställa sig bakom att kommunens taxor och avgifter anpassas till de av 
riksdagen årligen beslutade avgifterna, för högkostnadsskydd och förbehållsbelopp.  
 
Nuvarande antagen maxtaxa gäller tills beslut om ny maxtaxa tas, regleras via 
Socialstyrelsens meddelandeblad. Avgifternas belopp, samt nämnda ändringar ovan 
antas gälla from 2023.01.01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta att maxtaxa och förbehållsbeloppen uppdateras enligt Socialstyrelsens 
meddelandeblad, 
 
att årlig uppräkning sker av avgifterna per insats och att de höjs efter fastställda 
procentsatser, 
 
att ändringarna träder i kraft från och med 2023-01-01. 

Beslutet expedieras till 
Social- och myndighetsnämnden 
Avgiftshandläggare 
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Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-11 KS 2022/369 700 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS/KF 
 Kommundirektör 

linda.hammarstrom@boxholm.se 
 

   

Uppdatering av Social-och myndighetsnämndens delegationsordning   

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Social- och myndighetsnämnden har uppdaterat delegationsordningen för sin 
verksamhet.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att det är olämpligt att flytta delegationsbeslut gällande 
SÄBO från 1:e socialsekreterare till biståndshandläggare. Det finns bättre 
förutsättningar till god kostnadskontroll om delegationsbeslutet ej flyttas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att delegationsordningen återremitteras till Social- och myndighetsnämnden, med 
motiveringen att förvaltningen anser det olämpligt att flytta delegationsbeslut 
angående SÄBO från 1:e socialsekreterare till biståndshandläggare. 
 

Beslutsunderlag 
Social- och myndighetsnämndens delegationsordning 2022-10-10 
 

Beslutet expedieras till 
Social- och myndighetsnämnden 
Akt 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Sociala och myndighetsnämndens delegationsordning

Upprättad 2022-10-03 Av: Josefine Fridlund, Susanna Kullman & Lise-Lott Rimvid
Godkänd i social- och myndighetsnämnden
Godkänd i kommunstyrelse
Reviderad
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Om delegation
Att "delegera" innebär att flytta över beslutanderätten. Social- och myndighetsnämnden har fått sin beslutanderätt från kommunfullmäktige i form av nämndens
reglemente. Nämnden kan delegera vissa av dessa ärenden till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller åt en anställd i kommunen. Den som fått beslutanderätt från
nämnd brukar kallas delegat. I denna förteckning redogörs för hur nämndens beslut är delegerade. Även en del beslut som inte är delegerade från nämnden finns
med som ett förtydligande. Dessa återfinns i avdelning 1.

När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av nämnddelegering är juridiskt sett ett
nämndsbeslut . Det betyder bland annat att delegatens beslut överklagas på samma sätt som nämndens beslut. De beslut som fattats av delegaten kan inte ändras
av nämnden.

Det finns två syften med möjligheterna för nämnderna att delegera beslutsärenden:

● För att avlasta nämnden från mindre viktiga ärenden, så kallade rutinärenden. Delegering kan ge de förtroendevalda möjligheterna att ägna mer tid och
uppmärksamhet  åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse.

● Beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegering bidrar därmed till bättre service och ökad effektivitet.

Skillnaden mellan verkställighet och beslut
Det som betecknas som "verkställighet" till skillnad från "beslut", i kommunallagens mening, är sådana frågor där det sällan eller aldrig finns utrymme för någon
subjektiv bedömning. Det gäller i fall som är hårt reglerade av föreskrifter, riktlinjer eller andra författningar. Sådana fall kan t.ex. grunda sig på instruktioner eller
befattningsbeskrivningar och ska inte kunna bli föremål för överklagande. Exempel på sådant är tex. debiteringar av avgifter.

Kännetecknande för det som betecknas som "beslut" är däremot bl.a. att det finns alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och
bedömningar till grund för sitt beslut.

Frågor som är av ren verkställande karaktär med uppgift vem som har ansvaret finns i en särskild verkställighetsförteckning. I delegationsordningen finns
ärenden som betecknas som beslut, och där nämnden har överlåtit rätten att fatta beslut, å nämndens vägnar, till annan.

Delegeringsförbud
Ärenden av större vikt är i regel förbehållna nämnden i sin helhet. Huvudregeln är att delegering inte får utformas så att de förtroendevalda avhänder sig ledning och
ansvar för väsentliga delar av verksamheten.
Enligt 6 kap 34 § Kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden:

● Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
● Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats.
● Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
● Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Vid jäv eller annat förfall för delegat
Vid jäv eller förfall av delegat, som är anställd, inträder i första hand delegatens närmaste chef. Vid jäv eller förfall även för denne, inträder närmast
överordnad chef.

Tillförordnad tjänsteman
Samma delegation, som för delegat, gäller för den som är tillförordnad på den tjänst som delegationen avser.

Återkallande och begränsning av delegationsuppdrag
Nämnden kan när som helst, till exempel på grund av delegats missbruk eller annan anledning, återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag.
Återkallelse kan göras både generellt eller i ett visst ärende. Den som delegerat beslutanderätten kan också föregripa delegatens beslut i enskilt ärende
genom att själv ta över ärendet och besluta. Under introduktion av nyanställda kan begränsningar i delegationsrätten förekomma. Begränsningar beslutas
av närmaste chef.

Riktlinjer och rekommendationer
I syfte att kontrollera eller begränsa ett delegationsuppdrag kan nämnden tex. ställa upp villkor om samråd innan beslut fattas eller ange ekonomiska
begränsningar. Delegation kan också av nämnden förses med bindande riktlinjer. På samma sätt är delegaten bunden av lagar, förordningar, riktlinjer och
föreskrifter som utfärdas av statlig myndighet eller kommunfullmäktige.

I delegationsförteckningen används begreppet riksnorm, hänvisningar till riktlinjer samt rekommendationer från Sveriges kommuner och
landsting. Som ytterligare ledning för bedömningar hänvisas till prejudicerande domar och övrig rättspraxis:

● Riksnorm - den del av försörjningsstödet som enligt regeringens föreskrift beräknas lika för hela riket.
● Riktlinje - ett politiskt beslutat vägledande dokument.

Vidaredelegering
Om nämnden delegerat beslutanderätt till socialchef  kan  nämnden  också  överlåta  åt denne att i sin tur uppdra åt annan anställd inom förvaltningen att
besluta i stället . Vidaredelegering skall ske skriftligt. Beslut som fattas på grund av vidaredelegation ska rapporteras till socialchef, som i sin tur ska
anmäla besluten till nämnden.

Returnerad delegation
Delegat har rätt att vid tveksamhet gällande beslut överlämna beslutanderätten i ett specifikt ärende till sin närmaste chef. Chefen tar i sådana fall över
beslutanderätten. Detta ska dokumenteras skriftligt.

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden
Delegationsbeslut anmäls till nämnden genom att besluten eller en förteckning över besluten hålls tillgänglig vid nämndens sammanträde. Tiden för anmälan
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till nämnden har betydelse för beräkning av överklagandetiden vid laglighetsprövning.

Brådskande ärenden
Enligt 6 kap 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordförande eller annan ledamot att besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande,
att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Tiden för anmälan till nämnden har betydelse för
beräkning av överklagandetiden vid laglighetsprövning.

Förkortningar
Följande förkortningar förekommer:

AL = Alkohollag BrB -Brottsbalken
FB = Föräldrabalken FL = Förvaltningslag
HSL = Hälso- och sjukvårdslag KL = Kommunallag
LMA =Lag Om mottagande av asylsökande m.fl.
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
LUL = Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall

LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga OSL = Offentlighets- och sekretesslag

PuL = Personuppgiftslag
SFB = Socialförsäkringsbalken
SoF = Socialtjänstförordning SoL = Socialtjänstlag
SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling TF = Tryckfrihetsförordning
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Avdelning I
Ej delegerade beslut samt beslut delegerade till förtroendevalda

1
24



A - Övergripande  beslut  enligt Socialtjänstlagen, Sol  och Förvaltningslagen, FL 3

A I Utredning 3

A 2 Överklaganden och yttranden till domstol 4

B -  Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd 4

C -  Beslut gällande  barn och unga 5

D -  Beslut enligt lagen med särskilda  bestämmelser om  vård av unga (LVU) 6

D I Beslut enligt LVU, som kan delegeras till presidie men inte till ledamot eller tjänsteman 6

D 2 Kompletterande beslutanderätt 7

D 3 Delegation från sociala och myndighetsnämnden efter kommunfullmäktiges bemyndigande 8

E -   Beslut gällande vuxna enligt Sol 9

F - Beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 9

G -  Beslut enligt Lagen om  stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 10

H -  Beslut gällande Alkohollagen och Tobakslagen 10

I -  Yttrande, anmälan och ansökan till allmän domstol och åklagarmyndighet 11

J -  Övrigt 11
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A - Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen, Sol och Förvaltningslagen, FL

A I Utredning
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
A 1.1 Förlängning av utredningstiden utöver fyra månader i ärenden som

rör barn
11 kap. 2 § 2 st SoL Social- och

myndighetsnämnden

A l.2 Beslut om begäran om överflyttning av ärende till annan kommun 2 a kap. 10 § SoL Social- och
myndighetsnämnden

A 1.3 Beslut i fråga om att mottaga ärende från annan kommun 2 a kap. 10 § SoL Social- och
myndighetsnämnden

A 1.4 Beslut om att hos Inspektionen för vård och omsorg ansöka om
överflytt av ärende

2 a kap. 11 § SoL Social- och
myndighetsnämnden

A 2 Överklaganden och yttranden till domstol
Delegationsbeslut kan normalt överklagas på samma sätt som beslut av social- och myndighetsnämnden i sin helhet. Beslut som överklagas med stöd av
kommunallagen (laglighetsprövning).

Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
A 2.1 Beslut om att avge yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av

överklagande av social- och myndighetsnämndens beslut
25 § FL Social- och

myndighetsnämnden

A 2.1.1 - då sociala och myndighetsnämndens beslut inte kan avvaktas 25 § FL Nämndens ordförande

A 2.2 Beslut om att avge yttrande till Kammarrätten med anledning av
överklagande av social- och myndighetsnämndens beslut

25 § FL Social- och
myndighetsnämnden

,\ 2.3 Beslut att överklaga beslut av besvärsmyndighet i ärenden som har
avgjorts av sociala och myndighetsnämnden

Social- och
myndighetsnämnden

A 2.4 Beslut att överklaga beslut av besvärsmyndighet i brådskande fall då
nämndens beslut inte kan avvaktas, då det inte avser ärenden av
principiell karaktär eller andra ärenden av större vikt

Nämndens ordförande

A 2.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till
förvaltningsrätt i SoL, LVU och LVM-ärenden som har avgjorts av
sociala och myndighetsnämnden

10 kap 1 och
2 §§ SoL 6 kap 36 § KL

Social- och
myndighetsnämnden
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A 2.5.1 - då nämndens beslut inte kan avvaktas Nämndens ordförande

A 2.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till
kammarrätt i SoL, LVU och LVM -ärenden som har avgjorts av
individutskottet

10 kap 1 och
2 §§ SoL 6 kap 36 § KL

Social- och
myndighetsnämnden

A 2.7 Beslut att avvisa ombud eller biträde i individärenden 9 § FL Social- och
myndighetsnämnden

A 2.8 Beslut att den som har ombud skall medverka personligen i
individärenden

9 § FL Social- och
myndighetsnämnden

B - Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
B l Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd som är av prejudicerande

och principiell karaktär
4 kap 1 och 3 §
SoL pkt 1 och 2
eller 2 § SoL

Social- och
myndighetsnämnd

B 2 Beslut om ekonomiskt bistånd i mindre omfattning, i brådskande
fall utanför kontorstid.

4 kap 1 och 3 §
SoL pkt 1 och 2 eller
2 § SoL

- Ordförande
- 1:e vice
ordförande
- 2:a vice
ordförande

B 3 Beslut om att hos förvaltningsrätten föra talan om ersättning gällande
återkrav

9 kap 3 § SoL Social- och
myndighetsnämnden

C - Beslut gällande barn och unga
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
C l Beslut om  bistånd åt barn i form av vård/ placering i

familjehem
4 kap 1 § SoL Social- och

myndighetsnämnden
Alla placeringar för barn (0-18 år) skall
enligt 6:8 SoL övervägas av nämnd minst
var 6:e månad. Social- och
myndighetsnämnden har fått uppdrag att
göra detta. När placering fortgår efter 18-
årsdagen ska social- och
myndighetsnämnden enligt lokal rutin få
en uppföljningsrapport senast var 6:e
månad.

C 2 Beslut om bistånd i form av fortsatt placering i familjehem
efter 18-årsdagen

4 kap 1 § SoL Social- och
myndighetsnämnden

Vården följs upp genom information på
social- och myndighetsnämnden var 6:e
månad.
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C 3 Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård och/eller
boende avseende barn och ungdom i längst 3 veckor i
brådskande fall utanför kontorstid.

4 kap 1 § SoL - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

C 4 Beslut om placering i jourhem, då det inte är fråga om
stadigvarande vård och fostran (barn och ungdomar vid akut
vårdbehov) i längst tre veckor i brådskande fall utanför
kontorstid.

4 kap 1 § SoL - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

Med jourhem avses grund utrett
familjehem med särskilda
överenskommelse och bedömd lämplighet.

C 5 Beslut om vissa öppna insatser mot en vårdnadshavares vilja
då ett barn har två vårdnadshavare men endast en samtycker
till en insats som krävs med hänsyn till barnets
bästa.

4 kap 1 § SoL, 3 kap 6a § SoL
med stöd av 6 kap 13a § FB

Social- och
myndighetsnämnden

Är barnet under 15 år krävs
vårdnadshavares samtycke, är barnet över
15 får insatsen ges endast om barnet själv
begär eller samtycker till insatsen.

Beslutet får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

C 6 Beslut om insats i form av kontaktperson eller
kontaktfamilj, då ett barn har två vårdnadshavare men
endast en samtycker till en insats som krävs med hänsyn till
barnets bästa.

3 kap 6b § SoL med stöd av 13 kap
6a § FB

Social- och
myndighetsnämnden

Är barnet under 15 år krävs
vårdnadshavares samtycke, är barnet
över 15 får insatsen ges endast om
barnet själv begär eller samtycker till
insatsen.

Beslutet får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

C 7 Beslut om insats i form särskild kvalificerad kontaktperson,
då ett barn har två vårdnadshavare men endast en samtycker
till en insats som krävs med hänsyn till barnets bästa.

3 kap 6b § SoL med stöd av 13 kap
6a § FB

Social- och
myndighetsnämnden

Är barnet under 15 år krävs en
vårdnadshavares samtycke. Är barnet
över 15 får insatsen ges endast om
barnet själv begär eller samtycker till
insatsen.

Beslutet får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

C 8 Beslut om att godkänna ett enskilt hem som vid upprepade
tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran
(jourhem)

6 kap. 6 § 2 och 3 st. SoL Social- och
myndighetsnämnden
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D - Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
D 1 Beslut enligt LVU, som kan delegeras till presidiet men inte till ledamot eller tjänsteman

(jämför med kompletterande beslutanderätt), lagrum 1 kap 4 § SoL

Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
D l.1 Beslut om ansökan till förvaltningsrätten för vård enligt LVU 4 § LVU Social- och

myndighetsnämnden
D 1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under

20 år
6 § 1 st LVU Social- och

myndighetsnämnden
Se även D 2.1

D l.3 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall ha visats
under vårdtiden

11 § 1 st LVU Social- och
myndighetsnämnden

Se även D 2.2

D 1.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2 st LVU Social- och
myndighetsnämnden

Se även D 2.3

D 1.5 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs 13 § 1 st. LVU Social- och
myndighetsnämnden

D 1.6 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU skall upphöra 13 § 2 st. LVU Social- och
myndighetsnämnden

D l.7 Övervägande av om beslut beträffande umgänge eller hemlighållande
av vistelseort enligt 14 § 2 st 1. och 2. fortfarande behövs

14 § 3 st. LVU Social- och
myndighetsnämnden

Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var tredje månad är
skyldig att överväga om ett beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort fortfarande behövs.

D 1.8 Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st LVU Social- och
myndighetsnämnden

D 1.9 Beslut om kontaktperson eller behandling i öppna former jml 22
§ 1 st pkt 1 och pkt 2 LVU

22 § 1 st LVU Social- och
myndighetsnämnden

D 1.10 Prövning om beslut enligt 22 § LVU skall upphöra 22 § 3 st LVU Social- och
myndighetsnämnden

Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 6:e månad skall pröva
om insatsen fortfarande behövs.

D 1.11 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st LVU skall upphöra 22 § 3 st LVU Social- och
myndighetsnämnden
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D 1.12 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om flyttningsförbud 24 § LVU Social- och
myndighetsnämnden

Jfr. 25 § LVU

D 1.13 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Social- och
myndighetsnämnden

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär  att nämnden
minst en gång var 3:e månad är skyldig
att överväga om flyttningsförbud
fortfarande behövs.

D 1.14 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st LVU Social- och
myndighetsnämnden

D 1.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt § 27 LVU skall upphöra 30 § 1 st LVU Social- och
myndighetsnämnden

Jfr D 2.4

D 1.16 Beslut om begäran av polis för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

43 § 2 LVU Social- och
myndighetsnämnden

Jfr D 2.6

D 1. 17 Beslut om att uppmana vårdnadshavare eller förälder att lämna
blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov.

32 a, 32 b, 32 c §§§ LVU Social- och
myndighetsnämnden

D 2 Kompletterande beslutanderätt
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning

D2 Kompletterande beslutanderätt Kompletterande beslutsrätt innebär att
ordförande eller därtill förordnad
ledamot har en kompletterande
beslutsrätt som direkt följer av lag. Detta
är inte en delegering. Beslutanderätten
får användas   när nämndens beslut inte
kan avvaktas och skall anmälas vid
nämndens nästkommande sammanträde .
Nämnden har i ett särskilt beslut angett
med namn, vilka som har förordnats att
ha denna kompletterande beslutanderätt.

D 2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av personer under 20 år 6 § 1 och 2 st LVU - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

Beslutet skall dokumenteras och skrivas
under av beslutsfattaren.
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D 2.2 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas om
nämndens beslut inte kan avvaktas

11 § 1 och 3 st LVU - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

Observera 14 § LVU kring utformande av
umgänge/ kontakt med vårdnadshavarna.

D 2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11§ 2 LVU - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

D 2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud om nämndens beslut inte kan
avvaktas

27 § LVU - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

D 2.5 Beslut om begäran om biträde av polis för att bereda läkare
tillträde till den unges hem eller för att inställa den unge till
läkarundersökning

43§ 1 st .LVU - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

Beslutanderätt kan inte delegeras till
annan ledamot. Dock gäller att när vice
ordförande tjänstgör går denne in i
ordförandens ställe och något särskilt
förordnande behövs inte (43 § LVU).

D 3 Delegation från social- och myndighetsnämnden efter kommunfullmäktiges bemyndigande
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
D 3.1 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU skall

upphöra.
9 § 3 st. LVU - Ordförande

- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

D 3.2 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2st. 1p. LVU Social- och
myndighetsnämnden

D 3.2.1 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när 14 § 2st. 1p. LVU Ordförande
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller Vid jäv eller förfall för
vårdnadshavaren, om nämndens beslut inte kan avvaktas ordföranden får vice

ordföranden fatta beslut

D 3.3 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern
eller vårdnadshavaren

14 § 2 st. 2 p. LVU Inte delegerat
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D 3.3.1 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren, om nämndens beslut inte kan avvaktas

14 § 2 st. 2 p. LVU Ordförande
Vid jäv eller förfall för
ordföranden får vice
ordföranden fatta beslut

D 3.4 Beslut i fråga om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §
LVU skall upphöra

30 § 2 st. LVU - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

D 3.5 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

31 § LVU Social och
myndighetsnämnden
-i akuta fall samt i
avvaktan på
nästkommande nämnd kan
beslut fattas av social- och
myndighetsnämndens
ordförande.

E - Beslut gällande vuxna enligt SoL
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
E l Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller boende

samt familjehem avseende vuxna i längst 3 veckor - i brådskande
fall utanför kontorstid

4 kap 1 § SoL - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

F - Beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
F 1 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om vård 11 § LVM Social- och

myndighetsnämnden
F 2 Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM Social- och

myndighetsnämnden
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F 2.1 - då nämndens beslut inte kan avvaktas 13 § LVM - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

F 2.1 är Kompletterande beslutsrätt
vilket innebär att ordförande eller därtill
förordnad ledamot har en
kompletterande beslutsrätt som direkt
följer av lag. Detta är inte en delegering.
Beslutanderätten får användas när
nämndens beslut inte kan avvaktas.
Nämnden bör i beslut ange vem som vid
varje tidpunkt har att fatta beslut, i
angiven ordning. Beslut skall anmälas
vid nämndens nästa sammanträde.

G - Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
G l Beslut om insats i form av kontaktperson, avlösarservice, eller

korttidsvistelse då ett barn har två vårdnadshavare men endast en
samtycker till en insats som krävs med hänsyn till barnets
bästa.

1, 9 § pkt 4-6 LSS
med stöd av 13 kap 6a
§ FB

Social-  och
myndighetsnämnden

G 2 Beslut i fråga om förhöjd timersättning för personlig assistans 7 och 9 §§ LSS Social- och
myndighetsnämnden

H - Yttrande, anmälan och ansökan till allmän domstol och åklagarmyndighet
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
H 1 Yttrande till allmän domstol angående överlämnande till vård, då den

som begått brottslig handling kan bli föremål för vård enligt LVM.
BrB 31 kap. 2 § Social- och

myndighetsnämnd

H 2 Beslut om att ansöka till allmän domstol om överflyttning av
vårdnaden för barn som rotats i familjehem eller där vårdnadshavaren
är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden

6 kap. 8 § FB 6
kap. Sa § FB

Social- och
myndighetsnämnd
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J - Övrigt
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
J 1 Beslut i allmänna ärenden som är så brådskande att nämndens beslut

inte kan avvaktas
6 kap. 36 § KL Ordförande

Vid jäv eller förfall för
ordföranden får vice
ordförande fatta beslut

Gäller ej individärenden. Beslutet skall
anmälas vid nämndens nästa
sammanträde .

J 2 Beslut i fråga om yttrande till tillsynsmyndighet vid granskning
i individärenden.

13 kap 1 och 2 §§ SoL Social- och
myndighetsnämnden

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för
vård och omsorg (IVO),
Justitieombudsman JO) och
Justitiekanslern JK).

J 3 Beslut i fråga om yttrande till tillsynsmyndighet vid
verksamhetstillsyn.

Social- och
myndighetsnämnden

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för
vård och omsorg (IVO),
Justitieombudsman (JO) och
Justitiekanslern, (JK).

J 5 Beslut i fråga om bokföringsmässig avskrivning, i individärenden,
av fordran på ett prisbasbelopp och därutöver.

Social- och
myndighetsnämnden

Beslut om sådan avskrivning under ett
prisbasbelopp är delegerat till
ekonomichef , se avdelning 2.

J 6 Beslut om arvode för deltagande i kurser, konferenser eller studieresor
för ordföranden

Vice ordförande
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Avdelning 2
Delegation till tjänsteman
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Förutsättningar för delegation

Ett beslutsunderlag krävs för att kunna fatta ett beslut. Av underlaget skall det minst framgå: bakgrund, aktuell situation och bedömning- särskilt viktigt vid akuta
beslut! Beslut skall delges skriftligt till den som beslutet berör. Om beslutet är överklagningsbart och går den enskilde emot ska beslutsunderlaget kommuniceras
innan. När beslutet är fattat ska den enskilde få skriftlig information om sin rätt att överklaga. En tjänsteman kan endast fatta beslut i de ärenden som hör till
respektive målgrupp, om inget annat framgår, med undantag för socialchefen.
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A - Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen [SoL] m.m.

A I Utredning
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
A 1.1 Beslut om att utredning skall inledas 11 kap 1 § SoL - Socialsekreterare

- Biståndshandläggare

A 1.2 Beslut/ställningstagande om att inte inleda utredning 11 kap 1 § SoL - Förste socialsekreterare
- Biståndshandläggare
- LSS-handläggare
- Enhetschef

Att inte inleda utredning är egentligen
bara ett aktivt beslut vad gäller barn men
eftersom skälen för detta
ställningstagande skall dokumenteras så
grundligt är det att närmast likställa med
ett beslut. När information inkommer
som kan kräva ställningstagande utifrån
LVM ska gruppledare rådfrågas.
1:e socialsekreterare har delegation
på att inleda/inte inleda LVM-
utredning.

A 1.3 Beslut om att inleda utredning avseende barns skydd eller stöd 11 kap 1 och 2 §§ SoL Socialsekreterare

A 1.4 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning
skall läggas ned

11 kap 1 § SoL Förste socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Enhetschef

A 1.5 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning
skall läggas ned, avseende barns skydd eller stöd

11 kap 1 och 2 §§ SoL
11 kap l a § SoL

Förste socialsekreterare
Enhetschef

A 1.6 Beslut om att avvisa ansökan 11 kap 1 § SoL - Förste socialsekreterare
- Biståndshandläggare
- Enhetschef

Avvisa ansökan kan göras;
om ansökan inte görs av eller tillsammans
med den enskilde eller hans företrädare,
om ansökan avser något som inte är
bistånd enligt SoL, t.ex.
sjukvårdsinsatser eller något som
regleras genom avtal t.ex. av vem eller
hur ett beslut ska verkställas, eller om
ansökan görs till fel kommun d.v.s.
kommunen har inte ansvar utifrån
vistelsebegreppet .
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A 1.7 Beslut om att behandla inkommen aktualisering inom pågående
utredning

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

A 2 Överklagningsärenden
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
A 2.1 Beslut om omprövning och helt eller delvis ändring av beslut 27 § FL Den delegat som såsom

första instans meddelat
ursprungligt beslut

Anmäls till nämnden

A 2.2 Beslut om avvisning av skrivelse med överklagande 24 § FL 1:e socialsekreterare Anmäls till nämnden

A 2.3 Beslut om att avge yttrande med anledning av
tjänstemannadelegats beslut inom avdelning
myndighetsutövning

25 § FL 1:e socialsekreterare Den delegat som fatt at ursprungsbeslutet
skriver förslag på yttrande

A 2.4 Beslut om att avge yttrande med anledning av
tjänstemannadelegats beslut, utom inom avdelning
myndighetsutövning

25 § FL Den delegat som fattat
ursprungsbeslutet

A 3 Anmälningar till tillsynsmyndighet
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
A 3.1 Beslut i fråga om att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla

allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt
missförhållande

14 kap. 7 § SoL Socialchef

A 3.2 Beslut att anmäla annan kommun till Inspektionen för vård och
omsorg i individärende

Socialchef

B - Beslut enligt Sol gällande ekonomiskt bistånd
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
B l Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till försörjning enligt

riktlinjer
4 kap 1 och 3 §§
pkt. 1 och 2 SoL

Socialsekreterare

B l.1 - till sin livsföring i övrigt utöver 4 kap 3 § SoL
enligt riktlinjer med högst 50 procent av prisbasbeloppet för en
person och därutöver högst 25 procent av prisbasbeloppet per
tillkommande person i hushållet under en 12-månadersperiod samt
1 månads hyresskuld

4 kap 1 § pkt 1 och 2 SoL Socialsekreterare
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B 1.2 - till sin livsföring i övrigt utöver 4 kap 3 § SoL enligt riktlinjer
med 100 procent av prisbasbeloppet under en 12- månadersperiod
samt 3 månaders hyresskuld

4 kap 1 § pkt 1 och 2 SoL 1:e socialsekreterare

B l.3 - till sin livsföring i övrigt utöver 4 kap 3 § SoL enligt riktlinjer
med högst 100 procent av prisbasbeloppet under en 12-
månadersperiod samt 6 månaders hyresskuld

4 kap 2 § SoL Enhetschef

B 1.4 - till sin livsföring i övrigt utöver 4 kap 3 § SoL enligt riktlinjer
med högst 100 procent av prisbasbeloppet under en 12-
månadersperiod samt mer än 6 månaders hyresskuld

4 kap 2 § SoL Social- och
myndighetsnämnd

B 1.5 - till sin livsföring i övrigt och avseende barnperspektivet enligt
riktlinjer med högst 4 procent/barn i hushållet av prisbasbeloppet per
12-månadersperiod

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

B 2 Beslut i fråga om förhöjd riksnorm enligt riktlinjer 4 kap 1 och 3 §§ Pkt 1
och 2 SoL

1:e socialsekreterare
Enhetschef

B 3 Beslut i fråga om nedsättning av riksnorm som överstiger en
månad

4 kap 1 och 3 §§ pkt 1 och
2 SoL

1:e socialsekreterare
Enhetschef

B 4 Beslut i fråga om bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap 2 § SoL Socialsekreterare

B 5 Beslut i fråga om deltagande i kompetenshöjande verksamhet som
villkor för försörjningsstöd

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare

B 6 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd vid vägran att delta
i kompetenshöjande verksamhet eller frånvaro utan godtagbara
skäl

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare

B 7 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfall

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare

B 8.1 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 9 kap, 1 och 2 §§ SoL Socialsekreterare

B 8.2 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL 9 kap 2 § SoL 1:e socialsekreterare
Enhetschef
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C - Beslut enligt SoL m.m. gällande barn och unga

C 1 Stöd och hjälp i öppna former
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
C 1.1 Beslut om biståndsinsats i form av nämndens öppenvård inom

enhet barn och ungdom
4 kap 1 § 1 st SoL Socialsekreterare

C 1.2 Beslut om kontaktperson samt förordnande 4 kap. 1 § och 3 kap 6 §
SoL

Socialsekreterare

C 1.3 Beslut om kontaktfamilj/ särskilt kvalificerad kontaktperson samt
förordnande

4 kap 1 § och 3 kap 6 §
SoL

Socialsekreterare

C 1.4.1 Beslut om biståndsinsats i form av extern öppenvård för barn och
ungdom i högst 3 månader

4 kap 1 § SoL 1 st Enhetschef

C 1.4.2 - extern öppenvård för barn och ungdom under längre tid än 3
månader.

4 kap 1 § SoL 1 st Social- och
myndighetsnämnd

C 1.5 Beslut om uppföljning efter avslutad utredning 11 kap 4a § SoL 1:e socialsekreterare

C 1.6 Beslut om uppföljning efter avslutad insats i form av familjehem
eller HVB

11 kap 4b § SoL 1:e socialsekreterare

C 1.7 Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller boende
avseende barn, ungdomar samt deras föräldrar, upp till 8 veckor

4 kap 1 § 1 st SoL med
stöd av 6 kap 1 § SoL

Enhetschef All HVB-vård för barn (0-18 år) skall enligt
6:8 SoL övervägas av nämnd minst var 6:e
månad.

C 1.7.1 - hem för vård eller boende avseende barn , ungdomar samt deras
föräldrar, över 8 veckor

4 kap 1 § 1 st SoL med
stöd av 6 kap 1 § SoL

Social- och
myndighetsnämnd

All HVB-vård för barn (0-18 år) skall
enligt 6:8 SoL övervägas av nämnd minst
var 6:e månad.

C 1. 8 Beslut om placering i jourhem, eller annat enskilt hem, då det
inte är fråga om stadigvarande vård och fostran (barn och
ungdomar vid akut vårdbehov) i avvaktan på färdigställd
utredning (11:1,2 SoL) om stadigvarande vård, dock längst 2
månader efter att utredning har avslutats.

4 kap 1 § 1 st  SoL
med stöd av 6 kap 1 §
SoL

1:e socialsekreterare Med jourhem avses grund utrett familjehem
med särskild överenskommelse och bedömd
lämplighet .
Utredning enligt 11:1,2 SoL får pågå
max 4 månader.

7
41



C 1.9 Beslut om bistånd i form av ny placering i familjehem för person
över 18 år, för en tid upp till 8 veckor.

4 kap. 1 § 1 st. SoL, med
stöd av 6 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

C 1.9.1 - ny placering i familjehem för person över 18 år, för en tid över 8
veckor.

4 kap. 1 § 1 st. SoL, med
stöd av 6 kap. 1 § SoL

Enhetschef Uppföljning rapporteras till socialchef.

C 1.10 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i HVB eller
familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

C 1.11 Beslut om bistånd i form av stödboende 4 kap. 1 § SoL Enhetschef

C 2 Ersättning till kontaktperson/familj
- enligt nämndens riktlinjer och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
C 2.1 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till

kontaktperson / familj

C 2.1.1 - enligt SKL:s rekommendationer Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

C 2.1.2 - därutöver Enhetschef

C 2.2 Beslut om arvoden och kostnadsersättning till särskilt kvalificerad
kontaktperson

C 2.2.1 - enligt nämndens riktlinjer och SKL:s rekommendationer Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

C 2.2.2 - därutöver Enhetschef

C 2.3 Beslut om ersättning för resor enligt SKL:s rekommendationer Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

C 2.3.1 - därutöver Enhetschef
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C 3 Ersättning till familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare
- (arvode och omkostnadsersättning) enligt nämndens riktlinjer och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer

Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
C 3.1 Beslut om arvode avseende barn och ungdom upp till 20 år

C 3.1.1 - arvode upp till andra nivån i respektive åldersgrupp Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

C 3.1.2 - arvode upp till högsta nivån i respektive åldersgrupp 1:e socialsekreterare

C 3.1.3 - därutöver Enhetschef

C 3.2 Beslut om omkostnadsersättning inklusive barnbidrag
/ studiebidrag avseende barn och ungdom upp till 20 år

C 3.2.1 - omkostnadsersättning upp till 170 % av prisbasbeloppet i
respektive åldersgrupp

Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

C 3.2.2 - därutöver Enhetschef

C 3.3 Beslut i fråga om ersättning för förlorad arbetsinkomst till
familjehemmet i samband med placering, dock högst en
månad

1:e socialsekreterare

C 3.3.1 - i övriga fall Enhetschef

C 3.4 Familjehemsersättning avseende vuxna enligt norm och
riktlinjer

1:e socialsekreterare

C 3.5 Beslut i fråga om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare enligt SKL:s
rekommendationer

1:e socialsekreterare
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C 4 Särskilda kostnader
-vid utredning/ placering, kontaktfamilj/person avseende barn, ungdom och vuxna

Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
C 4.1 Beslut om mindre kostnader vid utredning samt kostnader som inte

täcks av vårdavgift, under placering vid hem för vård eller boende/
familjehem

4 kap 1 § SoL Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

Exempelvis läkarvård, fickpengar ,
resekostnader etc.

C 4.2 Beslut om utrednings- och behandlingskostnader avseende
förälder till placerat barn vid hem för vård eller boende och i
familjehem upp till ett prisbasbelopp

4 kap 1 § SoL Enhetschef

C 4.2.1 - därutöver 4 kap 1 § SoL Social -och myndighetsnämnd

C 4.3 Beslut om familjehemmets kostnader för resor, mat och logi enligt
SKL:s rekommendationer

4 kap 1 § SoL Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

C 4.3.1 - avseende vuxna 4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare

C 4.4 Beslut om skäliga kostnader för föräldrakontakt 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

C 4.5 Beslut om kostnad för särskilt kostnadskrävande
utrustning/ aktiviteter till barnet med upp till
10 000 kronor om året.

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare Exempelvis cykel, resor, sportutrustning,
körkort .

C 4.5.1 - därutöver 4 kap 1 § SoL Enhetschef

C 4.5.2 - avseende vuxna 4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare

C 4.5.3 - därutöver 4 kap 1 § SoL Enhetschef

C 4.6 Beslut om kostnad för deltagande i familjehemmens utbildning
(gäller även kontaktfamiljer och jourhem) eller kontaktträffar som
kommunen själv eller i samarbete med annan arrangerar .

4 kap 1 § SoL Enhetschef
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C 4.7 Beslut om ersättning för skador som barn/ungdom vållar i
familjehem, dock med belopp som högst motsvarar den för varje
enskilt fall gällande självrisken

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare

C 4.7.1 - avseende vuxna 4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare

C 4.8 Beslut om särskilda kostnader till barn i samband med aktivitet
med kontaktfamilj eller kontaktperson upp till 3 procent av
prisbasbeloppet

4 kap 1 § SoL Familjehemssekreterare Exempelvis resa, inträdesavgifter i
samband med fritidsaktiviteter.

C 4.8.1 - därutöver. 4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare

C 5 Bestämmelser enligt LUL om unga lagöverträdare
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning

C 5.1 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § 1  st. Lag med
särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare

Socialsekreterare

C 5.2 Yttrande till åklagare med anledning av ev. utredning beträffande
misstänkt under 15 år

31, 33 §§ Lag med
särskilda bestämmelse om
unga lagöverträdare

Socialsekreterare

C 5.3 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 37 § Lag med särskilda
bestämmelse om unga
lagöverträdare

Socialsekreterare

C 5.4 Beslut om att verkställa av domstol beslutad ungdomstjänst 5 kap 1 b § SoL Socialsekreterare

D - Beslut enligt LVU om vård av unga
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
D l Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om förlängning av

utredningstiden
8 § 2 st LVU Enhetschef

D 2 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet
inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare Avser t.ex. kortare vistelser (resa/
utlandsresa) utom familjehemmet eller
hemmet för vård och boende.

D 3 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare
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D 4 Beslut om begäran om biträde av polis för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande med stöd av LVU

43 § 2 p. LVU Ordförande

E - Beslut enligt Sol m.m. gällande personer med missbruk och beroende
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
E l Beslut om biståndsinsats i form av nämndens öppenvård inom

vuxensektion
4 kap 1 § SoL 1 st Socialsekreterare

E 2 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 § 1 sr SoL Socialsekreterare

E 3 Beslut om bistånd i form av extern öppenvård inom enhet vuxna och
funktionshinder

4 kap 1 § 1 st SoL 1:e socialsekreterare

E 4 Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård och boende
samt familjehem avseende vuxna upp till 8 veckor

4 kap 1 § 1 st SoL med
stöd av 6 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare AIla beslut om placering följs upp av
nämnden i verksamhetsuppföljning

E 4.1 - över 8 veckor 4 kap 1 § SoL 1 st med
stöd av 6 kap 1 § SoL

Enhetschef Alla beslut om placering följs upp av
nämnden i verksamhetsuppföljning

E 5 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i HVB eller
familjehem.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

E 6 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare Finns även under ekonomi

E 7 Beslut om insatsen socialt kontrakt 4 kap 1 § SoL Enhetschef

E 8 - Ersättning och särskilda kostnader
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
E 8.1 Beslut om familjehemsersättning avseende vuxna enligt SKR:s

riktlinjer
4 kap 1 § SoL Familjehemssekreterare
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E 8.2 Beslut om särskilda kostnader vid utredning/ placering,
kontaktfamilj/ person avseende personer med
missbruk / beroende

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare

E 8.3 Beslut om mindre kostnader vid utredning samt kostnader som inte
täcks av vårdavgift, under placering vid hem för vård eller boende/
familjehem

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare Exempelvis till läkarvård, fickpengar,
resekostnader etc.

E 8.4 Beslut om familjehemmets kostnader för resor, mat och logi enligt
SKR:s rekommendationer

4 kap 1 § SoL Familjehemssekreterare

E 8.5 Beslut om kostnad för särskilt kostnadskrävande
utrustning/ aktiviteter till barnet med upp till 10000
kronor om året.

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare Exempelvis till cykel, resor, sportutrustning
och/eller körkort

E 8.6 - därutöver 4 kap 1 § SoL Enhetschef

E 9 - Ersättning för placerad vuxen
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
E 9.1 Beslut om ersättning från vuxen enskild vårdtagare (egenavgift) för

vård på HVB eller familjehem
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

F - Beslut gällande LVM
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
F l Beslut om utredning skall inledas 7 § LVM 1:e socialsekreterare

F 1.1 - att utredning inte skall inledas eller att påbörjad utredning skall
läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL

7 § LVM 1:e socialsekreterare

F 1.2 - att utredning inte skall föranleda ansökan om vård enligt LVM
(anmälan avskrivs)

7 § LVM Social- och
myndighetsnämnden
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F 2 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning ska fattas, om
det inte är uppenbar t obehövlig.

F 3 Beslut i samband med förvaltningsrättens förhandling om
återkallelse av ansökan om vård

11 § LVM 1:e socialsekreterare

F 4 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt LVM skall upphöra
att gälla.

18 b § LVM Social- och
myndighetsnämnd

F 5 Beslut om ansökan om intagning på visst hem för vård eller boende
före respektive efter förvaltningsrättens beslut om tvångsvård

12 och 19 §§ LVM Socialsekreterare

F 6 Beslut om handräckningsbegäran hos polis för att föra en missbrukare
till beslutad läkarundersökning

45 § 1 st LVM 1:e socialsekreterare

F 6.1 - för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 45 § 2 st LVM 1:e socialsekreterare Inställelse vid LVM- hem eller sjukhus

F 7 Beslut om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning (Se
även under rubrik Yttrande)

46 §LVM 1:e socialsekreterare

G - Beslut enligt Sol gällande våld i nära relationer
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
G l Beslut om biståndsinsats i form av nämndens

öppenvård vid våld i nära relationer
4 kap 1 § 1 st. SoL Socialsekreterare

G 2 Beslut om biståndsinsats i form av extern
öppenvård vid våld i nära relationer

4 kap 1 § 1 st. SoL Enhetschef
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G 3.1 Beslut om bistånd i form av plats på jourboende
eller vid hem för vård och boende avseende
vuxna upp till två månader

4 kap 1 § 1 st. SoL med stöd av 5
kap 11 § och 6 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

,

Se SOSFS 2014:4, 7 kap 2 §
AIla beslut om placering följs
upp av nämnden

G 3.2 - upp till 4 månader 4 kap 1 § 1 st. SoL med stöd av 5
kap 11 § och 6 kap 1 § SoL

Enhetschef Se SOSFS 2014:4, 7 kap 2 §
AIla beslut om placering följs
upp av nämnden

G 3.3 - över 4 månader 4 kap 1 § 1 st. SoL med stöd av 5
kap 11 § och 6 kap 1 § SoL

Social- och myndighetsnämnd Se SOSFS 2014:4,7 kap 2 §
Alla beslut om placering följs upp
av nämnden.

G 4 Beslut om upphörande av bistånd i form av
jourboende eller vård i HVB.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

H - Beslut enligt Sol gällande äldre och personer med funktionshinder
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
H.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst i eget boende 4 kap 1 § och

3 kap 6 § SoL
Biståndshandläggare

H 2 Beslut om bistånd i form av boendestöd i eget boende 4 kap 1 § och
3 kap 6 § SoL

Socialsekreterare
LSS-handläggare

H 3 Beslut om bistånd i form av ledsagare 4 kap 1 § och
3 kap 6 § SoL

Biståndshandläggare

H 4 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 § och
3 kap 6 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

H 5 Beslut om bistånd i form av daglig verksamhet för personer med
demenssjukdom

4 kap 1 § och
3 kap 6 § SoL

Biståndshandläggare

H 6 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse 4 kap 1 § och
5 kap 5, 7 §§ SoL

Biståndshandläggare
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H 7 Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt boende 4 kap 1 och
5 kap 5, 7 §§ SoL

Biståndshandläggare

H 8 Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service 4 kap. 1 § och 5 kap. 7 §
SoL

Enhetschef

H 9 Beslut i fråga om jämkning av avgifter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen

8 kap. 2, 4-9 §§ SoL Enhetschef

H 10 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare

H 11 Beslut om bistånd i form av mat ut 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare

I - Beslut gällande LSS
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
I 1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS LSS-handläggare

Biståndshandläggare
I 2 Beslut om insats i form av biträde av personlig assistent 1, 9 § pkt 2 LSS Enhetschef

I 2.1 - i form av ekonomisk ersättning för personlig assistent (tillfällig
utökning)

9 § pkt 2 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

Biträdande av personlig assistent el.
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
sådan assistans, till den del behovet av
stöd inte täcks av beviljade
assistanstimmar enligt 51 kap.
Socialförsäkringsbalken.

I 3 Beslut om att utbetala ersättning för ekonomiskt stöd till någon
annan person för att användas till kostnader för personlig assistans

11 § LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

Om någon till följd av ålderdomssvaghet,
sjuklighet, långvarigt missbruk av
beroendeframkallande medel
eller någo n annan liknande orsak är ur
stånd att själv ta hand om sådant
ekonomiskt stöd från kommun som avses
i 9 § 2, får kommunen besluta att
ersättningen skall betalas ut till någon
annan person för att användas till
kostnader för personlig assistans till den
stödberättigade.

I 4 Beslut om insats i form av ledsagare enligt riktlinjer 1, 9 §§ pkt 3 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 4.1 - beslut om insats i form av ledsagare utöver riktlinjer 1, 9 §§ pkt 3 LSS Enhetschef
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I 5 Beslut om insats i form av kontaktperson 1, 9 §§ pkt 4 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 6 Beslut om insats i form av avlösning i hemmet 1, 9 §§ pkt 5 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 7 Beslut om att inleda utredning efter begäran/ansökan 1, 9 §§ LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 8 Beslut om att inte inleda utredning efter anmälan 1, 9 §§ Enhetschef

I 9 Beslut om råd och stöd 2 , 9 §§ LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 10 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför hemmet i
form av korttidshem / stödfamilj upp till 6 dygn/ månad

1, 9 §§ pkt 6 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 11 -i övriga fall 1, 9 §§ pkt 6 LSS Enhetschef

I 12 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför hemmet i
form av lägervistelse upp till 1 vecka/år

1, 9 §§ pkt 6 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 13 -i övriga fall 1, 9 §§ pkt 6 LSS Enhetschef

I 14 Beslut om insats i form av korttidstillsyn för skolungdom över 12
år

1, 9 §§ pkt 7 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 15 Beslut om insats i form av boende i familjehem eller bostad med
särskild service för barn eller ungdomar

1, 9 pkt 8 LSS Enhetschef

I 16 Beslut om insats i form av bostad med särskild service för vuxna
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

1, 9 pkt 9 LSS Enhetschef

I 17 Beslut om insats i form av daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

1, 9 pkt 10 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 18 Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd beviljat enligt 9 1 pkt
2, som utbetalats felaktigt eller med för högt belopp

11 § LSS Enhetschef

I 19 Beslut om att anmälan
- till överförmyndaren om behov av förmyndare, god man eller
förvaltare

16 § pkt 6 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 20 - beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av förmyndare,
god man eller förvaltare ej längre finns.

16 kap pkt 5 LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 21 Yttrande till allmän domstol i ärende om förmyndare, god man eller
förvaltare

11 kap 16 § FB LSS-handläggare
Biståndshandläggare

I 22 Beslut om meddelande om förhandsbesked om rätt till framtida
insatser

16 § LSS Enhetschef
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J - Beslut gällande alkohollag, lotterilag, tobakslag och lag om anordnande av visst a ut om at spel
Genom avtalad samverkan ansvarar Motala kommun för uppgifter enligt alkohollagen vad avser utredning, handläggning och tillsyn av serveringstillstånd för alkohol samt
detaljhandel och servering av öl.
Motala kommun svarar vidare för Boxholms kommuns uppgifter enligt tobakslagen vad avser tillsyn av handel med tobaksvaror, kommunernas uppgifter enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel samt Boxholms kommuns uppgifter enligt lagen om anordnande av visst automatspel. I Motala arbetar alkoholhandläggare och i Boxholm en
alkoholdelegat, var och en med särskild delegation enligt nedan.

Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
J 1 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

-Vid gynnande beslut
-Vid avslag

8 kap 2 § AL

-Alkoholhandläggare
-Social- och
myndighetsnämnden

J 2 Beslut om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobak till
allmänheten

-Vid gynnande beslut
-Vid avslag

5 kap 1 § LTLP

-Alkoholhandläggare
-Social och
myndighetsnämnden

J 3 Beslut om utvidgning av serveringsyta/serveringstid för verksamhet
som har stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten

-Vid gynnande beslut
-Vid avslag

8 kap 2,14 §§ AL

-Alkoholhandläggare
-Social- och
myndighetsnämnden

J 4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, högst 3
månader.

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare

J 5 Beslut om tillfälligt tillstånd för försäljning av tobak till allmänheten 5 kap 1 § LTLP Alkoholhandläggare

J 6 Beslut om tillfällig utökning av serveringsyta/serveringstid 8 kap 14,19 §§ AL Alkoholhandläggare

J 7 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till förening, företag eller
annat slutet sällskap

8 kap 2 § AL
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-Vid gynnande beslut
-Vid avslag

-Alkoholhandläggare
-Social- och
myndighetsnämnden

J 7.1 -då nämnden beslut inte kan avvaktas 8 kap 2 § AL -ordförande
-vice ordförande

J 8 Beslut om att

-meddela varning
-återkalla ett serveringstillstånd

9 kap 17 och 18 § § AL

-Alkoholhandläggare
-Social- och
myndighetsnämnden

J 8.1 - då nämndens beslut inte kan avvaktas. 9 kap 17 och 18 §§ AL - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

J 9 Beslut om godkännande av lokal vid cateringverksamhet för slutna
sällskap.

8 kap 4 § AL Alkoholhandläggare

J 10 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till förening, företag eller
annat slutet sällskap.

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare

J 11 Beslut om tillfälligt tillstånd till provsmakning för partihandlare 8 kap 6 § 2 p. AL Alkoholhandläggare

J 12 Beslut att vägra tillstånd pga olägenhet ur ordnings- nykterhets- eller
hälsoperspektiv

8 kap. 17 § AL Social- och
myndighetsnämnden

J 13 Beslut om att lämna ut uppgifter på begäran av annan
tillsynsmyndighet

9 kap 8 § AL Alkoholhandläggare

J 14 Beslut om att lämna ut uppgifter ur kommunens tillståndsregister 9 kap 8 § AL Alkoholhandläggare

J 15 Begäran om biträde av polismyndigheten och skatteverket för
utövande av tillsyn

9 kap 9 § AL Alkoholhandläggare

J 16 Beslut om medgivande till betydande förändring inom verksamhet
med serveringstillstånd.

9 kap 11 § AL Alkoholhandläggare Kan avse avbrott, ändrad omfattning av
verksamhet, ändrade ägarförhållanden
mm.
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J 17 Beslut om att låta konkursbo fortsätta serveringsrörelsen eller ta över
tobaksförsäljningen.

9 kap 13 § AL Alkoholhandläggare

J 18 Framställan till tillståndshavare om tillträde till driftställe,
tillhandahavande av handlingar som rör verksamheten, utlämnande
av varuprover och tillgång till verksamhetsredovisning.

9 kap 13 § AL Alkoholhandläggare

J 19 Beslut om att

-meddela varning
-återkalla ett försäljningstillstånd för tobak

7 kap 10-11 §§ LTLP

-Alkoholhandläggare
-Social - och
myndighetsnämnden

J 19.1 -då nämndens beslut inte kan avvaktas 7 kap 10-11 §§ LTLP - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

J 20 Meddela skriftlig erinran 9 kap 17 § AL Alkoholhandläggare

J 21 Öppna tillsynsärenden 9 kap 2 § AL Alkoholhandläggare

J 22 Avskriva tillsynsärenden 9 kap 2 § AL Alkoholhandläggare

J 23 Beslut att återkalla tillstånd där innehavaren skriftligen meddelar att
tillståndet inte längre ska utnyttjas

9 kap 18 § punkt 1 AL Alkoholhandläggare

J 24 Beslut om att

-meddela varning
-förbjuda detaljhandel av folköl eller servering av folköl, om
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller då
bestämmelserna i AL inte följs

9 kap 19 § AL

- Alkoholhandläggare
- Social- och
myndighetsnämnden

J 24.1 -då nämndens beslut inte kan avvaktas 9 kap 19 § AL - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande
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J 25 Beslut om föreläggande eller förbud som behövs för att lagen eller en
föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas

-beslut om vite

20 § TL Alkoholhandläggare

- Social- och
myndighetsnämnden

J 26 Beslut angående fortsatt försäljning till näringsidkare som vid
allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i
tobakslagen

-varning

-förbud

20 a TL - Ordförande
- 1:e vice ordförande
- 2:a vice ordförande

- Social- och
myndighetsnämnden

J 27 Beslut att tobaksvaror ska tas om hand 21 § 1 st TL Alkoholhandläggare

J 28 Beslut att återlämna eller förstöra tobaksvaror som tagits om hand 21 2 st TL Alkoholhandläggare

J 29 Beslut om att begära polismyndighetens hjälp att utföra åtgärder
enligt 21 och 23 §§ TL

23 b TL Alkoholhandläggare

J 30 Rapportering till Läkemedelsverket vid brister i efterlevnaden av lag
om handel med vissa receptfria läkemedel och av de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

21 § lag om handel med
vissa receptfria läkemedel

Alkoholhandläggare

J 31 Yttrande till Lotteriinspektionen 27 § lotterilagen Alkoholhandläggare

J 32 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
- byfest
- lokal tillståndshavare
- gemensam serveringsyta om befintlig tillståndshavare finn s

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare

J 33 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap
- pausservering

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare

J 34 Beslut om särskilt tillstånd för provsmakning vid
tillverkningsställe/ arrangemang

8 kap 6,7 ,§ -\L Alkoholhandläggare

J 35 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd
- när det gäller serveringstid och/eller utökad serveringsyta

8 kap 20 § AL Alkoholhandläggare Observera att beslut gällande
utvidgning i form av uteservering inte
är delegerat till tjänsteman
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J 36 Beslut om eftergift av avgift Alkoholhandläggare
J 37 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo om att få fortsätta

rörelsen
9 kap 12 § ,-\L Alkoholhandläggare Ansökan skall behandlas med förtur

J 38 Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe 9 kap 11 § ,-\L Alkoholhandläggare
J 39 Beslut att godkänna ny personkrets vid förändrade ägarförhållanden i

ett aktiebolag
9 kap 11 § AL Alkoholhandläggare

J 40 Beslut att återkalla serveringstillstånd som inte längre nyttjas 9 kap 18 § ,-\L Alkoholhandläggare
J 41 Beslut att avbryta servering och utrymma försäljningsställe 3 kap 5 § AL Alkoholhandläggare
J 42 Beslut att vid eventuella fel eller brister öppna tillsynsärenden 9 kap 2 § AL Alkoholhandläggare
J 43 Beslut att om öppnat tillsynsärende Inte föranleder förslag till

åtgärder avsluta detsamma
9 kap 2 § AL Alkoholhandläggare

J 44 Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan tillsynsmyndighet 9 kap 8 § AL Alkoholhandläggare
J 45 Begäran hos tillståndshavare om tillträde till d driftställe,

tillhandahållande av handlingar som rör verksamheter, biträde
vid tillsyn, utlämnande av varuprover och tillgång till
verksamhetsredovisning.

9 kap13 § AL Alkoholhandläggare

J 46 Begäran hos den som bedriver servering av eller detaljhandel med
öl att erhålla upplysningar och handlingar samt lämna tillträde till
rörelsens lokaler för möjliggörande av tillsyn

9 kap 15 § AL .Alkoholhandläggare

J 47 Begäran om biträde av polismyndigheten för utövande av tillsyn 9 kap 9 § AL Alkoholhandläggare/
tillsynspersonal

J 48 Begäran att i samband med tillståndsprövning eller tillsyn erhålla
uppgift från polismyndighet, skattemyndighet och annan myndighet
som uppbär eller driver in skatter eller avgifter

9 kap 8 § 4 st AL Alkoholhandläggare

J 49 Yttrande angående automatspel 3 § 3 st Lag om
anordnande av visst
automatspel

Alkoholhandläggare

J 50 Yttrande angående restaurangkasino tillstånd 43 § lotterilagen .Alkoholhandläggare
J 51 Yttranden angående värdeautomatspel 44 § lotterilagen Alkoholhandläggare
J 52 Beslut om att inleda och avsluta utredning enligt tobakslagen 19 § Tobakslagen Alkoholhandläggare

K - Yttrande till allmän domstol och åklagarmyndighet m.m.
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Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
K l Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 §LVM 1:e socialsekreterare

K l.1 - då vård enligt LVM inte är aktuellt 1:e socialsekreterare

K 1.2 - då vård enligt LVU inte är aktuell 1:e socialsekreterare

K 2 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § LUL Socialsekreterare

K 2.1 - ärenden där nämnden redan vidtagit åtgärd, då insatser erbjuds med
stöd av SoL eller behov av insats saknas

1:e socialsekreterare

K 3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man eller
förvaltare

5 kap 3 § pkt 1 SoF - Socialsekreterare
- Biståndshandläggare
- LSS-handläggare

K 4 Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god man
eller förvaltare inte längre föreligger.

5 kap 3 § SoF pkt 2 - Socialsekreterare
- Biståndshandläggare
- LSS-handläggare

K 5 Yttrande till allmän domstol i ärenden om förordnande av god man
eller förvaltare

11 kap 16 § FB - Socialsekreterare
- Biståndshandläggare
- LSS-handläggare

K 5.1 - till överförmyndaren om det föreligger förhållanden som talar för
att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns
egendom på ett betryggande sätt

5 kap 3 § SoF pkt 3 Socialsekreterare

K 6 Ansökan eller anmälan till allmän domstol om en underårig är i behov
av målsägandebiträde

5 kap 2 § SoF 1:e socialsekreterare

K 7 Beslut att utse ombud och utfärda fullmakt för nämnden i
ärenden eller mål vid allmän domstol och andra myndigheter

10 kap 2 § SoL Enhetschef

K 8 Beslut att utse ombud och utfärda fullmakt för att föra nämndens
talan inför förvaltningsdomstol

10 kap. 2 § SoL Enhetschef

K 9 Beslut om anmälan till allmän domstol om åtgärd behöver vidtas i
fråga om vårdnad eller förmynderskap för den underårige vid
vårdnadshavares dödsfall.

5 kap 2 § SoF
6 kap 9 § FB

Enhetschef
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L - Föräldrabalken
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
L 1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1 st FB Socialsekreterare

L 2 Inhämta upplysningar från modern och annan person och begära
biträde av socialnämnden i annan kommun

2 kap 4 § FB Socialsekreterare

L 3 Bereda den som antas vara far till barnet tillfälle att bekräfta
faderskapet

2 kap 5 § FB Socialsekreterare

L 4 Föra protokoll 1 kap 8 § FB Socialsekreterare

L 5 Beslut om att inleda eller återuppta nedlagd utredning gällande
fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och
faderskap kan ifrågasättas

2 kap. 1 § FB, 2 kap 9 § 1
st. FB

1:e socialsekreterare

L 6 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st
FB.

1:e socialsekreterare

L 7 Beslut om föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 6 kap 6 §. 14 a § 2 st., 15 §
FB

Socialsekreterare

L 8 Lämna upplysningar till tingsrätten i vårdnads-, boende- och
umgängesmål.

6 kap 19-20 §§ FB Socialsekreterare

L 9 Att pröva enligt föräldrabalken om ett avtal mellan föräldrarna skall
godkännas alternativt vägra godkänna upprättat avtal

6 kap 6 §. 14 a § 2 st., 15 §
FB

1:e socialsekreterare

L 10 Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgängesärenden 6 kap. 19 § 2 st. FB Enhetschef

L 11 Godkänna avtal om underhållsbidrag skall betalas för längre period än
tre månader.

7 kap. 7 § 2 st FB Socialsekreterare

L 12 Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 6 kap 14 § SoL Socialsekreterare
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L 13 Beslut att utse utredare i adoptionsärende 4 kap. 14 § FB Enhetschef

L 14 Beslut om att lämna förslag till tingsrätten efter adoptionsutredning 4 kap. 15 § 2 st FB Social- och
myndighetsnämnd

L 15 Beslut om medgivande till internationell adoption 6 kap. 12 § SoL Social- och
myndighetsnämnd

M - Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) m.fl.
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
Ml Beslut i fråga om att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg

om avvikelser som i samband med vård och behandling medfört att
patient drabbats eller utsatts för risk att drabbas av
allvarlig skada eller sjukdom (Lex Maria)

§ 24 HSL, 5 kap. 1 §
SOSFS 2005:28

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

M2 Beslut i fråga om att anmäla till Inspektionen  för vård och omsorg
om det finns skälig anledning att befara att en person, som har
legitimation för ett  yrke inom hälso- och sjukvården och som är
verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan
utgöra en fara för patientsäkerheten

3 kap. 7 §
Patientsäkerhetslag

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

M3 Beslut om att utse verksamhetschef inom hälso- och sjukvård 4kap. 2 § HSL Socialchef

N - Offentlighets- och sekretesslagen samt Personuppgiftslagen, Pul
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
N 1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av handling 2 kap 14 § TF,

6 kap 2, 3, 7 §§ OSL
Socialchef Skriftligt beslut. Hänvisning till relevant

lagrum i OSL (se särskild rutin).

N 2 Beslut om uppställande av förbehåll i samband med utlämnande
till enskild.

10 kap 4, 13, 14 §§ OSL,
12 kap 2 § OSL ,

Socialchef

N 3 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter
i forskningssyfte

12 kap 6 § SoL Socialchef

0 - Övrigt inom sociala och myndighetsnämndens verksamhet
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Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
0 1 Beslut att underteckna handlingar avseende ansvarsförbindelse/

avtal om vård vid hem för vård eller boende vid verkställighet av
nämndens beslut i individärenden

Enhetschef

0 2 Beslut att underteckna andra handlingar, kontrakt och avtal, som
inte räknas som ren verkställighet och som inte berör
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

Socialchef Delegat får underteckna handlingar som
avser expediering av ärendet .

0 3 Beslut om bokföringsmässig avskrivning av fordran upp till ett
prisbasbelopp

Ekonomichef

0 4 Beslut i fråga om yttrande angående förslag till stadsplanering och
dylikt.

0 5 Beslut i fråga om ansökan om statsbidrag Kommunchef

0 6 Beslut i fråga om tilldelning efter genomförd upphandling Avdelningschef

0 7 Beslut om att polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet 12 kap 10 § SoL
10 kap 2 § OSL

Socialchef Avser t.ex. brott mot tjänsteman, hot
riktade mot nämnd, förstörelse av
nämndens egendom.

0 8 Beslut i fråga om att polisanmäla brott som riktar sig mot underåriga 12 kap 10 § SoL
10 kap 2, 21-22 §§ OSL

1:e socialsekreterare

0 9 Beslut i fråga om sådan organisationsförändring inom en
avdelning, som inte påverkar verksamhetens mål, inriktning,
omfattning, kvalitet eller geografiska fördelning

Socialchef

0 10 Beslut i fråga om att revidera attest liggaren under ett löpande
kalenderår

Ekonomichef Hela nämnden tar beslut om ny attestliggare
vid årsskiften.

0 11 Yttrande till transportstyrelsen eller domstol i ärende rörande körkort 3 kap. 8 § och 5 kap. 2 §
körkortsförordningen

Socialsekreterare

0 11.1 - då personen i körkortsärenden inte förekommer i socialregistret Socialsekreterare

0 12 Upplysningar i fråga om personer för tjänstgöring i hemvärnet 5§ Hemvärns
Förordning

Socialsekreterare Uppgifter får endast lämnas ut om den
enskilde har samtyckt till det QO 1983/ 84
s. 188 f.).

0 13 Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 §
begravningslagen

Enhetschef Kommunen har rätt till ersättning för
kostnaderna av dödsboet

0 14 Behörig att hos polismyndighet rekvirera utdrag ur rikspolisstyrelsens
polisregister Socialsekreterare
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O 15 Beslut angående anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lagen om offentligt
biträde

Socialsekreterare

O 17 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt
yttrande över kostnadsräkning

3 § Lagen om offentligt
biträde 7 § förordningen
om offentligt biträde

1:e socialsekreterare

O 18 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande för barn under 18 år

3 § 2 st. passförordningen 1:e socialsekreterare

O 19 Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till familj där barn
vistas på institution eller i familjehem

1 § Förordningen om
stats- kommunala
bostadsbidrag till
barnfamiljer m.fl. 4 §
Förordningen om statliga
bostadsbidrag till
barnfamiljer

Socialsekreterare

O 20 Uppgiftslämnande till Smittskyddsläkare 6 kap 12 §
Smittskyddslagen

- Socialsekreterare
- Biståndshandläggare
- LSS-handläggare

Lex Sarah
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning

O 21 Beslut om att anmäla allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för
allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg

14 kap 7 § SoL
24 d § LSS

Socialchef

Arbetsmiljö
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
O 22 Beslut att fördela och verkställa uppgifter inom ramen för

systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöförordning
Arbetsmiljöverkets
författningssamling

Socialchef

O 23 Beslut att delegera till befattningshavare befogenhet och ansvar för
brandskydd i enlighet med Boxholms kommuns övergripande
brandskyddspolicy

Socialchef
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Ersättningar från Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden m.m.
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
O 24 Beslut om anmälan till Försäkringskassan om att nämnden skall

uppbära folkpension
10 kap 3 § 1 st .AFL Socialsekreterare

O 25 Beslut om att meddela underhållsskyldig att nämnden skall uppbära
underhållsbidrag istället för vårdnadshavaren

8 kap 1 § 2 st SoL Socialsekreterare

O 26 Beslut om att hos Försäkringskassan begära ändring av
betalningsmottagare för barnbidrag

106 kap. 6-7 § SFB Socialsekreterare

O 26.1 - vid vårdnadsöverflyttningar Socialsekreterare

O 27 Beslut om att underrätta Försäkringskassan om att nämnden
skall uppbära barnpension och barntillägg enligt
folkpensioneringen

10 kap 3 §.AFL och 3 § Socialsekreterare

O 28 Beslut om anmälan till Försäkringskassan om att nämnden skall
uppbära sjukpenning för den som bereds vård i sådant hem för vård
eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård och
behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika

3 kap 15 §.AFL Socialsekreterare

O 29 Beslut om att underrätta försäkringskassan om att nämnden skall
uppbära ersättning enligt .AFL

17 kap 1 § .AFL
9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

O 30 Underrättelse till försäkringskassan om att barn med underhållsstöd
placerats i familjehem respektive återflyttat till boendeförälder

2 § Förordning om
underhållsstöd

Socialsekreterare

O 31 Beslut om att hos centrala studiestödsnämnden ansöka om
ändring av betalningsmottagare av studiestöd för barn placerat i annat
hem än det egna

2 kap. 33 §
studiestödsförordningen

Socialsekreterare

Barnpensioner samt eftergift av ersättning
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Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
O 32 Beslut om att underrätta överförmyndaren, om behov av

förordnande enligt Föräldrabalken, att vårdnadshavaren skall sätta
in för placerade barns barnpension från ATP på en bankbok i
barnets namn med förbehåll att medel inte får lyftas utan samtycke
av överförmyndaren

15 kap 12 § FB Socialsekreterare

O 33 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet upp till 50 % av
prisbasbeloppet

9 kap 4 § SoL Socialchef

Ersättning enligt lag om mottagning av asylsökande (LMA)
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
O 34 Beslut om dagersättning och särskilda kostnader enligt lag om

mottagande av asylsökande (LMA)
3a § LMA Socialsekreterare Beviljad ersättning enligt

LMA ska återsökas hos
migrationsverket enligt
23 § samma lag.

Skadestånd
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
O 35 Beslut om att avvisa skadeståndsanspråk Socialchef

O 36 Beslut om att bevilja skadestånd på högst ett halvt prisbasbelopp. 3 kap. 2 §
skadeståndslagen

Socialchef

Ersättningar från Migrationsverket
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
O 37 Beslut att ansöka om statlig ersättning för kostnader som Olika förordningar om

uppstått i arbetet med nyanlända statlig ersättning för
insatser för vissa
utlänningar och
asylsökande med flera
och flyktingmottagande
m.m.

O 38 Beslut att överklaga Migrationsverkets beslut i fråga om Olika förordningar om Socialchef Den delegat som ansökt skriver förslag till
överklagan och
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ersättning enligt asyl ersättnings förordning ama. statlig ersättning för
insatser för vissa

sammanställer nödvändiga handlingar som
ska bifogas

utlänningar och
asylsökande med flera
och flyktingmottagande
m.m.

P - Beslut enligt lag om färdtjänst
Nr Arende Lagrum Delegat Anmärkning
P 1 Beslut om tillstånd till färdtjänst, riksfärdtjänst med

regelkompletteringar
4-9 §§ lag om färdtjänst Färdtjänsthandläggare

Biståndshandläggare
Socialsekreterare

Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär

P 2 beslut om att återkalla färdtjänsttillstånd 12 § lag om färdtjänst Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare

Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär

P 3 Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa 8 § lag om riksfärdtjänst Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare

Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär

P 4 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst 9 §§ lag om riksfärdtjänst Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare

Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-08 KS 2022/157 101 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion angående inspelning av kommunfullmäktige  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Andersson (M) har 2022-04-27 inlämnat en motion med förslag om att 
förvaltningen skall ges uppdraget att komma med förslag på hur inspelning och/eller 
direktsändning av kommunfullmäktiges möten skall genomföras och spridas till 
invånarna i kommunen. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har inlett en utredning om webbsändning av kommunfullmäktige; två 
förslag på hårdvarulösningar har inkommit från ITSAM efter deras besök i Folkets 
Hus. Där finns en mer avancerad lösning men även en enklare. ITSAM ser gärna att 
kommunen är en pilot med deras lösning då de ej har erfarenhet av detta i annan 
kommun. Enligt uppgift är det två kommuner av totalt sex stycken inom ITSAM som 
idag sänder, varav Kinda har en enklare lösning. 
 
Media Center i Jönköpings län (Motsvarande ITSAM i Jönköpings län) har bjudits in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 14 november för att delge sina erfarenheter 
och råd då dessa har implementerat detta i flera kommuner i Jönköpings län. 
 
Förvaltningen anser vidare att det ytterst är kommunfullmäktiges presidium som har 
ett avgörande inflytande i frågan om sammanträdena skall sändas eller ej. Frågan har 
även lyfts vid ett möte med nyvalda presidiet för kommunfullmäktige. Framkom där 
att man önskar exempel från andra kommuner.  
 
Sändningen skall bland annat självklart vara av god kvalité, medföra rimlig 
administration, samt att deltagarna på sammanträdet känner sig bekväma med 
sändningen och att lagar följs. 
 
Utredning pågår därmed och motionen kan därför anses besvarad. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att motionen anses besvarad. 
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Beslutsunderlag 
Motion 
 
 
 

Beslutet expedieras till 
Stefan Andersson 
Administrativ chef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Boxholmsmoderaterna 2022-04-27

Motion  anqående  inspelninq  av kommunfullmä'ktiqe.

Moti n

Frågan  om tv-inspeIning/sändning  av fullmäktigs  sammanträden  aktualiserades  i början  av

året  via en mejlväxling  mellan  mig och  KF ordförande.

Den  3 feb  svarade  KF ordförande  följande:

Att  eventuell  filmning  av  kommunfullmäktiges  sammanträde  skall  hantera  professionellt  av

förvaltningen  och  därmed  först  utredas  om uppdrag  ges.  Detta  för  fi5rankring  och  att

fi5rtroendeva1da  ska  känna  sig trygga  med  att  föra  fram  sina  åsikter  och  förslag  och  att

vedertagna  normer  och  lagstiftning  följs  med  mera.

Boxholmsmoderaterna  anser  att det  är viktigt  att vitalisera  det  politiska  engagemanget  och

att  öka  medborgarnas  kunskap  och  medvetenhet  om politiken  i Boxholm.

Min  fråga  blir  då. Har  förvaltningen  fått  något  uppdrag  att  utreda  inspelning?

Om inte,  motionerar  jag:

- att  kommunfullmäktige  ger  förvaltningen  uppdrag  att utreda  och  komma  med  förslag  på

hur  inspelning  av fullmäktigemötena  skall  genomföras  och  spridas  till Boxholmsborna.

Med anledning av valet bör utredningen gör@s skyndsamt så att KF den 20 juni kan
genomföras  med  inspelning  och/eller

Stefan  Andersson

Gruppledare  för  Boxholmsmoderaterna
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-08 KS 2022/347 140 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Årets företag i Boxholm 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse årets företag 2022 i Boxholms kommun.  
 
Två nomineringar har inkommit: 
 

• Fagerholms Maskinservice har nominerats av Gunnar Andersson. 
• Smaskens Café har nominerats av Eva Bremer och Sören Bremer 

 
 
Avser kommunens pris och delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde alternativt 
på middagen för kommunfullmäktige i december. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kandidaterna har ej tidigare mottagit pris för årets företag.  
 
Förvaltningen lämnar ej förslag till beslut. 
 

Finansiering 
Verksamhet 22010, budget 2022 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att ej ha ett förslag till beslut. 
 
 

Beslutsunderlag 
Nominering från Gunnar Andersson 
Nominering från Eva Bremer och Sören Bremer 
 
 

Beslutet expedieras till 
Fagerholms Maskinservice 
Smaskens Café 
Gunnar Andersson 
Administrativ chef 
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Linda Hammarström 
Kommundirektör
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2022-11-09 09:06 Kommunalförbundet Itsam e-post - Fwd: Årets företag

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=527d25cf6e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1749004875577489611&simpl=msg-f%3A1749004… 1/1

Annie Bergström <annie.bergstrom@boxholm.se>

Fwd: Årets företag
Fredrik Svaton <fredrik.svaton@boxholm.se> 9 november 2022 09:03
Till: Annie Bergström <annie.bergstrom@boxholm.se>

Med vänliga hälsningar

 

Fredrik Svaton

Administrativ chef

……………………………………………………….

Boxholms kommun

Box 79

595 03 Boxholm

E-post: fredrik.svaton@boxholm.se

Mobil: 070-298 55 30

Tel: 0142-895 28

www.boxholm.se

---------- Forwarded message --------- 
From: Eva Bremer <evbrem@gmail.com> 
Date: Tue, Nov 8, 2022 at 9:31 PM 
Subject: Årets företag  
To: <fredrik.svaton@boxholm.se> 

Hej Fredrik!  

Är det verkligen för sent att nominera? Vi såg idag att sista dagen var den 7/11.  
Om vi kan klämma in ett förslag föreslår Sören och jag Smaskens Café.  

Med vänlig hälsning, 
Eva Bremer 

Skickat från min iPhone
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Jag nominerar till Årets företag i Boxholms kommun 2022. 

Fagerholms Maskinservice.

Motivering: Företaget har sedan starten varit ett företag som har expanderat, från att ha haft 
verksamhet i källarlokal till att idag bedriva verksamhet i egna fräscha lokaler på Sättertorpets 
industriområde.

Företaget hade från början inte full sysselsättning fem dagar i veckan för en person men har 
idag öppet fem dagar i veckan och sysselsätter mer än en person. Verksamheten är uppbyggd 
på försäljning och service på trädgårdsmaskiner samt försäljning av trädgårdsredskap, 
för  park, skog och trädgård. Företaget har också service på cyklar och mopeder.
 
Kunder, är privatpersoner och företag i och runt Boxholms kommun. Företaget har med sin 
verksamhet verkat för att företag och privatpersoner i Boxholm kan få sina behov 
tillgodosedda inom kommunen.

Mikael Fagerholm har med sin verksamhet visat att det finns möjlighet att med god 
servicenivå driva mindre företag i kommunen.

Hälsningar Gunnar Andersson  
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-15 KS 2022/380 106 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Regional strategi för suicidprevention  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Strategi för suicidprevention i Östergötland har tagits fram inom ramen för LGVO:s 
handlingsplan 2020, då frågans komplexitet gör att den berör områden utanför 
LGVO:s ansvar föreslås att beslut tas på mer övergripande nivå inom berörda 
organisationer. Strategin utgår från det nationella handlingsprogrammet och har 
förankrats i samverkan och dialog mellan regionala och lokala parter i Östergötland. 
Strategin är tänkt att utgöra en gemensam vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i 
Östergötlands län. Samtidigt ger den möjlighet till anpassning till parternas lokala 
lägesbilder och behov i planeringen av aktiviteter.  
 
Följande parter har deltagit i framtagandet av strategin: 
 

 Kommunerna i Östergötland med representation från Motala, Norrköpings 
och Åtvidabergs kommuner 

 Länsstyrelsen Östergötland 
 Polismyndigheten, polisområde Östergötland 
 Region Östergötland 
 Räddningstjänsterna i Östergötland med representation från 

Räddningstjänsten 
 Östra Götaland 
 SOS Alarm Sverige AB i Östergötland 
 SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) 
 Svenska kyrkan, Linköpings stift 

 
Länsstyrelsen i Östergötland, Polisområde Östergötland, Region Östergötland, 
Räddningstjänster Östra Götaland, SOS Alarm Sverige AB i Östergötland, SPES i 
Östergötlands län och Svenska kyrkan Linköpingsstift har i dagsläget ställt sig 
bakom strategin. 
 
Boxholms kommun har att ta ställning till om att ställa sig bakom strategin. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen bör ställa sig bakom strategin. 
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Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom strategi för suicidprevention. 
 
 

Beslutsunderlag 
Strategi 
 
 

Beslutet expedieras till 
Region Östergötland 
Socialchef 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Ungefär  50 av dessa personer är 
hemmahörande i Östergötland. 

Suicidhandlingar är den yttersta konsekvensen av ett svårt lidande. Lidandet kan ha 

orsakats av svår sjukdom (psykisk eller somatisk), eller av olika trauman och svårt 

drabbande livshändelser, som exempelvis arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, social 

isolering eller förlust av närstående. 

Varje suicid innebär en tragedi utifrån flera perspektiv. Det medför stort lidande i 

första hand för varje enskild person som inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv, 

men även för den krets av närstående och övrigt socialt nätverk som berörs av 

dödsfallet. Sorgen för de närstående kompliceras ofta av känslor av skam och skuld och 
av de tabun när det gäller suicid som finns i samhället.  

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem och medför även stora samhällsekonomiska 

konsekvenser. Suicidprevention är därför ett angeläget utvecklingsområde, såväl 

utifrån det individuella perspektivet som ur ett folkhälsoperspektiv. 

Forskning visar att det är möjligt att förebygga suicidhandlingar. Såväl Nationellt 

Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) och Folkhälsomyndigheten har i genomgångar av vetenskaplig 

litteratur visat att olika typer av insatser minskar utfall av suicid, suicidförsök och/eller 

suicidtankar. Eftersom en komplex problematik och ett brett spektrum av riskfaktorer 

ligger bakom suicidhandlingar, kräver suicidprevention en bred ansats där många 

samhällsaktörer samverkar och samordnar sina insatser. 

Riksdagen antog redan 2008 en vision att ingen ska behöva ta sitt liv, det vill säga att 

ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara suicid. 
Visionen återfinns i Prop 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik.  

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-

nationellt-handlingsprogram-for-suicidprevention/togs fram. Programmet består av nio 

åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som befolkningsnivå. Dessa 

betraktas som utgångspunkten för det suicidförebyggande arbetet i landet och är 

viktiga för att få generell och övergripande vägledning.    

Strategi för suicidprevention i Östergötland har tagits fram med utgångspunkt från det  

nationella handlingsprogrammet och förankrats i samverkan och dialog mellan 

regionala och lokala parter i Östergötland. Strategin är tänkt att utgöra en gemensam 

vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län genom att ange 

insatsområden som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna. 

Samtidigt ska den ge möjlighet och utrymme för anpassning till  parternas lokala 

lägesbilder och behov i planeringen av aktiviteter. 
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Strategin för suicidprevention i Östergötland gäller till och med år 2025. Anledningen 

är att regeringen har fattat beslut om att ta fram en ny nationell strategi för psykisk 

hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samordnar 

arbetet och ytterligare  22 myndigheter och andra samhällsaktörer medverkar. Ett 

förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning ska 

slutredovisas senast 1 september 2023 till regeringen. Detta bör efter beslut utgöra 

underlag för fortsatt regionalt och lokalt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa 

och suicidprevention.  

 

1.2 Agenda 2030 

Suicidprevention är en del i arbetet för en hållbar värld inom ramen för Agenda 2030. Flera 

av målen har direkt påverkan tex mål 10 minskad ojämlikhet.  Alla målen påverkar hälsan 

direkt eller indirekt och påverkar alltså i sin tur även suicid.   

 
 

1.3 Nationellt handlingsprogram  

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention antogs av riksdagen 2008 och 

utgör utgångspunkten för det suicidförebyggande arbetet i landet. Det utgår från den 

tydliga visionen att ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att 

självmord ses som den enda utvägen. Detta brukar beskrivas som ”nollvisionen” och 
syftar till att samla olika krafter i samhället åt ett gemensamt håll. 

Det nationella handlingsprogrammet innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att 

minska suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. 

Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande 

arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa 

stödjande och mindre riskutsatta miljöer. 

77



 

 4 (27)  
 

 

 

De strategiska åtgärdsområdena för att minska suicid: 

1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper. 

2. Insatser som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen och i 

högriskgrupper för självmord. 

3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord. 

4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag. 

5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. 

6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord. 

7. Kompetenshöjning hos personal och andra nyckelpersoner i vård och 

omhändertagande av personer med självmordsproblematik. 

8. Händelseanalyser av lex Maria-anmälningar. 
9. Stöd till frivilligorganisationer. 

 

 

2 Uppdrag om suicidpreventivt arbete i 

Östergötland 

Uppdraget att ta fram en länsgemensam strategi för att minska suicid och 

suicidförsök och kommer från Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) och återfinns 

i LGVO:s arbetsplan 2020-2021: 

Ta fram en länsgemensam och långsiktig strategi för att minska suicid och 

suicidförsök och stödja den lokala utvecklingen av ett befolkningsinriktat och 

kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete. Denna aktivitet sker i samverkan med 

representanter från olika huvudmän, myndigheter och berörda 

intresseorganisationer. 

 

LGVO utgör tjänstemannaledning och gemensamt organ för ledning och styrning av 

utvecklingsarbeten och aktiviteter inom området vård och omsorg i Östergötland och 
tar fram underlag för gemensamma politiska beslut i samråd vård och omsorg (SVO). 

 

I Region Östergötlands Treårsbudget 2021-2023 med fokusområden 2021 och 

strategiprogram ingår även ett uppdrag om att ta fram en plan för suicidprevention.  

 

Arbetet med strategin har involverat flera samhällsaktörer vars uppdrag, direkt och 

indirekt, inbegriper suicidpreventiva insatser och där samtliga har sett behov av att 

utveckla samsyn och gemensamma utgångspunkter för det suicidpreventiva arbetet i 

Östergötland. Alla parter som medverkat vid framtagandet av strategin deltar utifrån 

egna uppdrag och mandat.  
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Följande parter har deltagit i framtagandet av strategin:  

 Kommunerna i Östergötland med representation från Motala, 

Norrköpings och Åtvidabergs kommuner 

 Länsstyrelsen Östergötland 

 Polismyndigheten, polisområde Östergötland 

 Region Östergötland 

 Räddningstjänsterna i Östergötland med representation från 

Räddningstjänsten Östra Götaland   

 SOS Alarm Sverige AB i Östergötland 

 SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) 

 Svenska kyrkan, Linköpings stift  

 

2.1 Vision för det suicidpreventiva arbetet 

Visionen för det suicidpreventiva arbetet är att ingen person ska behöva hamna i en 

sådan utsatt situation att suicid upplevs som den enda utvägen.  

Det innebär att det finns ett gemensamt samhällsansvar för att förebygga suicid och 
visar på vikten av att samordna insatserna och rikta kraften åt ett gemensamt håll. 

 

2.2 Syfte  

Strategin för suicidprevention syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet i 

Östergötlands län. Genom en bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad 

prevention ska strategin ge förutsättningar för ett strukturerat och samordnat 

suicidpreventivt arbete mellan huvudmän, myndigheter och andra samhällsaktörer, 
vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. 

Syftet med strategin är också att omsätta de nationella mål- och insatsområdena till 

regional och lokal nivå utifrån behov och lägesbild i Östergötland samt  låta effektiva 

och kunskapsbaserade insatser vara vägledande vid valet av aktiviteter och insatser. 

 

2.3 Mål 

Övergripande målsättning för det suicidpreventiva arbetet i Östergötland är att minska 

förekomst av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper. 

Strategins delmål är att:   

 Stödja framtagandet av lokala handlingsplaner/styrdokument för 

suicidprevention, inom och mellan huvudmän, myndigheter och organisationer 
i länet. 
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 Säkerställa strukturer för långsiktig samverkan och samordning av berörda 

aktörers suicidpreventiva insatser.  

 Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid 

för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och 
planera insatser på individ- och befolkningsnivå . 

 Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för att förbättra omhändertagandet 

av personer med risk för suicid och suicidnära personer. 

 

2.4 Insatsområden 

Fyra insatsområden har identifierats som centrala för det fortsatta utvecklingsarbetet 

med suicidprevention i länet:  

 Lokalt arbete med handlingsplaner/styrande dokument  för suicidprevention. 

 Samverkan och samordning.  

 Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap. 

 Minimera risker för suicid och suicidförsök. 

 

2.5 Tillämpning 

Strategin för suicidprevention riktar sig till Region Östergötland och länets kommuner, 

myndigheter med regionala och lokala uppdrag samt andra samhällsaktörer och 

ideella organisationer. 

Varje huvudman, myndighet och annan berörd aktör beslutar i den egna verksamheten 

om insatsområden och aktiviteter som presenteras i strategin. I tillämpliga delar kan 

strategin över tid ge genomslag i avtal med verksamheter som utförs på uppdrag av 

huvudmännen. 

 

 

3 Prevention 

3.1 Hälsans bestämningsfaktorer utifrån suicidprevention 

Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett 

samspel mellan individ och samhälle. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att 

människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. Hälsans bestämningsfaktorer 

illustreras i nedanstående modell. De kan fungera som utgångspunkt för ett 

sektorövergripande samarbete  för suicidprevention där alla samhällsarenor berörs; 

Boende och närområde, kultur och fritid, skola och utbildning, arbete och försörjning 

samt omsorg samt hälso- och sjukvård.  
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”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”, baserad på hälsans 

bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.Östgötakommissionens slutrapport 2014 

 

Hälsofrämjande insatser och prevention ger effekter inom flera områden än på det 

område som insatsen riktar sig till. Insatser för ökad fysisk aktivitet främjar psykisk 

hälsa, insatser mot riskbruk av alkohol kan vara suicidförebyggande genom att 

minska risken för impulsiva suicidhandlingar. I Östgötakommissionen för folkhälsa 

slutrapport finns rekommendationer för att motverka den ojämlika hälsan.  

 

3.2 Bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad prevention  

Det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län ska utgå från en bred ansats utifrån 

universell, selektiv och indikerad prevention (se figur 2 nedan). Det innebär att 

insatserna har olika fokus beroende på risknivå och riktar sig till olika målgrupper i 

befolkningen. Vidare innebär det att huvudmän, myndigheter och andra 

samhällsaktörer utifrån sina uppdrag har olika fokus relaterat till preventionsnivåerna.  
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Nivå 1 – universella insatser  

Universell suicidprevention riktar sig till hela befolkningen oavsett risknivå, med fokus 

på människors livsvillkor och på att främja goda livschanser för mindre gynnade 

grupper. Universella insatser når fler personer och ger därmed större effekt än insatser 

riktade till enbart riskgrupper. Universella suicidpreventiva insatser handlar inte bara 

om att förebygga psykisk ohälsa, utan även om att förebygga andra orsaker till lidande 

såsom kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering, social isolering och 

andra typer av utsatthet. Barn och ungdomar är viktiga målgrupper för de universella 

insatserna som i bästa fall även ger skyddande effekter livet ut. 

Exempel på insatser riktade till hela eller delar av befolkningen är exempelvis 

skolbaserade program för att förstärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer, 

insatser för att minska alkoholkonsumtionen i befolkningen, informationskampanjer 

riktade till invånarna om att det är möjligt att få hjälp vid lidande och suicidalitet. 

Insatser för att göra förändringar i den fysiska miljön för att hindra 

självmordshandlingar, samt begränsa tillgången till suicidmedel inkluderas också i 

denna preventionsnivå. Utgångspunkten för  dessa insatser är att, ju längre det tar och 

ju svårare det är för en person att anskaffa ett dödligt medel (t.ex. klättra över ett 

broräcke, eller få i sig läkemedel) desto mer tid finns det för personen att bli kvitt sina 

mest intensiva suicidtankar eller bli omhändertagen av andra. Mer finns att läsa i 

skriften från Sveriges kommuner och regioner SKR med namnet  Förebygga suicid i 
fysisk miljö, 2019. 

 

Nivå 2 - selektiva insatser  

Selektiv suicidprevention riktar sig till grupper i särskild utsatthet för suicidrisk, det 

vill säga de som på gruppnivå har en känd förhöjd risk, men därmed inte säkert har 

förhöjd risk som individer. Äldre och i synnerhet äldre män är exempel på en riskgrupp 

där ensamhetsproblematik kan spela en avgörande roll. Anhöriga till personer som har 
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dött i suicid utgör också en riskgrupp. Risk- eller missbruk av alkohol, droger och spel 

innebär förhöjd risk för suicid. 

Andra grupper med hög risk för suicid är HBTQI-personer, ensamkommande och 

asylsökande som riskerar avslagsbeslut, personer som utsatts för mobbing eller är 
våldsutsatta samt förövare, liksom personer i socioekonomisk utsatthet.  

Insatserna vad gäller selektiv suicidprevention syftar till att fånga upp de personer som 

är i behov av hjälp, stöd och vård för sjukdom, beroende och/eller livsproblem, samt 

att stärka personernas förmåga att hantera livskriser. Ju tidigare insatser sätts in desto 

större chans finns att förebygga suicid.  

Det finns inte alltid behov av särskilda insatser som är anpassade för en specifik grupp. 

Inom strategin ryms dock även vidareutveckling och utvärdering av insatser för olika 

riskgrupper där det idag finns initiativ men där det saknas evidens vad gäller 

minskning av suicidhandlingar. Insatser att utveckla är exempelvis sådana som syftar 

till att minska social isolering hos äldre och utveckla krisomhändertagande för 

efterlevande.  

 

Nivå 3 - indikerade insatser  

Indikerad prevention riktar sig till personer med individuell risk för suicid. En 

betydande andel av de personer som försökt ta sina liv har i olika studier konstaterats 

lida av depression, ångesttillstånd, schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Därutöver 

finns det somatiska tillstånd som för med sig ett betydande lidande och som kan 

resultera i suicidhandlingar såsom maligna tumörsjukdomar, diabetes, KOL, epilepsi 

och kronisk smärta. Vid nydiagnostiserade sjukdomstillstånd som medför svåra 

konsekvenser för individen finns också en risk för suicid.   

Samsjuklighet av alla slag är viktigt att identifiera och behandla för att förebygga 

suicidhandlingar. Patienter med förhöjd risk att ta sitt liv förekommer därmed inom 

alla delar av hälso- och sjukvården. För att minska risken för suicid behöver 

verksamheter inom hälso- och sjukvården arbeta systematiskt, med evidensbaserade 

behandlingsmetoder och med god samverkan mellan olika instanser. Tidig upptäckt, 

diagnosticering, behandling och uppföljning är centralt, liksom åtgärder för att minska 

eventuell social problematik. 

 

3.3 Suicid som psykologiskt olycksfall 

Det blir allt mer vanligt att betrakta suicid som psykologiska olycksfall till följd av 

psykiska och fysiska påfrestningar där flera omständigheter och situationer påverkar 

händelseförloppet. Utgångspunkt för detta synsätt är en förklaringsmodell som 

bygger på samma principer som uppkomsten av fysiska olyckshändelser och tillbud. 

Det innebär att ett systemperspektiv behövs för att förstå bakomliggande orsaker och 

därmed kunna verka för effektiva och robusta förebyggande åtgärder. Det kan också 

bidra till att tydliggöra att insatser på olika  preventionsnivå behöver genomföras 

parallellt. 
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Att betrakta suicid som psykologiska olycksfall innebär att suicidprevention kan vara 

en integrerad del i det trygghets- och olycksförebyggande arbete i kommunen och 

även integreras inom ramen för samhällsplanering och arbetet med social hållbarhet. 

Ett exempel är Jönköpings kommun där suicidprevention ingår som en del i det 

kommunala handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet. Det beskrivs i en 
rapport med titeln Suicidpreventivt arbete i Jönköping. 

 

3.4 Kunskapsunderlag för suicidpreventiva insatser 

Ambitionen är att strategin och det fortsatta arbetet med lokala 

handlingsplaner/styrdokument för suicid-prevention så långt möjligt ska bygga på 

metoder som utvärderats vetenskapligt med suicid och/eller suicidförsök som 

utfallsmått. Det finns dock aktiviteter och strukturer som inte har studerats i ett 

vetenskapligt sammanhang, men som utifrån kunskapsbaserad praktik bedöms vara 

nödvändiga som förutsättningar för ett lyckat suicidpreventivt arbete. 

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) har genomfört 

omfattande litteraturstudier av evidensbaserade metoder för att förebygga suicid och 

sammanställt ett kunskapsunderlag med rekommendationer för suicidpreventiva 

åtgärder som finns tillgängliga på sidan www.respi.se Plattformens innehåll är tänkt 

att uppdateras kontinuerligt i takt med att ny forskning och ”best practice” tas fram 

och kan med fördel användas som kunskapsstöd i det fortsatta lokala arbetet. 

Det finns även ett utarbetat stödmaterial för att ta fram lokala handlingsplaner/ 

styrdokument på sidan. Materialet innehåller en mall som i första hand är framtagen 

som stöd till kommuner men som kan vara användbart för mera verksamhetsspecifika 
handlingsplaner. 

 

 

4 Lägesbeskrivning 

4.1 Nationell 

Varje år dör cirka 1500 personer i Sverige genom suicid, vilket innebär att ungefär 

fyra personer tar sitt liv varje vecka. Förutom att liv går förlorade medför det stort 

lidande för anhöriga, närstående och andra som berörs av dödsfallet. Suicid innebär 

även samhällsekonomiska konsekvenser i form av förlorade levnadsår, men även 

direkta och indirekta kostnader i anslutning till suicidhändelsen. Detta beskrivs av 

Myndigheten för samhällsberedskap i en rapport med titeln Samhällsekonomiska 

konsekvenser av fullbordade suicid, MSB, 2015.  

Enligt den internationella klassifikationen av dödsorsaker och sjukdomar är säkra 

suicid de fall där inget tvivel råder om att avsikten har varit att ta sitt liv (avsiktligt 

självdestruktiv handling). Osäkra suicid (skadehandling med oklar avsikt) används när 

man är osäker på uppsåtet bakom dödsfallet, d.v.s. om det var en avsiktlig handling 
eller ett olycksfall. 
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I Sverige är andelen osäkra suicid relativt hög, ca 20 % av det sammantagna antalet. 

De flesta osäkra fall är förgiftningar. Det innebär troligen en underrapportering av 

antalet suicid om man väljer att enbart dödsfall där man med säkerhet vet att avsikten 
var suicid tas med.   

Nationell statisk visar att majoriteten av de som tar sitt liv är män, men kvinnor utgör 

den största andelen av de som gör suicidförsök. Män 65+ år är fortfarande den grupp 

som har de högsta suicidtalen (antal suicid per 100 000 invånare), följt av män i 
åldrarna 45-64 år.  

Nationella trender som avspeglar utvecklingen över tid visar dock en långsam 

minskning av suicid bland personer i åldersgrupperna 45-64 och 65+, där män bidrar 

med en större del av minskningen. Däremot finns en oroande ökning av suicid bland 

kvinnor i åldersgruppen 25-44 år och även bland unga personer 15-24 år. Dessutom 

gör unga personer som identifierar sig som homo-bi-transsexuella och queer fler 

självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Ytterligare statistik 

om suicid finns på Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, NASP och 

på www.respi.se  

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna 

arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Arbetet utgår från det Nationella 

handlingsprogrammet för suicidprevention. Den nationella samordningen syftar till 

att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer 

vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. I uppdraget ingår 

också att stärka framtagande av ny kunskap och kunskapsuppbyggnad samt att följa 

upp det nationella suicidpreventiva arbetet.  www.suicidprevention.se  

I den nationella samordningsgruppen för myndigheter som 

Folkhälsomyndigheten samlar ingår representanter från: Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO), Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för 

delaktighet (MFD), Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen, SOS Alarm, Statens 

institutionsstyrelse (SIS) och Trafikverket.  

Även en nationell samordningsgrupp för intresseorganisationer har etablerats 

med en rad aktörer som med olika inriktningar och typer av verksamheter bidrar med 

sina perspektiv och kompletterar myndigheternas insatser genom t.ex. 

kunskapsspridning, opinionsbildning och olika former av stödjande arbete.  

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för hälso-och sjukvården och 

socialtjänsten och tar fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt gör 

uppföljningar och utvärderingar. Suicid är ett områden som Socialstyrelsen 

uppmärksammar även när det gäller patientsäkerhet och risker i vården. Statistik om 

suicid finns tillgängligt i Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har ett gemensamt regeringsuppdrag att ta 

fram underlag till en kommande strategi inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention. Syftet är att ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att 

utveckla insatserna inom området. Målsättningen är att stärka den statliga styrningen, 

att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att öka kvaliteten, 

effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs av myndigheter, 

regioner, kommuner och andra aktörer. 
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Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med 22 andra nationella myndigheter 

som också har i uppdrag att medverka utifrån sina respektive uppdrag. 

 

4.2 Regional  

I Östergötland tar cirka 50 personer sitt liv varje år. Det så kallade suicidtalet som 

anger antal dödsfall per 100 000 invånare är för länet något lägre än för riket som 

helhet. Män från Östergötland har lägre självmordstal jämfört med riket som helhet, 

medan kvinnor från Östergötland ligger högre än riket som helhet. 

Suicid båda könen i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: 

Socialstyrelsen 

 2016 2017 2018 2019 

Östergötlands län 10,69 11,21 10,88 11,87 

Riket 11,51 11,87 12,51 12,35 

 

Suicid kvinnor i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen 

  2016 2017 2018 2019 

Östergötlands län 7,64 8,00 8,37 8,31 

Riket 7,15 6,99 7,57 7,75 

 

Suicid män i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen 

  2016 2017 2018 2019 

Östergötlands län 13,70 14,37 13,34 15,33 

Riket 15,85 16,72 17,41 16,89 

 

Att förhålla sig till statistik vid suicid kräver eftertanke. Det kan vara vanskligt att i 

någon större utsträckning göra jämförelser mellan enskilda år och mellan olika 

grupper När data bryts ner på regional eller kommunal nivå är det svårt att uttala sig 

om huruvida statistiken avspeglar trender, eller om det handlar om avvikelser år från 
år. 

Risken för spårbarhet till person ökar också när statistik bryts ner på lokal nivå, vilket 

bör undvikas. Att anta att de nationella uppgifterna i stort avspeglar förhållandena i 

Östergötland kan vara ett rimligt sätt att förhålla sig. Att studera ett tidsspann, ex 5-

års medelvärde kan vara ett annat möjligt sätt att uttala sig om förändringar i trender. 

På Folkhälsmyndighetens hemsida finns mera statistik om suicid och regionala 

skillnader. 
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5 Östergötlands prioriterade 

insatsområden och åtgärder 

Nedanstående fyra insatsområden har identifierats som centrala för den fortsatta 
utvecklingen av suicidprevention i länet:  

 Lokalt arbete med styrande dokument/handlingsplaner för suicidprevention 

 Samverkan och samordning  

 Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap 

 Minimera risker för suicid och suicidförsök 

Delmål:  

 Stödja framtagandet av lokala handlingsplaner/styrdokument för suicidprevention  

Insatsområde  1.  Lokalt arbete med styrande dokument /handlingsplaner för suicidprevention 

Strategisk nivå Genomförande Uppföljning 

Besluta att ta fram ett specifik 

styrande dokument/  
handlingsplan för 
suicidprevention, med  generella 
och riktade åtgärder. 
Sektorövergripande inom 
kommuner och inom Region 
Östergötland. 
  
Säkerställa resurser för 
framtagande av 

dokumenten/handlingsplanerna. 
 
Beakta suicidpreventiva åtgärder i 
andra avtal/ överenskommelser, 
länsgemensamt och lokalt samt 
inom olika  verksamheter. 

Ta fram styrande 

dokument /handlingsplan 
med utgångspunkt från 
lokala förutsättningar.  

Komplettera med 
verksamhetsspecifika 
planer. 
 
Implementera och göra 
styrande dokument 
/handlingsplanerna 

kända.  

Antal framtagna styrande 

dokument/lokala planer som 
specifikt avser suicidpreventiva 
insatser.  
 
Indikatorer för uppföljning 
konkretiseras. 
 
 
I de lokala 
styrandedokumenten/planerna 

kan egna indikatorer för 
uppföljning anges för den 
utveckling man vill se.  
 

Säkerställa resurser för 
genomförande av åtgärder.   

Omsätta handlingsplanens 
åtgärder till konkreta och 
tidsatta aktiviteter i olika 
verksamheter.  
 
Genomföra aktiviteter 
enligt beslutad tidsplan. 

Årlig redovisning av 
genomförda aktiviteter. 
 

Ansvariga 
 Befintliga beslutsforum i länets kommuner, Region Östergötlands verksamheter  

och hos andra samhällsaktörer, var för sig och/eller gemensamt. 
 Civilsamhällets  organisationer kan med fördel medverka i arbetet.  

 Utsedda resurspersoner i respektive verksamhet med uppdrag för åtgärder enligt planen. 
 Regional samordnare för suicidprevention.  
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Delmål 

 Säkerställa strukturer för långsiktig samverkan och samordning av berörda 
aktörers suicidpreventiva insatser  

Insatsområde 2.  Samverkan och samordning 

Strategisk nivå Genomförande Uppföljning 

Besluta om strategisk 
samverkan på länsnivå, 

med uttalat mål att 
samordna suicidpreventiva 
insatser. 

Fortsatt uppdrag för en 

aktörsgemensam 

samverkansgrupp för 

suicidprevention från Region 

Östergötland, länets 
kommuner och andra 
berörda samhällsaktörer.  

Årlig sammanställning av 
aktiviteter inom strategins 
insatsområden och aktiviteter. 
 
Årlig sammanställning av 
statistik om suicid i 
Östergötland.   

Tydliggöra 

ansvarsfördelning och 
roller mellan 
huvudmännen. 

Tydliggöra ansvar och roller 

mellan aktörer.   
Genomföra gemensamma 
aktiviteter. 

Årlig sammanställning av 

pågående utvecklingsarbete.    

Identifiera  behov av nya 
samverkansinsatser och 
initiera genomförande.    

Utveckla samverkan i akut 
skede med utgångspunkt 

från blåljusaktörernas 
samverkanslarm och akut 
psykiatrisk mobilitet. 

Uppföljning av genomförda 

händelseanalyser. 
Uppföljning av vårdkontakter 

bland personer som vårdas för 

suicidförsök. 

Fortsatt utveckla 
samverkan på individnivå 

Samverka på individnivå 
genom  Samordnad 
individuell plan (SIP)  

Antal genomförda SIP 
 
 

 

Ansvariga 
• Beslutsfattare, chefer och ledare hos berörda samhällsaktörer.  
• Regional samordnare är sammankallande för den aktörsgemensamma 

samverkansgruppen.  
• Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt  andra samhällsaktörer, 

var för sig och/eller gemensamt. 
• Även civilsamhällets  organisationer kan med fördel medverka i arbetet.  
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Delmål 

 Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för att förbättra omhändertagandet av 

personer med risk för suicid och suicidnära personer. 

 Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid 

för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och 

planera insatser på individ- och befolkningsnivå . 

Insatsområde 3. Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap 

Strategisk nivå Genomförande Uppföljning 

Fortsatt omvärldsbevakning 

inom området.  
Följa aktuell forskning och 
nationella kunskaps- underlag 
om suicidpreventiva insatser.  

Sprida kännedom om 
kunskapsbaserade metoder 
för att minska suicid och 

suicidförsök. 
  

Genomförda utbildnings- 
och fortbildningsinsatser.  
  

Ta ställning till och besluta 

om länsövergripande 
utbildningsinsatser. 
  

Planera och genomföra 

utbildningsinsatser för 
personal och andra 
nyckelpersoner som kan 
komma i kontakt med 
suicidnära personer.  
 
Planera och genomföra 
yrkesspecifik fortbildning, ex. 
om suicidriskbedömning.  

Genomförda 

länsgemensamma 
utbildningsinsatser.  
 
Antal deltagare i olika 
utbildningsinsatser. 
 
Utvärdering av  
utbildningsinsatser. 

Minska fördomar och  
stigmatisering kring suicid 
och suicidförsök genom 
informations- och 
utbildningsinsatser.  

 Ta fram och sprida  
informationsmaterial till  
olika målgrupper och länets 

invånare.  
 
Genomföra offentliga 
aktiviteter, exempelvis under 
suicidpreventiva dagen den 
10/9. 

Genomförda informations- 
och fortbildnings-insatser 
till länets invånare. 

Ansvariga 
• Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt andra samhällsaktörer, 

var för sig och/eller gemensamt. 
• Även civilsamhällets  organisationer kan med fördel medverka i arbetet.   

• Varje aktör ansvarar inom egen verksamhet och deltar på eget mandat i länsgemensamma 
aktiviteter.  

• Regional samordnare för suicidprevention. 
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Delmål 

 Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid 
för   att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och 
planera insatser på individ- och befolkningsnivå .  

Insatsområde 4. Minimera risker för suicid och suicidförsök 

Strategisk nivå Genomförande Uppföljning 

I övergripande strategiska 
dokument beakta minskad 
tillgänglighet till medel och 
metoder för suicid. 

Identifiera riskområden 
och verka för minskad 
tillgänglighet till medel och 
metoder för suicid utifrån 
den egna verksamhetens 
uppdrag. 
Aktiv ANDTS prevention. 

Genomförd inventering av 
platser och miljöer med särskild 
risk för suicid.  
 
Identifierade riskområden.  
 
Uppföljning enligt ANDTS 
strategin. 

Beakta suicidförebyggande 
åtgärder i yttre miljö, 
samhällsplanering och 
infrastruktur.    

Genomföra riskanalyser.  
Kartlägga särskilt riskabla 
platser.  

Uppföljning enligt kommunal 
plan för trygghet och säkerhet.  

Minimera risk för suicid 
och suicidförsök på 
individnivå.  

Säkerställa rutiner och 
riktlinjer för 
omhändertagande av 
suicidnära personer.  
 
Erbjuda stödinsatser till 
anhöriga till suicidnära 
personer.  
 
Säkerställa 
krisomhändertagande till 
efterlevande  
 
Säkerställa rutiner för 
krisstöd till medarbetare 
vid suicidhändelser.  

Uppföljning av händelseanalyser  

Kvalitetsgranskning av insatser. 
 
 
Redovisning av möjligheter för 

anhörigstöd. 
 
 
Framtagna rutiner för akut och 

uppföljande stöd till 
efterlevande. 
 
Uppföljning av befintliga rutiner. 

Ansvariga 
• Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt  andra samhällsaktörer,  

var för sig och/eller gemensamt. 
• Även civilsamhällets  organisationer kan med fördel medverka i arbetet. 
• HR-organisationer hos aktörerna. 
• Regional samordnare för suicidprevention. 
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6 Aktörer på regional och lokal nivå  

I Folkhälsomyndighetens förlag till struktur för kunskapsbaserad suicidprevention 

från 2015, föreslogs att en samordningsfunktion skulle inrättas i varje region 

(landsting) med uppdraget att stödja införandet av det nationella 
handlingsprogrammet för suicidprevention. 

En samordnande funktion för suicidprevention från Region Östergötland har 

sedan 2015 funnits med uppdrag att fungera som en länk mellan nationell och lokal 

nivå och utgöra ett samordnande stöd för såväl regionala som lokala aktörer i 

utvecklingen och samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Östergötland. 

Ytterligare uppgifter skulle vara att stödja utvecklingen av långsiktigt tvärsektoriellt 

kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete samt att stödja utbildning och 
kompetensutveckling i länet. 

Ansvaret för det praktiska suicidförebyggande arbetet ligger huvudsakligen hos 

regionala och lokala aktörer. Samordning på regional nivå är därför viktig för att 

operativa parter från olika verksamheter lättare ska kunna dela kunskap och 

erfarenheter med varandra, diskutera insatser och ansvarsfördelning, samt samverka 

bland annat genom att ta fram regions- eller länsövergripande handlingsprogram för 

suicidförebyggande åtgärder. Samverkansgruppen ser gärna fler samverkansaktörer i 
arbetet. 

 

Region Östergötland 

Suicidprevention berör alla regionens delar även om fokus utifrån de tre 

preventionsnivåerna ser olika ut beroende på om det gäller hälso- och sjukvård, 

regional utveckling eller kollektivtrafik. Det innebär att alla nämnder hanterar 

områden där suicidprevention berörs, oftast utan att det är uttalat. Arbetet för en 

jämlik hälsa med utgångspunkt från hälsans bestämningsfaktorer är nära kopplat till 
och ofta synkroniserat med det suicidpreventiva arbetet. 

Hälso-och sjukvårdens ansvarsområde berör alla tre preventionsnivåerna. 

Primärvård, barn-och ungdomshälsa, specialiserade psykiatri, prehospital vård och 

akutmottagningar utgör verksamheter där samordning kring strategins insatsområden 

är extra angeläget och där kliniska behandlingsmetoder, gemensamma riktlinjer och 

rutiner är viktiga för en fungerande vårdkedja för personer med risk för suicid. Arbetet 

innefattar även samverkan med externa aktörer och samverkan samt stöd till anhöriga. 

Specialistpsykiatrin i Östergötland bedriver hälso- och sjukvård inom barn- och 

ungdoms- psykiatri, beroendesjukvård samt rättspsykiatri och flyktingmedicin. Det 

suicidpreventiva arbetet inom Regionens Psykiatricentrum innebär förutom att 

bedriva psykiatrisk specialistvård, med utredning, behandling och rehabilitering även 
att utveckla, utbilda och bedriva forskning inom detta kompetensområde. 

De barntraumateam som finns i respektive länsdel utgör ett gott exempel på hur barn 

som anhöriga kan få såväl akuta som uppföljande insatser efter suicid och där det finns 

en upparbetad samverkan med externa aktörer. Motsvarande insatser för vuxna 

saknas. 
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Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, och samordnar 

den statliga verksamheten. Länsstyrelsens huvudsakliga uppdrag och uppgifter styrs 

av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev. 

Idag har Länsstyrelsen inget uttalat uppdrag gällande suicidprevention däremot finns 

det klara samband med flera av de områden som man har uppdrag inom, så som: 

Förebyggande arbete mot alkohol-, narkotika-, doping, tobak och spel, alkohol- och 

tobakstillsyn, brottsförebyggande arbete, tidiga insatser under asyltiden, mottagande 

av nyanlända och ensamkommande barn, jämställdhet, våld i nära relationer, 

människohandel och prostitution, hedersrelaterat våld och förtryck, mänskliga 

rättigheter, barnrätt, funktionshinder, nationella minoriteter, personligt ombud, 

föräldraskapsstöd, friluftsliv och samhällsplanering.  

 

Polismyndigheten i Östergötland 

Nationellt, regionalt och lokalt samverkar polisen med andra myndigheter och aktörer 

i arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention. Antalet ärenden kopplat till psykisk 

ohälsa och suicid har ökat de senaste åren och som en del i ett regeringsuppdrag 

utbildas polisanställda i bemötande av självmordsnära personer i akuta situationer. 

Polismyndigheten kommer i kontakt med suicidproblematiken i huvudsak kopplat till 

följande områden; direkta suicidlarm, överlämnande av dödsbud efter suicid och 

dödsfallsutredning vid konstaterade suicid eller vid oklar dödsorsak. Vidare samverkar 

Polismyndigheten med Räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 47 § får Polismyndigheten tillfälligt 

omhänderta en person om det finns skälig anledning att anta att denne lider av 

allvarlig psykisk störning. Omhändertagandet syftar endast till att snarast ge 

personen adekvat hjälp från hälso- och sjukvården.  Enligt samma lagrum ska polisen 

efter begäran från sjukvården lämna handräckning.  

 

Räddningstjänsten  

I Räddningstjänstens uppdrag ingår bland annat att förhindra olyckor, rädda liv och 
medverka i samhällets krishantering enligt Lagen om skydd mot olyckor. I det 
suicidpreventiva arbetet medverkar Räddningstjänsten tillsammans med 
Polismyndigheten, ambulans och SOS Alarm i modellen med samverkanslarm. 

I och med räddningstjänstens geografiska spridning är den utryckande personalen ofta 
först på plats vid situationer där hot om suicid förekommer. Med hjälp av unika 
resurser samverkar räddningstjänsten med polis och ambulans under insatsen. Vid 
situationer med självmordsnära personer i svår belägenhet som t.ex. hög höjd eller 
intill vatten blir räddningstjänstens utryckande personal många gånger först att ta 
kontakt med personen. All utryckande personal utbildas därför kontinuerligt i 
bemötande av självmordsnära personer i akuta situationer. 
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SOS Alarm Sverige AB  

SOS Alarm arbetar utifrån den regionala larmplan som är framtagen tillsammans av 

Räddningstjänsten i Östergötland, Region Östergötland, SOS Alarm Norrköping och 

Polismyndigheten. Larmplanen förvaltas av SOS Alarm.  

Uppdraget består i att vid ett samtal till 112  identifiera hot om eller pågående suicidal 

handling för att sedan aktivera en eller flera aktörer för att ärendet ska kunna hanteras 

på ett optimalt sätt. Hanteringen genererar ett samverkanslarm. SOS operatören får 

en grundläggande utbildning i samtalsmetodik och i hanteringen en 

självmordsbenägen person i ett akut skede. Utbildningen är anpassad för 
omhändertagande via samtal som sker telefonledes.  

Uppföljning och utvärdering av Hot om Suicid/samverkansärenden och gemensamma 

rutiner sker kontinuerligt internt men även i externa forum tillsammans med alla 

aktörer. SOS Alarm senaste beräkningar visar på en gradvis fortsatt ökning av 112 
samtal med individer med psykisk ohälsa och suicidsamtal. 

 

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)  

SPES är en ideell organisation som skapat ett nätverk för efterlevande vid suicid, med 

stödjande verksamhet från en efterlevande till en annan. Efterlevande vid självmord är 

en högriskgrupp för egen psykisk ohälsa och suicidalitet. I en svensk studie uppgav 24 

% av de efterlevande att de planerat att ta sitt eget liv efter sin förlust. Att erbjuda riktat 

stöd till efterlevande är därför angeläget. 

Vid sidan av den stödjande verksamheten arbetar SPES på egen hand och tillsammans 

med andra aktörer i samhället för att uppmärksamma suicid och dess konsekvenser 

som folkhälso- och samhällsproblem. SPES bedriver förändringsarbete genom att 

delta i vårdens brukarråd och olika nätverk, samarbeten och projekt. 

SPES nationella telefonjour är öppen varje kväll året om och i Östergötland hålls 

samtalsträffar varje månad både i Linköping och i Norrköping.  SPES har både en 

länsvis krets i Östergötland och en lokalförening i Norrköping. Kontaktpersoner finns 

i olika delar av länet. 

 

Svenska kyrkan  

Svenska kyrkan har en omfattande själavårdande verksamhet vars övergripande 

uppdrag är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Samtliga 

församlingar erbjuder samtalsstöd för den som behöver någon att prata med.  

Genom Sjukhuskyrkan finns Svenska kyrkan representerad på alla tre sjukhusen i 

Östergötland.  Präster och/eller diakoner från Svenska kyrkan Linköpings stift 

bedriver även Universitetskyrka, erbjuder militärsjälavård och finns närvarande på 
häkten och fängelser.  

Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd. Det är 

gratis att kontakta Jourhavande präst. De som bemannar Jourhavande präst är präster 

inom Svenska kyrkan och de har absolut tystnadsplikt.  
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Jouren är öppen för alla – både troende och icke troende, medlem och icke medlem. 

Jourhavande präst nås via tre kanaler: telefon (via larmnumret 112), chatt eller digitalt 

brev.  

För den som behöver samtala om sin livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan 

finskspråkig själavård via Sverigefinska telefonjouren och en nationell bildtelefonjour 

på teckenspråk finns så att döva personer i hela landet kan samtala direkt med 

teckenspråkiga präster eller diakoner. 

 

Östergötlands kommuner  

Kommunerna arbetar med suicidprevention på flera arenor exempelvis inom 

förskola/skola, arbetsmarknad, vård, omsorg, samhällsplanering, kultur och fritid. 

Arbetet riktar in sig på universell, grupp- och individnivå och är både åtgärdande, 
förebyggande och hälsofrämjande  

Kommunerna arbetar med socialt hållbara samhällen utan fysiska och psykologiska 

barriärer. Prioriterat är bland annat att motverka att bostadsområden har en lägre 

socioekonomi och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse och olika 

upplåtelseformer. Trygghet i boende och närmiljö är viktigt, till exempel genom att 

identifiera platser som kan vara riskplats för suicid och skapa hinder. Kommunen 

arbetar vidare med kultur- och fritidsaktiviteter till alla medborgare.  

Det finns möjlighet till stöd vid psykisk ohälsa på skolor men även inom andra arenor. 

Förskolan har en roll att fånga upp barn som mår dåligt via tidiga insatser men även 

att fånga upp föräldrar som mår dåligt via föräldrastöd. Samverkan med andra 

myndigheter såsom Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

sker genom att aktivt arbete med personer i försörjningsstöd för att nå egen försörjning 
och känna sig som en del av samhället.  

För att fånga upp personal inom kommunorganisationen som mår dåligt pågår 

samarbete med företagshälsovård. Hälsofrämjande insatser finns mot äldre i ordinärt 

boende och personer med funktionsnedsättning. Kommunerna erbjuder även med 

anhörigstöd för alla åldrar. Genom bland annat socialtjänst och överförmyndare 

stöttas personer i utsatt situation och/eller psykiskt ohälsa.  

 

 

7 Implementering och uppföljning av 

strategin  

Genom att upprätta sektorövergripande handlingsplaner för suicidprevention inom 

kommunerna och inom Region Östergötland konkretiseras det strategiska och 

operativa suicidpreventiva arbetet. Lokala handlingsplaner för olika aktörer 

kompletterar det förebyggande arbetet och möjliggör samordning och samverkan.  
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Varje huvudman, myndighet  och annan berörd aktör beslutar med utgångspunkt 

från det egna uppdraget om vilka suicidpreventiva insatser som behöver prioriteras i 

den egna verksamheten. Att ta fram en nulägesbeskrivning utifrån de insatsområden 
som anges i strategin bidrar till att identifiera utvecklingsbehov.  

Det är lämpligt att knyta uppföljningen av det fortsatta suicidpreventiva arbetet till 

befintliga samverkansstrukturer på strategisk nivå. Det gäller särskilt syfte och 

övergripande målsättning med strategin samt målet att ta fram lokala 
handlingsplaner för suicidprevention.  

En samverkansgrupp från de samhällsaktörer som tagit fram strategin bör ha 

uppdraget att fortlöpande följa arbetet med suicidpreventiva insatser i länet och 

sammanställa statistik och tillgänglig data som är relevant för området. Den 

regionala samordnaren för suicidprevention i länet utgör resursperson i arbetet och 

sammankallande för gruppen. Respektive huvudman, myndighet  eller verksamhet 

ansvarar för att ta fram och följa upp operativa mål och indikatorer som är relevanta 

utifrån  det egna uppdraget, men med koppling till de prioriterade insatsområden och 

åtgärdsförlag som anges i denna strategi. 

Uppföljning av det konkreta arbetet integreras i ordinarie system för uppföljning hos 

de huvudmän, myndigheter och samhällsaktörer som ingår i arbetet med strategin. 

 

 

8 Kommunikationsplan 

Syfte  

Strategin syftar till att utgöra en grund för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands 

län och förväntas leda till en minskning av antalet suicid i länet samt bidra till den 

övergripande målsättningen nedan.  

Strategin syftar vidare till att ge förutsättningar för ett strukturerat och samordnat 

suicidpreventivt arbete mellan huvudmän, myndigheter och andra samhällsaktörer, 
vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid.   

Mål för kommunikationen 

Kommunikationsplanen ska fungera som ett stöd för berörda samhällsaktörer att fatta 

beslut om att ställa sig bakom strategin och i nästa steg att implementera strategin.  

Kunskapsmål  

Beslutsfattare i berörda verksamheter ska:  

 känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid 

och suicidförsök. 

 känna till att en länsgemensam strategi för suicidprevention finns.  

 ha tillräcklig kunskap om strategins innehåll för att kunna fatta beslut om att 

ställa sig bakom den.  
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 känna till att det finns effektiva och kunskapsbaserade insatser för att förebygga 

suicid 

 att strategin kan ge viss vägledning för valet av insatser och aktiviteter. 

Medarbetare ska:  

 känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid 

och suicidförsök.  

 känna till att en länsgemensam strategi för suicidprevention finns.  

 känna till att det finns effektiva och kunskapsbaserade och insatser för att 

förebygga suicid och att strategin kan ge vägledning för valet av insatser och 
aktiviteter. 

Länsinvånarna ska:  

 känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid 

och suicidförsök 

 känna till att det finns en länsövergripande samverkan gällande insatser vid 

suicid eller suicidförsök 

Attitydmål  

Se suicid som en psykologisk olycka som i en samhällskontext kan förebyggas på 

samma sätt som andra olyckor. Verka för att det stigma som finns kring suicid kan 
brytas.  

Förstå det gemensamma  samhällsansvaret och vikten av att samordna insatser för att 
kunna förebygga suicid.  

Beteendemål 

Aktivt verka för att strategins intentioner får genomslag i respektive organisation. 
Uppdatera andra styrande dokument med avseende på suicidprevention. 

Besluta om en struktur för sektorövergripande samverkan för suicidprevention i länet, 
kopplat till befintliga arenor för länssamverkan.  

Besluta om att ta fram lokala handlingsplaner.  

Genomföra  suicidpreventiva insatser på individ- och befolkningsnivå med 
utgångspunkt från det egna uppdraget och ansvarsområdet. 

Övergripande budskap 

Vi i Östergötland ska tillsammans ta oss an utmaningen att minska suicid och 

suicidförsök och verka för att människor ska kunna hantera livshändelser så att suicid 

inte upplevs som den enda utvägen.  

Den länsgemensamma strategin för suicidprevention utgör en gemensam 

viljeinriktning för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län. Det fokuserar på 

insatsområden där det finns kunskapsbaserade och effektiva åtgärder för olika 
samhällsaktörer.     

Så många aktörer som möjligt uppmanas att samverka kring att ta fram egna 

suicidförebyggande handlingsplaner/åtgärder och genomföra insatser för att 
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tillsammans minska antalet suicid i Östergötlands län. Som invånare har vi alla något 

att bidra med, inte minst i rollen som medmänniskor. 

Målgrupper/intressenter 

Olika samhällsaktörer och målgrupper  utgör intressenter för framtida 

kommunikationsinsatser.  

Primär målgrupp är  de aktörer som medverkat i framtagandet av strategin och har ett  

behov av kommunikation för att kunna anta och ställa sig bakom strategins intentioner 

inför ett fortsatt suicidpreventivt arbete. 

 
 
Dessa är:  Kommunerna i Östergötland 

Länsstyrelsen Östergötland 
Polismyndigheten, polisområde Östergötland 
Region Östergötland  
Räddningstjänsterna i Östergötland 
SOS Alarm Sverige AB i Östergötland  
SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) 
Svenska kyrkan, Linköpings stift  

 

Prioriterade grupper för kommunikationen hos dessa aktörer är beslutsfattare på olika 

nivå och medarbetare.   

När strategin har beslutats är målgruppen för kommunikation:  

 alla verksamheter som deltagit i arbetet med att ta fram strategin. Den ska vara 

känd i hela verksamheten tex inom ledning och styrning samt HR. 

 länets invånare  via media. 

 ideell sektor. 

Fortsatta kommunikationsinsatser om strategin och dess insatsområden är en aktivitet 
som behöver finnas med i de lokala handlingsplanerna. 
 

Övergripande kommunikationsstrategi 
Förankring och beslut behövs i de organisationer som medverkat vid framtagningen. 

Utkast av strategin och tidsplan för förankringsprocessen utgör underlag.   

Deltagarna i arbetsgruppen ansvarar för förankringen inom sina verksamheter.   

Den interna kommunikationen ska föregå den  externa eftersom de berörda aktörerna 

behöver tid för förankring och beslut ska fattas om att ställa sig bakom strategin. 

Arbetsgruppens deltagare är ambassadörer i respektive verksamhet.  

Material för kommunikation 

Dokument  

Information på webb/intranät 

Media (pressträff) 

 

 

Kanaler 
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Det är angeläget att det fortsatt arbetet med strategi för suicidprevention samt 

uppföljning av insatser kopplas till en länsövergripande strategisk samverkansarena.  

Det faller på varje aktör att var för sig välja rätt kanal för att kommunicera budskap 

och kommunikationsmål. Innehåll och budskap i de olika kanalerna bör koordineras 
för att nå fram till aktörerna/målgrupperna på bästa sätt.   

Ordinarie kanaler för beslut, media, nätverk, olika personalmöten, via hemsidor,  

sociala medier kan användas samtidigt för att  förstärka budskapen och ökar 

möjligheterna att nå de mål som finns med kommunikationen. 

Information om hur det samordnade arbetet fortlöper kommuniceras till 

LGVO/ansvarsområde Mitt i livet, interna forum hos respektive aktör.  

 

Material som behöver produceras 

Tydlig Power point presentation men tillhörande textunderlag,  förinspelad intervju, 

kort webanpassad film som kan läggas upp och länkas vidare.  Nyhetsnotis, 

pressmeddelande.  

 

Aktivitet Tid Ansvarig 

 

Status 

Power point presentation med  textmanus  Regionen  

Förinspelad intervju,  Regionen i 

samverkan 

 

Kort webanpassad presentationstext/ film 

som kan läggas upp och länkas vidare 

 Regionen i 

samverkan 

 

Nyhetsnotis, pressmeddelande  Regionen i 

samverkan 
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Bilaga 1 Kunskapsunderlag  

Risk- och skyddsfaktorer för suicid och suicidhandlingar 

Risk- och skyddsfaktorer för suicid kan åskådliggöras på olika sätt. På sidan  RESPI 

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser, https://respi.se/om-suicid/ finns 

en beskrivning av risk-och skyddsfaktorer framtagen 2019 av Nationellt Centrum för 

Suicidforskning och Prevention (NASP)   

Nedan följer en beskrivning av risk- och skyddsfaktorer från Folkhälsmyndighetens 

sida Suicidprevention.se   

Riskfaktorer  

På samhällsnivå kan tillgång till medel för suicid, olämplig mediebevakning och stigma 

kopplat till hjälpsökandebeteende utgöra risk för suicid. Likaså hinder för 

tillgänglighet till hälso- och sjukvård.  

Vissa grupper har högre risk för suicid än andra. Exempel på dessa är pojkar/män, 

HBTQ-personer, äldre, ensamkommande barn, asylsökande med avslagsbeslut, 

personer utsatta för mobbning, personer med beroendesjukdom (exempelvis alkohol, 

narkotika och spel), våldsutsatta och våldsutövare liksom människor som förlorat en 

närstående i suicid.  

På individnivå finns ett brett spektrum av riskfaktorer som tillsammans gör att en 

person hamnar i risk för suicid. De enskilt starkaste riskfaktorerna är tidigare 

självmordsförsök och psykisk sjukdom. 

Exempel på riskfaktorer för suicid: 

 Psykiatriska faktorer som allvarlig depression, ångesttillstånd eller användning 
av alkohol och andra droger. 

 Biologisk sårbarhet eller familjehistorik med suicid. 

 Ogynnsamma livshändelser som förlust av en närstående, en relation, arbete, 

status eller pengar; en större besvikelse som utebliven befordran; mobbning 

eller kränkning. 

 Psykologiska faktorer som konflikter med andra personer, våld eller 

erfarenheter av fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande i barndomen samt 

känslor av hopplöshe.t 

 Sociala faktorer och miljöfaktorer som tillgång till medel och metoder för suicid 
(skjutvapen, giftiga gaser, bekämpningsmedel, mediciner). 

 Social isolering och ekonomiska svårigheter. 

 Spel om pengar. 
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Skyddsfaktorer  

Riskfaktorer kan i vissa fall kompenseras av skyddsfaktorer, hos både individen själv 
och omgivningen. 

Faktorer som tycks kunna skydda mot självmord är bland annat att ha goda, stabila 

relationer och stödjande sociala nätverk. Det är också skyddande att ha en god 

självkänsla och tilltro till sig själv och till möjligheterna att kunna påverka och förändra 

den egna situationen. Personer som aktivt söker hjälp eller har en god 

problemlösningsförmåga och strategier för att hantera sin psykiska smärta är mindre 

benägna att ta sitt liv. På samma sätt är det viktigt att kunna uppleva mening och 
sammanhang i livssituationen. 

Det är också skyddande att ha hälsosamma levnadsvanor såsom regelbunden fysisk 

aktivitet, allsidig kost och goda sömnvanor. 

 

Definitioner och begrepp  

Suicid   en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande 

handling som leder till döden. Ordet suicid allt mer kommit 

att ersätta ordet självmord 

Suicidförsök  en avsiktlig självdestruktiv handling med intentionen att 
dö, men som inte leder till döden  

Suicidhandling    Suicid eller suicidförsök.    

Suicidtal  antalet suicid per 100 000 personer för hela eller del av 

populationen under ett år. 

Osäkra suicid  benämningen osäkra suicid används när man är osäker på 

uppsåtet bakom dödsfallet, d.v.s. om det var en avsiktlig 

handling eller ett olycksfall. I Sverige är andelen osäkra 

suicid relativt hög, ca 20 % av det sammantagna antalet. 

Det innebär troligen en underrapportering av antalet suicid 

om man väljer att enbart dödsfall där man med säkerhet 

vet att avsikten var suicid tas med. 

Suicidnära    Används för personer som 1.) Nyligen (inom senaste året) 

har gjort ett suicidförsök. 2.) Har allvarliga suicidtankar 

och där suicidrisk bedöms föreligga under den närmaste 

tiden framöver. 3) Utan att ha allvarliga suicidtankar ändå 

bedöms vara i riskzonen för suicid på grund av 

omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för starkt 

negativa livshändelser. Synonym till suicidal. 

Självskadebeteende      I dagsläget finns det inte någon allmänt accepterad 

definition men en i Europa vanlig definition är att en 

person har förgiftat eller skadat sig själv oavsett om 

personen har haft som avsikt att dö eller inte. 
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Psykologisk olycka en suicidal handling kan ses som ett sätt att undvika 

outhärdlig smärta och innebär att dödsfallet betraktas som 

följden av psykiska och fysiska påfrestningar på liknande 
sätt som en fysisk olycka. 

Samverkanslarm  För att skapa klarhet i ansvarsfördelningen mellan     

polismyndigheten, Räddningstjänsten, Ambulanssjukvård  

och SOS Alarm har en modell för samverkanslarm tagits 

fram. Grunden är att var och en rent praktiskt bedriver var 

sina uppgifter men att de utförs parallella till varandra och 

samordnade. 

Stigma  en oönskad social stämpling med negativa föreställningar 

från  omgivningen som även kan leda till att individen 

identifierar sig med den bild som omgivningen ger. Kan ta 

sig uttryck i skuld, skam, hopplöshet, självanklagelser, 

självförakt och nedvärdering av sig själv och kan leda till att 

man undviker sociala sammanhang eller att söka stöd och 

hjälp. 

Prevention    Åtgärd/insats för att förhindra uppkomst av eller påverka 

förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller 

sociala problem.   

Suicidprevention    Åtgärder för att förebygga suicidhandlingar: 

Universell  Riktade till hela befolkningen. 

Selektiv  Riktade till grupper i särskild utsatthet för 

suicidrisk. 

Indikerad  Riktade till individer med risk för suicid. 

Psykisk ohälsa   Ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre 

allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och 

mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för 

psykiatrisk diagnos. SKR, Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen har arbetat fram en gemensam bild över 

hur begrepp inom området psykisk hälsa och ohälsa 

förhåller sig till varandra.   

 https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykis

khalsa.36535.html    

 

(Neuropsykiatriska funktionsfunktionsnedsättningar) 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-15 KS 2022/381 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Avrapportering av deltagande i SKR-projekt-Ny 

budgetmodell(resursfördelning baserad på prislappar)  

 
Boxholms kommun är i behov av en mer effektiv och transparent budgetmodell. 
Boxholms kommun har stora ekonomiska utmaningar framåt med hänsyn tagen till 
den demografiska utvecklingen och har behov av att utveckla såväl planering som 
analys av verksamheterna. Resursfördelning baserad på prislappar har införts i ett 
antal kommuner med gott resultat, framförallt i dialogen mellan politiker och 
förvaltningschefer. Därför beslutade KS den 14 juni 2022 att Boxholms kommun 
skulle delta i SKR-projektet.  
 
Avrapportering kommer att ske om tidplan och kommande aktiviteter.  
 
 
____________
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-15 KS 2022/382 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Avskrivning av fordran mot Boxholmsteknik gällande VA Timmerö  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Genom en överenskommelse gick 2011 kommunen in och finansierade VA-
utbyggnad i Timmerö för Boxholmsteknik. Överenskommelsen var sedan sådan att  
när respektive tomt såldes skulle Boxholmsteknik fakturera den nya fastighetsägaren  
och Boxholms kommun samtidigt Boxholmsteknik. Detta skedde vid olika tillfällen  
under tiden 2011-2021.  
 
När slutavräkning sedan skulle ske visade det sig att det fanns 150 tkr kvar som inte  
kunde knytas till tomtförsäljningar. Ekonomichefen för kommunen beslutade då  
2021 att kvarvarande belopp skulle debiteras Boxholmsteknik, något som sedan  
ändrades till att Boxholmsteknik och kommunen skulle dela på den kvarvarande  
differensen.  
 
Kommunen har alltså en fordran kvar på Boxholmsteknik som behöver skrivas av.  
Beslut om avskrivning av belopp över ett halvt prisbasbelopp tkr ska enligt  
delegationsordningen (20.2) tas av kommunstyrelsen.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Det är omöjligt efter så lång tid och så många ”turer” fram och tillbaks att reda ut hur  
den kvarvarande fordran uppstått och hur den borde reglerats. Avskrivning av  
fordran på 75 tkr mot Boxholmsteknik bör ske så att det belastar resultatet 2022. 
 
 

Finansiering 
Genom finansförvaltningens resultat. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avskrivning av fordran på 75 tkr mot Boxholmsteknik sker snarast så att det 
belastar resultatet 2022. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Upplistning av sålda tomter/fakturering till Boxholmshus – Mail från  
Jessica Edlund – Faktura och kreditnotekopior av slutregleringen. 
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Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström - kommundirektör 
Carin Petersson - ekonomichef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Period Benämning Antal Enh A-pris Belopp
Fakturanr: 102325
Fredrik Noaksson

Kommunledningsförvaltningen

Slutreglering grundinvestering 1,00 150000,00 150000,00

Bjursholm

Betalningsinformation

Bankgiro:

IBAN: SWIFTCODE:

MomsredovisningsnummerPlusGiro:

399 - 1106

SE46 8000 0848 0613 3600 5788 SWEDSESS

SE212000040701

Godkänd för F-skatt

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag

Upplysningar: Jessica Edlund 0142 89530

Oss tillhanda senast  : 20210805

187500,00Att betala i SEK

10232585Vid betalning anges   :

:

Moms 25,00% på 150000,00 37500,00

Sida: 1

Kundnr 1

OCR-refnr 10232585

Datum
Fakturakopia

20210706

Box 51

AB Boxholmshus

595 03 BOXHOLM

Ko
pi
a
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Period Benämning Antal Enh A-pris Belopp
Fakturanr: 102402
Fredrik Noaksson

Kommunledningsförvaltningen

Slutreglering grundinvestering 1,00 -150000,00 -150000,00

VA, Bjursholm
Krediterar faktura 102325

Betalningsinformation

Bankgiro:

IBAN: SWIFTCODE:

MomsredovisningsnummerPlusGiro:

399 - 1106

SE46 8000 0848 0613 3600 5788 SWEDSESS

SE212000040701

Godkänd för F-skatt

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag

Upplysningar: Carin Petersson 0142-89530

carin.petersson@boxholm.se

Oss tillhanda senast  : 20220131

-187500,00Att betala i SEK

10240281Vid betalning anges   :

:

Moms 25,00% på -150000,00 -37500,00

Sida: 1

Kundnr 1

OCR-refnr 10240281

Datum
Kreditfaktura-kopia

20211229

Box 51

AB Boxholmshus

595 03 BOXHOLM

Ko
pi
a
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Period Benämning Antal Enh A-pris Belopp
Fakturanr: 102403
Fredrik Noaksson

Kommunledningsförvaltningen

Slutreglering VA Bjursholm 1,00 75000,00 75000,00

Ersätter faktura 102325

Betalningsinformation

Bankgiro:

IBAN: SWIFTCODE:

MomsredovisningsnummerPlusGiro:

399 - 1106

SE46 8000 0848 0613 3600 5788 SWEDSESS

SE212000040701

Godkänd för F-skatt

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag

Upplysningar: Carin Petersson 0142-89530

carin.petersson@boxholm.se

Oss tillhanda senast  : 20220131

93750,00Att betala i SEK

10240380Vid betalning anges   :

:

Moms 25,00% på 75000,00 18750,00

Sida: 1

Kundnr 518

OCR-refnr 10240380

Datum
Fakturakopia

20211229

Box 51

AB Boxholmsteknik

595 03 BOXHOLM

Ko
pi
a
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-15 KS 2022/383 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS/KF 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Budget 2023, plan 2024-2025  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bifogat finns framtaget budgetförslag inklusive budgetdokument innehållande  
omvärldsanalys, ekonomisk översikt, balansräkning, kassaflöde, resultatmål,  
verksamhetskommentarer med mera.  
 
Budgeten är framtagen i följande steg: 
1. Av KS i juni beslutade ramar för verksamheterna. Ramarna bygger på budget  
2022 samt indexuppräkningar (PKV-index juni) och ett anpassningsbeting för  
barn- och utbildningsförvaltningen.  
2. Skatte- och bidragsramar enligt skatteprognos i oktober 2022 
3. Prioritering av ekonomiskt utrymme på 9,8 mkr, där 5,5 mkr gått till  
förstärkning av IFO-budgeten vad gäller försörjningsstöd och placeringar  
(kostnadsutvecklingen har varit betydligt högre än budget 2022). Resterande  
utrymme har gått till satsningar enligt politiska beslut som till exempel  
gemensam överförmyndarnämnd, utbyggnad av fiber (ökade  
avskrivningskostnader), hyra av reservkraftverk och några mindre poster. 
 
Budgetresultatet uppgår till 0 tkr för år 2023 vilket är 0 % av skatter och bidrag men  
uppfyller balanskravet. Skattesatsen är oförändrad i detta resultat och även i  
planresultaten 2024 och 2025. Kommunstyrelsen fattade den 25 oktober beslut om  
att temporärt sänka resultatkravet för 2023 till 0% för att senare trappstegvis öka  
resultatkravet till 0,5% 2024, 1,5% 2025 och 2% from 2026. För att nå upp till  
resultatkravet 2024 kommer ytterligare åtgärder motsvarande 5 000 tkr att behövas.  
Planresultaten baseras på en ökning av invånarantalet och därmed högre  
skatteunderlag.  
 
I budgeterad balansräkning finns ett nytt lån upptaget på 10 000 tkr. Detta för att  
finansiera kommande investeringar som fiberutbyggnad och sluttäckning av  
Åsbodalens deponi.  
 
MBL information §19 och MBL förhandling §11 kommer att hållas den 21  
november.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Budgeten och ekonomi 2023 kommer att medföra många utmaningar. Kostnaderna  
ökar generellt mer än tidigare och specifikt ökar pensionskostnaderna med 10 000 tkr  
mellan 2022 och 2023. Det reala skatteunderlaget kommer att minska 2023, för  
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första gången på många år. Detta innebär att det åtgärdsprogram som initierades  
under hösten 2022 måste fortsätta och eventuellt utökas. Detta är inte unikt för  
Boxholm utan är en situation som de flesta kommuner kommer att ha under 2023. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna budget 2023, plan 2024-2025 
 
 

Beslutsunderlag 
Budget 2023 
 
 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström - kommundirektör 
Carin Petersson - ekonomichef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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 INLEDNING 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE & 
KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET 

 

När vi förra året skrev texten till kommande års budgetdokument kunde vi konstatera att det hade varit 

ett år som fortsatt präglas av pandemin och dess konsekvenser. Nu när vi tittar framåt kan vi  

summera ett år som inleddes med en förhoppning om lättnader och en återgång efter pandemin. Det 

kunde vi se under årets inledning med en försiktig återanpassning på olika sätt men där vi sedan 

överrumplades med en omvärldssituation som nog ingen av oss kunde ha förstått att vi skulle stå 

inför.  

En invasion av ett närliggande land inleddes med en flyktingström som sällan tidigare skådats. Vi har 

under året tagit emot ett antal personer från det krigsdrabbade Ukraina och har varit föregångare och 

förebilder i detta arbete som resulterat i att vi har kunnat erbjuda boende, skola och trygghet för 

personer som behöver vår hjälp. 

Vi kan från det gångna året med stolthet ta med oss att vi har en kommun som till invånarantal och 

organisation är liten, men återigen har kunnat se prov på vilken styrka det finns. Medborgare som 

öppnar upp sina hem samt ställer upp på alla tänkbara sätt för att hjälpa dem i nöd. Verksamheter 

som än en gång snabbt ställer om visar att vi har en robust och hållfast organisation då det 

oförberedda och oväntade sker. Ett näringsliv som på olika sätt bidrar. När vi förra året skrev denna 

text hade vi en önskan att alla lärdomar som vi dragit av pandemin skulle vara något vi fortsatte ha 

med oss och den önskan kan vi klart konstatera lever vidare.  

2022 var också ett år då hela vårt land sattes inför en rad olika utmaningar som vi inte har behövt 

hantera på många år. Det säkerhetspolitiska läget förändrades dramatiskt. Både landets, 

kommunernas och hushållens ekonomiska situation ställdes inför hårda faktum med en stigande 

inflation som realitet. Vi ställdes inför nya situationer där en risk gällande vår elförsörjning blev 

uppenbar och som krävde hantering.  

Att planera för kommande års budget blev ett oerhört utmanande arbete som innebär många 

svårigheter men även möjligheter. Boxholm som så många andra kommuner i vårt land står inför stora 

utmaningar de kommande åren som vi behöver hantera med klokhet och framförhållning . Detta kan vi 

klara av om vi alla hjälps åt och gör medvetna och genomtänkta val som genererar effekt på både kort 

och lång sikt.  

När vi tittar framåt och inför kommande arbete så kommer vi att arbeta efter den vision och de 

visionsmål som politikerna i Boxholm har tagit fram med syfte att skapa den röda tråden i vår 

organisation och som har tydliga fokusområden för att kunna skapa god verksamhetsstyrning med 

mätbara mål. 

Vi ska alla arbeta för en trygg kommun att växa och verka i, både i våra verksamheter och ute i 

samhället samt näringslivet. Vi vill skapa förutsättningar för ett livslångt lärande där varje enskild 

individ ges möjlighet att utnyttja sin fulla potential. Ytterligare ett område att arbeta aktivt för är ett 

hållbart samhälle för alla där det inte minst är oerhört viktigt att arbeta med klimatanpassningar och 

effekterna av detta. 
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För att vi ska kunna ha verksamhet som präglas av god ekonomisk hushållning och hög kvalitet så har 

man i förvaltningarna arbetat med planering och medvetenhet samt på övergripande nivå infört nya 

arbetssätt för att kunna skapa effektivitet. Det är ett arbete som vi hela tiden ska hålla levande med 

målsättningen att ha de goda verksamheterna med den rätta kompetensen där man både som 

medarbetare och dem vi finns till för samt medborgare trivs och växer.  

Året som gått var också ett valår som resulterade i att  Boxholm under kommande mandatperiod 

kommer att styras av Socialdemokraterna, i ett minoritetsstyre, i och med att Socialdemokraterna 

ingick en valteknisk samverkan med Centern och Kristdemokraterna.  

Vi vill till sist uttrycka ett stort tack till er alla för ett väl utfört arbete under ett, på många sätt, 

utmanande år. Vi ser fram emot det nya året med nya spännande utmaningar och möjligheter. 

 

 

Linda Hammarström  Claes Sjökvist  

Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande 
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VISION, MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN 
 

 

 
  

Visionen inkluderar tre visionsmål och har tre fokusområden: 

Den framtagna visionen, visionsmålen och fokusområden är en bas för kommunens övergripande mål 

som finns definierade nedan.  

 

 

Kommuninvånare i Boxholm ska ges möjlighet att vara 

delaktiga och kunna påverka

Kommuninvånarna i Boxholm ska ges förutsättningar att vara 

självständiga utifrån sin förmåga

Kommuninvånaren i Boxholm ska känna sig trygg

Boxholms kommun ska ha friska medarbetare som kan 

påverka och tar ansvar för sin egen arbetsmiljö

Boxholms kommun är en attraktiv arbetsgivare med nära och 

engagerat ledarskap som skapar delaktighet och engagemang 

I Boxholm ska vi ha rimlig personalomsättning samt behålla 

och utveckla den goda kompetensen

Boxholms kommun ska arbeta för tillväxt och utveckling 

Boxholms kommun ska arbeta för ekonomisk hållbarhet och 

god ekonomisk hushållning

Boxholms kommun ska arbeta för social hållbarhet

Kommuninvånare

Medarbetare

Samhälls-

utveckling
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De övergripande målen ger i sin tur guidning för verksamheternas mål och är en bas för kommande 

prioriteringar i kommunens verksamhet. Den framtagna visionen, visionsmålen och fokusområdena 

ger förutsättningar för att skapa den ”röda tråden” från politikens prioriteringar till verksamheternas 

nedbrutna operativa mål.  

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÄTETAL 2023-2026 

 

Kommuninvånare i Boxholm ska ges möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Medborgarförslag Svarstid
95% inom 12 

månader

100% inom 12 

månader

100% inom 8 

månader
KF, 2 gånger/år

Tillgänglig och öppen politik
Antal besökare på 

kommunfullmäktige 

(både fysiskt och digitalt)

ej mätt

Skapa digital 

möjlighet och

mäta nuläge

10% ökning från 

föregående år

KF, 2 gånger/år

Synpunktshantering

Antal

Svarstid 

Tid på slutförda åtgärder

ej mätt på 

övergripande 

nivå

Implementation 

av e-

tjänsteplattform 

och starta 

mätning

2% ökning antal 

från föregående 

år

Första 

återkoppling 

inom 2 vardagar

80% slutförda 

åtgärder inom 2 

månader 

KF, 2 gånger/år

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Bemötande och tillgänglighet 
Nöjdhetsindex (tillgänglighet, 

bemötande) från 

medborgarundersökning

ej mätt

Sätta upp 

medborgar-

undersökning 

och mäta 

nuläge

Ska förbättras 

med 5 % från 

föregående år

KF, 1 gång/år

Upplevd svarskvalitet av våra 

medborgare i våra verksamheter

Nöjdhetsindex (kvalitet) från 

medborgarundersökning
ej mätt

Sätta upp 

medborgar-

undersökning 

och mäta 

nuläge

Ska förbättras 

med 5 % från 

föregående år

KF, 1 gång/år

Verksamheterna ska möta 

kommuninvånarnas behov

Nöjdhetsindex (kommunen möter 

behov) från medborgarundersökning
ej mätt

Sätta upp 

medborgar-

undersökning 

och mäta 

nuläge

Ska förbättras 

med 5 % från 

föregående år

KF, 1 gång/år

Kommuninvånaren i Boxholm ska känna sig trygg

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Medborgarlöftet Uppföljning
Redovisning 1 

gång/år

Redovisning 1 

gång/år

Redovisning 1 

gång/år
KF, 1 gång/år

Information
Nöjdhetsindex (information) från 

medborgarundersökning
ej mätt

Sätta upp 

medborgar-

undersökning 

och mäta 

nuläge

Ska förbättras 

med 5 % från 

föregående år

KF, 1 gång/år

Trygghet
Nöjdhetsindex (trygghet) från 

medborgarundersökning
ej mätt

Sätta upp 

medborgar-

undersökning och 

mäta nuläge

Ska förbättras 

med 5 % från 

föregående år

KF, 1 gång/år

Samhällsmätning Avloppsmätning
Redovisning 1 

gång/år

Minskad 

droghalt från 

föregående år

Minskad 

droghalt från 

föregående år

KF, 1 gång/år

Kommuninvånarna i Boxholm ska ges förutsättningar att vara självständiga utifrån sin 

förmåga
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Medarbetare

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaroprocent

2018-2019: 5,9%

2020-2022: 

8-8,8%

6,5% 4,5%
KS, MBL 

1 gång/mån

Tillbud Tillbudsrapportering

58 dagar mellan 

inträffad 

händelse och 

händelse klar

Alla chefer och 

medarbetare ska 

få utbildning i 

tillbuds-

rapportering. 

Rutin ska 

upprättas och 

göras känd.

Andel ärenden 

som följt 

beslutad rutin: 

95%

Mätningar och 

rapporter 

månadsvis i 

personalsystem.

KS, MBL 

1 gång/mån

God arbetsmiljö Medarbetarundersökning 73 75 80
KS, MBL 

1 gång/år

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Kunskap och utveckling Medarbetarundersökning årligen                     77                     80                     85 
 KS/MBL 

1 gång/år 

Ledarskapsindex Medarbetarundersökning årligen                     67                     70                     80 
 KS/MBL 

1 gång/år 

Handlingsutrymme och kontroll Medarbetarundersökning årligen                     70                     73                     80 
 KS/MBL 

1 gång/år 

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Personalomsättning Mäta personalomsättning över tid 10,1% 9-10% 6-8%
 KS/MBL 

1 gång/år 

Individuell utvecklingsplan

Upprättad individuell utvecklingsplan 

i medarbetarsamtal för alla 

medarbetare som varit anställda >12 

mån

ej mätt 100% 100%
KS/MBL 

1 gång/år

Kompetenskartläggning
Formell och rätt kompetens i 

respektive verksamhet
ej mätt

Upprätta 

definitioner och 

göra kartläggning

90%
KS/MBL 

1 gång/år

Boxholms kommun ska ha friska medarbetare som kan påverka och tar ansvar för sin 

egen arbetsmiljö

I Boxholm ska vi ha rimlig personalomsättning samt behålla och utveckla den goda 

kompetensen

Boxholms kommun är en attraktiv arbetsgivare med nära och engagerat ledarskap som 

skapar delaktighet och engagemang 
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Samhällsutveckling
Boxholms kommun ska arbeta för tillväxt och utveckling 

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Ökad befolkning i Boxholms 

kommun
Befolkningsstatistik

5 512 

(2021-01-01)
5 527 5 602 KS 1 gång/tertial

Nybyggnation och utveckling av 

fastighetsbeståndet

Färdigställda bostäder i småhus och 

flerfamiljshus  under året, antal/1000 

inv

0

(2021)
1,0 1,6 KS 1 gång/år

Översiktsplan Uppdaterad och aktuell översiktsplan Under arbete Under arbete Ja KS 1 gång/år

Boxholms kommun ska arbeta för ekonomisk hållbarhet och god ekonomisk hushållning

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Resultatkrav
Resultat i förhållande till skatter och 

bidrag
0,5% 0,0% 2,0% KS DÅ08, ÅR

Självfinansieringsgrad av 

investeringar

Investeringar i förhållande till 

avskrivningar och resultat
75% 100,0% 100,0% KS DÅ08, ÅR

Soliditet (exklusive och inklusive 

ansvarsförbindelse pensioner)

Eget kapital i förhållande till totalt 

kapital

(samt eget kapital och 

ansvarsförbindels i förhållande till 

eget kapital)

42%

-3%

förbättras förbättras KS DÅ08, ÅR

Frekvent uppföljning av ekonomi Månadsbokslut
Uppföljning 

5 ggr/år

Uppföljning 

10 ggr/år

Uppföljning 

10 ggr/år
KS 10 ggr/år

Boxholms kommun ska arbeta för social hållbarhet

Indikation Beskrivning Nuläge Mål 2023 Mål 2026
Av-

rapportering

Självförsörjning, arbete Mätning arbetslöshet 4,6% (sept 2022) inte öka inte öka KS 1 gång/tertial

Tillgänglig miljö för alla Tillgänglighetsmätning ej mätt
Inventering av 

nuläge

Utvärdering och 

fortsatt införande 

av plan 

KS/KF 1 gång/år

Verksamheterna ska möta 

kommuninvånarnas behov efter 

bedömning

Genomförande av:

Brukarundersökning - vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen

"Om mig"

Undersökningar-

na genomförs,  

redovisas och 

används för 

förbättrings-

åtgärder

Undersökningar-

na genomförs,  

redovisas och 

används för 

förbättrings-

åtgärder

Undersökningar-

na genomförs,  

redovisas och 

används för 

förbättrings-

åtgärder

KS/KF 1 gång/år
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ANTAL MANDAT I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

ORGANISATIONSÖVERSIKT 
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VART GÅR SKATTEPENGARNA? 
 

Så här får kommunen sina pengar 

86,3 % kommer från skatter och generella 

statsbidrag 

13,5 % kommer från avgifter och ersättningar 

som kommunen får för den service kommunen 

erbjuder 

0,3 % är finansiella intäkter 

 

 

 

 

 

 

 

  

86,3%

13,5%
0,3%

Fördelning intäkter

skatter och generella statsbidrag

 avgifter och ersättningar

 finansiella intäkter

38,46 kronor till barn- och utbildningsverksamhet 

  
20,82 kronor till äldreomsorg 

  
9,98 kronor till behandling- och omsorgsverksamhet 

  
8,01 kronor till kommunövergripande verksamhet 

  
5,33 kronor till bygg- och fritidsverksamhet 

  
3,28 kronor till måltids- och serviceverksamhet 

  
9,37 kronor till individ- och familjeomsorg 

  
2,10 kronor till räddningstjänst 

  
1,55 kronor till kultur- och turismverksamhet 

  
0,56 kronor till kommunfullmäktiges ansvarsområden 

  
0,28 kronor till ofördelade budgetmedel 

  
0,25 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 

  
0,00 kronor till kapitalkostnader årets investeringar 

  

0,00 kronor till årets resultat 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 

 
 

 

 

 

 
Utfall 

2021

Prognos 

2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Allmänt
Antal invånare 1/11 5 489 5 517 5 527 5 552 5 577

Skattesats kommunen kr 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82

Skattesats total kommunalskatt kr 33,37 33,37 33,37 33,37 33,37

Resultat
Årets resultat, tkr 1 732 0 0 1 851 6 625

Årets resultat, % av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 1,7%

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 351 685 366 433 373 865 385 216 395 297

Verksamhetens nettokostnad, tkr 351 595 367 431 373 096 382 295 387 484

Nettokostnad % av skatteintäkter och statsbidrag 100,0% 100,3% 99,8% 99,2% 98,0%

Nettokostnad per invånare, kr 64 054 66 600 67 504 68 857 69 479

Nämndernas budgetavvikelse, tkr -4 822 -4 526 0 0 0

Balans
Investeringar, tkr 17 173 10 760 8 213 14 681 7 200

Självfinansieringsgrad investeringar % (2) 86% 76% -1965% 78% 231%

Likvida medel, tkr 15 907 5 615 18 370 10 897 15 174

Låneskuld, tkr 44 000 44 000 54 000 54 000 54 000

Låneskuld per invånare, kr 8 016 7 975 9 770 9 726 9 683

Soliditet % 42,2% 42,7% 40,3% 41,7% 44,1%

Soliditet, inklusive pensionsskuld % -3,8% -2,4% -3,0% -0,9% 3,3%

Borgens- och ansvarsförbindelser, tkr 467 465 483 134 504 827 521 708 538 777

1) Enbart skatt till kommunen och regionen, inga avgifter. Politiska beslut om skattehöjning för planåren i kommunen saknas.

2) BU2023 inkluderar förväntad utbetalning av investeringsbidrag för fiberinvesteringar gjorda 2020-2022 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 
OMVÄRLDSANALYS 

Utdrag från SKR, Makronytt 3/2022 från 2022-10-20  

 

Sverige går in i en längre lågkonjunktur 

Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har 

definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. 

Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av 

centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad som räknats 

med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” 

vi når dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att 

den postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att 

minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. I SKR:s framskrivning 

räknar man med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer 

påtagligt först 2025. 

Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots detta kommer 

ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört låga räntor är 

över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba ökningar 2021–2023 

– heller inte falla tillbaka. Trots att SKR räknar med att inflationen sjunker snabbt under nästa år lär 

högre priser på många varor och tjänster bli bestående.  

En hög nominell tillväxt för det kommunala skatteunderlaget 2022–2025 urholkas av stora 

prisuppgångar, varför ökningen realt sett blir svag under perioden. Nästa år sjunker skatteunderlaget 

kraftigt i reala termer.  

Lågkonjunktur i Sverige 2023–2024 

Den lägre globala efterfrågan påverkar svensk ekonomi negativt, framförallt via exporten samt 

investeringar i industrisektorn. Man ser även att företagen drar ner sina lager i närtid, vilket dämpar 

BNP-tillväxten 2023. 

Det blir minskade reala disponibla inkomster för hushållen redan i år. Detta följer av det högre  

ränteläget samt den höga inflationen. De hushåll som redan konsumerar hela sin disponibla inkomst 

eller förlorar jobbet kommer drabbas hårdare än andra. Köp av sällanköpsvaror och bostäder har 

redan minskat. Denna nedgång förstärks inte minst via kreditkanalen; tillgången och priset på 

lånefinansiering krymper respektive stiger. Även om hushållens tillgångar minskar i värde så är 

balansräkningarna starkare än innan pandemin. Detta kan absorbera en del av den störning som nu 

inträffar. Men när värdet på reala och finansiella tillgångar minskar reduceras utlåningen från banker 

och finansinstitut när tillgångarna används som säkerhet. Bankerna kommer dessutom att skärpa sina 

”kvar att leva på”-kalkyler då inflationen ofrånkomligen ökar hushållens utgifter (driftskostnader, 

livsmedel med mera). Alla aktörer kan antas bli mer försiktiga för att minimera risken för kreditförluster. 

Hushållen kommer således att få svårare att låna pengar till bostadsköp, liksom till annan konsumtion, 

när bostaden används som säkerhet. Det här skiftet i efterfrågan kommer även påverka 

produktionssidan i svensk ekonomi. Man ser redan att anställningsplaner inom handel samt bygg- och 

anläggningssektorn har fallit tillbaka. Konjunkturnedgången kommer tydligt att märkas på att 

investeringarna minskar. Det beror dels på en lägre efterfrågan, dels på de högre räntorna 

tillsammans med den finansiella acceleratorn. Inte minst bostadsinvesteringar samt bygg- och 

anläggningsinvesteringar minskar kraftigt under 2023. Som andel av BNP faller dessa fram till 2025 

som en följd av högre räntor och mer ansträngda finansieringsvillkor. 
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Den offentliga konsumtionen har hittills 

utvecklats svagt i år, svagare än förväntat. 

Utvecklingen beror dels på att 

pandemiåtgärder avvecklats under året, dels 

på att flyktingströmmen från Ukraina blivit 

mindre än förväntat. SKR bedömer att den 

kommunala konsumtionen fortsatt kommer att 

utvecklas svagt även 2023. I kommunsektorn 

faller den nominella ökningstakten för 

skatteunderlaget tillbaka och resurserna 

urholkas av den höga prisutvecklingen i 

sektorn. Kommuner och regioner måste enligt 

kommunallagen varje enskilt budgetår – 

budgetera så att intäkterna överstiger 

kostnaderna. Det är ännu ovisst om det blir 

några resurstillskott för 2023 i form av nya 

statsbidrag.  

Men efterfrågan i ekonomin kommer ta fart 

igen, i takt med att inflationen dämpas och inte minst ränteläget blir lägre. I mångt och mycket är det 

globala faktorer som påverkar utvecklingen i Sverige, genom finansiella priser/marknader och genom 

utrikeshandeln. I Sverige finns dock särdeles goda förutsättningar för finanspolitiska åtgärder, 

exempelvis sådana som kan stärka utsatta grupper.  Sverige står väl rustat när konjunkturen viker, 

klart bättre än många andra ekonomier.  

Snart dämpas även sysselsättningen 

Utgångsläget för svensk arbetsmarknad är starkt. En relativ arbetslöshet på 7,2 procent i augusti i år 

innebär en nedgång om 1,5 procentenheter jämfört med ett år tidigare. Såväl rekryterings- som 

vakansgraden har under årets första halvår legat på historiska toppnivåer och allmänt sett beskrivs 

rekryteringsläget ännu som ansträngt. I nuläget ligger sysselsättningsgraden högre än någonsin 

tidigare. Över 69 procent av befolkningen är sysselsatt.  

Framåtblickande indikatorer (exempelvis KI-barometern) visar dock att efterfrågan på arbetskraft 

kommer att försvagas framöver. Prognosen pekar nu på en arbetslöshet om knappa 8,5 procent 2023 

och 2024. Detta följer av en klar nedgång i sysselsättningsgraden nästa år, vilket gör att antalet 

sysselsatta då minskar jämfört med 2022. Medan vi ser ett fortsatt högt arbetskraftsdeltagande som 

tämligen säkert finns en mer betydande osäkerhet kring sysselsättningen (som skulle kunna bli såväl 

svagare som starkare än prognosen). Denna osäkerhet bottnar dels i osäkerhet kring global och 

svensk konjunktur, dels i osäkerheter kring hur arbetade timmar och medelarbetstiden påverkas i 

konjunkturnedgången. 

Efter att BNP-tillväxten gradvis växlar upp 2024 väntas också arbetsmarknaden börja stärkas. Svensk 

ekonomi kommer då så sakteliga lämna lågkonjunkturen och nästa konjunkturuppgång tar vid.  

Inflationen faller tillbaka under 2023  

Med bidrag från i princip samtliga varu- och tjänstegrupper kommer inflationen fortsatt att vara 

rekordhög en tid. Primära drivkrafter är de höga priserna på energi och livsmedel, men ovanligt stora 

prisuppgångar syns samtidigt för en lång rad av varugrupper och tjänster i KPI. Gas- och elpriser har 

sjunkit på sistone varpå förväntade priser för hösten kommit ner lite. Ännu väntas dock en betydande 

uppgång för elpriserna till vintern. Inte förrän efter vintern, framförallt i och med andra kvartalet nästa 

år, antas en markant nedgång i inflationen.5 Mot slutet av 2023 beräknas KPIF- och KPI-inflationen 

närma sig 2 procent. 

125



Budget 2023 Boxholms kommun 
Räkenskaper 

14 (58) 

 

 

 

 

Real urholkning av skatteunderlaget 

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022–2025; i genomsnitt med 4,5 

respektive procent 4,4 procent per år för den faktiska respektive underliggande utvecklingen. Den 

genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren (perioden 2012–2021) är 3,9 procent för den 

faktiska och 4,2 procent för den underliggande utvecklingen.  

Konjunkturen bromsar nu in, vilket kommer sätta avtryck i sysselsättningen. Under 2023 faller sysselsättningen 

alla kvartal och likaså gör antalet arbetade timmar. På kort sikt är det främst medelarbetstiden som faller. 

Lönesumman ökade mellan 2010 och 2021 med 4 procent i genomsnitt. I år är ökningen hela 5,9 procent och 

nästa år minskar den till 3,2 procent. Anledningen till att lönesumman inte faller mer beror på att företagen 

väljer att behålla personal i de sektorer där arbetskraftsbristen är stor. En faktor som lyfter nivån på 

skatteunderlaget under hela prognosen är de höjda garantipensionerna. Dels genom beslutet att höja 

pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Detta resulterar i högre 

prisbasbelopp 2023 och 2024 som garantipensionerna är kopplade till. I reala termer växer skatteunderlaget 

med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 

faller till och med köpkraften med 2,7 procent; intäkterna beräknas realt sett bli kraftigt lägre än föregående år. 

Detta tapp är varaktigt och kommer kräva minskade utgifter eller skattehöjningar framöver om inte 

statsbidragen höjs ordentligt. 

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade 

pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är något dyrare 

än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De 

förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionsskulden 

växer när prisbasbeloppet höjs. 

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal 

verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen 

framöver större än tidigare: de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade 

behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser. 
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 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 
 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Basen för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftning inom området kommunallag och kommunal 

redovisningslag. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har 

både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Den viktigaste delen av god ekonomisk hushållning 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 tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en 

tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Formuleringarna 

i dessa mål bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, 

anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 

sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god 

ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och 

effekt. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta 

samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, 

tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om 

avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur 

verksamhetens prestation och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som 

säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa 

processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Samverkan är en viktig del för att Boxholms kommun ska kunna upprätthålla god kvalité men samtidigt 

vara kostnadseffektiv. Kommunen samarbetar med ett flertal kommuner i olika konstellationer inom flera 

områden. 

 

RESULTATUTVECKLING 

2023 kommer att bli det första året i den nya mandatperioden som sträcker sig över åren 2023-2026. 

Resultatutvecklingen i kommunen är för närvarande mycket svag. 2021 uppgick resultatet till 1 732 tkr 

och kommunen har prognostiserat ett 0-resultat för 2022. Ökande kostnader för försörjningsstöd, 

placeringar av barn och vuxna och till viss del personalkostnader då behovet i vissa verksamheter 

varit högt gör att resultatet pressas ned. Samtidigt har kommunen fått högre skatteintäkter än planerat 

och även lyckats ta hem mer riktade statsbidrag, något som delvis kompenserar den höga 

kostnadsutvecklingen.  

 

Årets budgetprocess har karaktäriserats av 

ständigt ändrade förutsättningar. Skatte- och 

kostnadsprognoserna har reviderats kraftigt i 

april, augusti och oktober jämfört med den 

första prognosen i februari som normalt 

brukar vara underlag för budgetarbetet. Det 

tillsammans med att 2022 varit ett valår har 

gjort att budgetarbetet fått bli agilt. 

Preliminära ramar beslutades i KS i juni. De 

preliminära ramarna för respektive 

verksamhet baserades på budgetramen 

2022, en indexuppräkning baserat på PKV-

index från juni och ett visst anpassningsbeting på 4 000 tkr för barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Även socialförvaltningen har haft ett effektiviseringsbeting då kostnaderna 2022 överskridits jämfört 

med budget. Därefter har ett prioriteringsarbete gjorts av de överskjutande medlen mellan skatter och 

bidrag och verksamhetens ramar. Det som prioriterats är tillskott till försörjningsstöd och IFO-

placeringar där budgeten för 2022 var mycket låg samt finansiering av politiska beslut och ökade 

finansieringskostnader.  

De ökade energipriserna kommer inte att 

påverka kommunens ekonomi i stor 

utsträckning då kommunen och Boxholmshus 

fortfarande har många fasta avtal. Den post 

som påverkar ekonomin allra mest är de 

ökade pensionskostnaderna, dels genom det 

nya pensionsavtalet för kommunsektorn där 

avsättningen ökar från 4,5% till 6% av 

lönesumman (+33%), dels genom att 

inflationen ökar kraftigt vilket påverkar 

uppräkningen av pensionerna.  

* 2021 inkluderar extraavsättning 

 

För att få en budget i balans för år 2023 har verksamhetscheferna behövt arbeta fram budgetar med 

effektiviseringar. På grund av försämrad likviditet och höga kostnader initierades en åtgärds- och 

handlingsplan i september 2022. Många av de åtgärder som identifierades har arbetats in i budgeten, 

bland annat restriktivitet med investeringar, vikarietillsättningar och andra utgifter. Kommunen har 

också sökt och fått delvis beviljat ett statsbidrag för ”Ekonomi i balans”. Syftet med statsbidraget är att 

kunna genomföra åtgärder för en framtida ekonomi i bättre balans än tidigare. Projekt som beviljats 

bidrag är: 

1. Förändrad matdistribution. Innebär samarbete med Vadstena kommun i att tillaga och leverera matlådor till brukare på 

ett effektivare sätt. 

2. Produktions- och bemanningsplanering. Cheferna får stöd och kunskap i att optimera planering och där kompetens 

matchas mot de behov som finns. 

3. Teknikutveckling inom äldreomsorgen. Ska möjliggöra en snabbare implementering av digitala arbetssätt som ökar 

effektiviteten. 

4. Investeringsbidrag till utökning av SÄBO-platser och effektivare arbetssätt inom äldreomsorgen. 

För att nå det av kommunfullmäktige beslutade finansiella resultatmålet, 0,5 % av skatter och bidrag 

till 2024 inkluderar resultatet ytterligare besparingar i nivån 5 500 tkr då pensionskostnaderna 

fortsätter vara höga. För 2025 ser det ut som om resultatmålet kan komma att uppnås eftersom 

prognosen är att inflationen kommer att dämpas och pensionskostnaderna kommer att gå ned.  

Det slutgiltiga beslutet om budget tas i kommunstyrelsen i november och kommunfullmäktige i 

december. 

 

Resultatutveckling, tkr 

 

Utfall 
2020 

Utfall  
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
 2024 

Plan  
2025 

Nettointäkt finansieringen 331 730  340 168  358 767  362 076  375 445  386 389  

Utfall/budget nämnder 317 071  338 436  358 767  362 076  373 594  379 764  

Totalt 14 659  1 732  0  0  1 851  6 625  

Procent av skatter & 
utjämningar 4,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 1,7% 
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KÄNSLIGHETSANALYS 

Kommunens intäkter och kostnader påverkas av en rad olika faktorer. Vissa är påverkbara andra är det 

inte. Nedan är några exempel på faktorer och hur de påverkar budgeten. 

Parameter Förändring Påverkan +/- tkr (cirka) 

Befolkning, ökning 20 personer 1 265 

Skattesats, ökning 1 krona 12 692 

Ränteförändring, ökning     (Not 1) 2,0% -880 

Ramar nämnder, ökning 1% -3 611 

Lönerevision  1% -1 710 

Personalkostnadspålägg 5,3% -9 027 

Not. 1 - beräknat på en låneskuld om 44 mkr  
 

 

Nyckeltal 

 

 

 

FINANSIERING 
 

STATSBIDRAG, UTJÄMNING OCH SKATTESATS 

Skatteintäkter utgår för det invånarantal som är folkbokförda i kommunen per den 1:e november 

föregående år. Skatteintäkter för år 2023 beräknas på det befolkningsunderlag som SCB redovisar 

den 1:e november 2022. De kommunalekonomiska utjämningarna beräknas efter olika invånarantal. 

En del beräknas efter 1:e november och andra efter 1:e januari. Då intäkterna bygger på ett 

prognostiserat invånarantal finns därmed en risk att prognosen avviker från faktiska intäkter.  

Efter politiskt beslut kommer den kommunala skattesatsen att vara oförändrad 2023. Skattesatserna 

för 2023 uppgår till oförändrade 21,82 kr i kommunalskatt och till 33,37 kr för den totala kommunala 

skattesatsen inklusive regional skatt. 

Skatteutvecklingen för år 2022 har varit gynnsam och prognosen för skatteintäkterna innefattande 

slutskatteavräkningar enligt prognos SKR beräknas uppgå till 8 382 tkr netto, 1 954 tkr för föregående 

år (dvs 2021) och justering 6 428 tkr för innevarande år. Utvecklingen för år 2023 ser mer ogynnsam 

ut, en slutskatteavräkningsjustering på minus 845 tkr har redan behövt inkluderas i budgeten.  

 

 

 

 

Utfall  

2021

Budget 

2022

Prognos 

2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Årets resultat, tkr 1 732 4 526 0 0 1 851 6 625

Kassaflöde, tkr -8 638 -8 360 -10 292 12 755 -7 473 4 277

Soliditet 42,2% 42,2% 42,7% 40,3% 41,7% 44,1%

Soliditet inkl. pensionsskuld -3,8% -3,0% -2,4% -3,0% -0,9% 3,3%

Resultatmål % av skatter och bidrag 0,5% 1,3% 0,0% 0,0% 0,5% 1,7%

Nettokostnadsandel av skatter och bidrag 94,5% 99,0% 98,6% 99,8% 99,2% 98,0%

Självfinansiering investeringar * 86% 72% 76% -1965% 78% 231%

BU2023 inkluderar förväntad utbetalning av investeringsbidrag för fiberinvesteringar gjorda 2020-2022 
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Skatteintäkter, bidrag och utjämningar, tkr 

 

Utfall  
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

BU2023/ 
Prognos 

2022 
Plan  
2024 

Plan  
2025 

Skatteintäkter 256 563  270 868  276 929  2,2% 290 123  302 169  

Statsbidrag & utjämning 73 440  73 224  74 487  1,7% 75 327  73 362  

Fastighetsavgift 18 327  19 129  19 766  3,3% 19 766  19 766  

Totalt 348 330  363 221  371 182  2,2% 385 216  395 297  

 

PENSIONSÅTAGANDEN OCH FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 

Pensionsskulden är den sammanlagda skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina anställda. I 

framtiden vid pensionsavgång ska den anställde få kommunal pension, något som arbetsgivaren 

åtagit sig enligt pensionsavtalet. För Boxholms kommun sker beräkningen enligt den metod som 

rekommenderas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den så kallade ”blandmetoden”, vilket 

innebär att pensionsskulden inte bokförts på balansräkningen via resultaträkningen utan att 

kommunen har en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. De årliga utbetalningarna relaterade till 

ansvarsförbindelsen belastar sedan resultatet. Beräkningen följer även de rekommendationer och 

anvisningar som Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger ut. Ansvarsförbindelsen för pensioner 

beräknas uppgå till 99 975 tkr inklusive särskild löneskatt vid utgången av år 2023. 

SOLIDITET 

Soliditeten är ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel. 

Samtidigt är soliditeten en direkt spegling över historiska resultat eftersom det egna kapitalet i 

balansräkningen har en direkt koppling till resultaträkningens utveckling. 

Det budgeterade resultatet för 2023 är 0 tkr vilket betyder att eget kapital varken ökar eller minskar. 

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 8 213 tkr vilket är i paritet med årets avskrivningar. Däremot 

har likviditeten minskat under 2022 vilket innebär att finansieringen behöver öka 2023. Soliditeten för 

budget 2023 beräknas minska från 42,7% i prognos 2022 till 40,3%.Soliditeten inklusive 

pensionsförpliktelsen uppgår i budget till minus 3,0 %, vilket i jämförelse med andra kommuner är en 

låg och inte tillfredsställande nivå för robust och långsiktigt hållbar ekonomi. Soliditeten inklusive 

ansvarsförbindelsen förbättras dock i långsam takt, den var som lägst år 2009 då den uppgick till 

minus 41,6%. I plan 2025 förväntas den hamna på den positiva sidan.  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prog
2022

BU
2023

Plan
2024

Plan
2025

Soliditet 47,8% 48,6% 46,6% 43,9% 43,4% 42,2% 42,7% 40,3% 41,7% 44,1%

Soliditet inkl pensionsskuld -10,6% -7,0% -7,3% -16,1% -5,7% -3,8% -2,4% -3,0% -0,9% 3,3%
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LIKVIDA MEDEL, INVESTERINGAR OCH UPPLÅNINGSBEHOV 

Vid årsbokslutet 2021 uppgick likvida medel till 15 907 tkr. I prognosen 2022 beräknas de minska till   

5 615 tkr vilket är en alltför låg nivå för att parera fluktuationerna under månaden. Likviditeten 

beräknas öka i budget 2023 till 18 370 tkr, då vi beräknar att det finns behov av ökad upplåning under 

året. Framförallt beror det ökade behovet av att låna mer på att arbetet med Åsbo avfallsdeponi fortgår 

enligt plan samt att fiberutbyggnaden fortsätter.   

Fram till och med augusti 2022 har investeringar gjorts på sammanlagt 7 036 tkr där fiberutbyggnaden 

står för 3 469 tkr. I prognosen för helåret 2022 beräknas investeringarna uppgå till 10 760 tkr och för 

2023 budgeteras investeringar på 8 213 tkr. Investeringar i fiberutbyggnad har varit en stor post de 

senaste åren och Boxholms kommun kommer att fortsätta utbyggnaden men i en något lugnare takt 

framöver. Ett större investeringsbelopp sätts av 2023 för asfaltering samt utbyte av gatubelysning mot 

mer energisnål belysning. För planåren 2024-2025 har det beräknats att de totala investeringarna 

uppgår till 14 681 tkr respektive 7 200 tkr.  

Ett nytt lån på 20 000 tkr togs upp under 2020 för att täcka investeringen av kommunens utbyggnad 

av fibernät. Investeringsnivån för 2023 tillsammans med sluttäckningen av deponin i Åsbodalen 

kommer att innebära ökat lånebehov 2023 på cirka 10 000 tkr.  

 

Investeringar 

 

 

ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSE 

De totala ansvars- och borgensförbindelserna uppgick till 467 465 tkr i årsbokslutet 2021, varav       

101 381 tkr för pensionsåtagandet. I prognosen 2022 beräknas de uppgå till 485 000 tkr, varav 

pensionsåtagande 101 381 tkr. I budgeten 2023 redovisas 510 000 tkr, varav 99 975 tkr för 

pensionsförpliktelsen. Ökningarna beror framförallt på ökad upplåning av Boxholmshus.  

 

FINANSIELLA MÅL 

Att kommunen har en god ekonomisk hushållning och att de finansiella målen uppnås är viktigt för att 

kommunen ska kunna skapa sig marginaler för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämnd/ utskott TKR

Kapital-

kostnad TKR

Kapital-

kostnad TKR

Kapital-

kostnad 

Behandling och omsorg 330 34 200 14 200 14

Barn och utbildning 140 18 430 181 200 14

Individ och familjeomsorg 0 0 0 0 0 0

Kommunledningskontoret 3 793 302 11 141 625 2 840 153

Kultur och turismnämnden 60 8 100 15 100 15

Måltid och service 70 11 50 7 100 15

Räddningstjänsten 130 16 210 15 210 15

Samhällsbyggnadsnämnden 3 330 194 2 300 117 3 300 187

Äldreomsorg 360 47 250 32 250 32

ÖVRIGT 0 0 0 0 0 0

TOTALT     8 213    631 14 681 1 006 7 200 445

PLAN 2024 PLAN 2025BUDGET 2023
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Kommunens finansiella mål finns inkluderade som en del av kommunens övergripande mål: 

Resultatet i förhållande till skatter, utjämningar och statsbidrag ska långsiktigt 
uppgå till minst 2%. 

Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 100%  
(stora strategiska investeringar undantas) 

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska förbättras med ett långsiktigt 
mål på 20% 

 

Med hänsyn till de ekonomiskt mycket tuffare tiderna de närmaste åren har det beslutats att 

resultatkravet i förhållande till skatter och bidrag stegvis ska förbättras enligt nedanstående trappa. 

 

Resultatkrav i förhållande till skatter och bidrag 

            

     2,0%   

    1,5% 2026   

   0,5% 2025    

  0% 2024     

  2023      
        
            

 

Det budgeterade resultatet uppgår till 0 tkr. 2024 ska resultatet förbättras till 0,5% av skatter och 

bidrag och 2025 beräknas det uppgå till 1,7%. Självfinansieringsgraden av investeringar uppnås under 

planperioden men är något varierande över åren. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättras 

från -2,4% i prognos 2022 till 3,3% i plan 2025. 

 

Driftsbudget finansieringen 

 

Utfall  
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

BU2023/ 
Prognos 

2022 
Plan  
2024 

Plan  
2025 

Skatteintäkter 256 563 270 868 276 929 2,2% 290 123 302 169  

Statsbidrag & utjämningar 73 440 73 224 74 487 1,7% 75 327 73 362  

Fastighetsavgift 18 327 19 129 19 766 3,3% 19 766 19 766 

Pensionskostnader (1) -10 664 -8 776 -10 120 15,3% -9 117 -8 214 

Övriga personalkostnader -406 -695 -550 -20,9% -570 -574 

Finansnetto 3 497 998 -769 -177,1% -1 070 -1 188 

Övriga kostnader & intäkter -589 4 019 2 333 -42,0% 986 1 068 

Nettointäkt finansieringen 340 168 358 767 362 076 0,9% 375 445 386 389 

(1) Pensionskostnaderna ovan är en delmängd av totala pensionskostnaden. Resterande del belastar verksamheternas 

driftsbudget. 
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BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Befolkningsutvecklingen som helhet har stor betydelse för kommunens skatteintäkter. En vikande 

befolkning gör att skatteintäkterna förändras i snabb takt. Även utvecklingen i olika ålderskategorier har 

betydelse. Det ställer krav på anpassning av ramar eftersom demografiska förutsättningar påverkar 

förvaltningarnas kostnader och hur de bör anpassas till förändringar. En förändring av skatteintäkter 

ställer också krav på, det kanske allra viktigaste, att de totala kostnaderna anpassas till intäkterna.  

År 2019 ökade befolkningen med 26 personer medan år 2020 hade Boxholms kommun en minskning 

med 34 personer för att åter under 2021 öka med 47 till 5 488 personer. 

För år 2023 är budgeten beräknad på 5 527 personer. Per siste september 2022 uppgick antalet 

invånare till 5 523 personer vilket innebär en negativ avvikelse på 4 personer mot hur intäkterna är 

beräknade. Under 2022 års första nio månader har kommunen ökat med 35 personer; födelse-

överskottet är minus två personer, invandringsöverskottet är plus nio personer och inrikes flyttnings-

överskott är plus 70 personer. Budgeterade intäkter för år 2023 är beräknat på att antal invånare ökar 

med fyrtio personer mot budgeten året innan. För planåren 2024-2025 är det beräknat med en 

befolkningsökning på 25 personer per år.    

Antal invånare 1:e november. För år 2022 är det antal invånare per 30 september. 

År 

Invånare 
1:e 

november 

Förändring 
mot året 

innan 

2015 5 316 6 

2016 5 351 35 

2017 5 449 98 

2018 5 449 0 

2019 5 475 26 

2020 5 441 -34 

2021 5 488 47 

202209 5 523 35 
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PERSONAL 

PERSONALHÄLSA, FRISKVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med god 
arbetsmiljö, ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det senaste året har präglats av snabba 
omställningar på grund av pandemin. Ett arbetssätt, där man fokuserar på människans hälsa, ska 
genomsyra allt arbete hos våra medarbetare och chefer.  

Friskvården för våra anställda bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande. Under 2021 deltog 
259 medarbetare i någon form av friskvård.  

Hälsocoachen som anställdes 2019 fortsätter att arbeta med att öka medvetandet om friskvårdens 
positiva effekter. 

Lönekartläggning genomförs under året. Syftet är att upptäcka osakliga löneskillnader som beror på 
kön. Eventuella korrigeringar kommer att beaktas i samband med kommande löneöversyn. När 
lönekartläggningen är färdigställd. 

Antal tillsvidareanställda har i genomsnitt under 2021 varit 428 personer och är en viss ökning mot 
föregående år. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 7,3 % 2021 till 8,5 % 2022. Korttidsfrånvaron är fortsatt hög på 
grund av att personal stannar hemma vid minsta symptom på förkylning. En stor ökning syns bland 
kvinnor både när det gäller korttids- och långtidsfrånvaron.  

Fördelningen mellan män och kvinnor har ändrats. Tidigare var fördelningen 15,8% män och 84 % 
kvinnor. År 2022 är andelen män 18 % och andelen kvinnor 82 %.    

   

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

Det är viktigt att vi framstår som en attraktiv arbetsgivare trots de rådande omständigheterna. 

Kommunen erbjuder därför: 

 En gemensam personalpool för att effektivare kunna tillgodose vikariebehov och öka antalet 

tillsvidareanställningar i stället för timanställda 

 Högre sysselsättningsgrader 

 Ett bra löneläge 

 Friskvårdsbidrag till alla anställda 

 Löneväxling mot pension 

 Semesterlöneväxling till förmån för extra semesterdagar 

 Gratis kaffe och te på alla arbetsplatser och lunch till rabatterat pris 

 Flextid och 39 timmars vecka för administrativ personal 

 Distansarbetsavtal där det går att tillämpa för del av arbetstid 

 

FRAMTIDEN 

Det finns en nutida och framtida utmaning i att kunna rekrytera personal till våra verksamheter och detta 
måste vi hela tiden arbeta med för att kunna tillgodose verksamheternas behov. Det är viktigt att vi också 
utbildar befintlig personal och upprätthåller samt bygger på deras kompetens.  

Framtida arbetskraft kommer också med de praktikanter som kommunen i olika professioner har 
möjlighet att ha i våra verksamheter och även detta är viktigt att arbeta vidare och aktivt med.     

Alla chefer tillsammans med cheferna på Boxholmshus har fått genomgå en ledarskapsutbildning för att 
skapa goda förutsättningar i sitt ledarskap och en planering för att vidareutveckla och hålla detta levande 
internt finns för kommande år.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter och det har skapats planer och rutiner för 
arbetsplatsträffar för att dessa ska ge alla medarbetare förutsättningar till att vara delaktiga i arbetet 
med arbetsmiljön.  
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RÄKENSKAPER 
RESULTATRÄKNING 

 

Belopp i tkr 

 

 

Utfall  
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan   
2025 

Verksamhetens intäkter 66 260 56 771 68 791 61 267 62 737 64 305 

Verksamhetens kostnader -406 445 -398 057 -427 999 -425 778 -435 483 -441 813 

Avskrivningar -7 488 -7 371 -8 223 -8 585 -9 549 -9 976 

Jämförelsestörande poster -3 923 0 0 0 0 0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -351 596 -348 657 -367 431 -373 096 -382 295 -387 484 

          

Skatteintäkter 256 563 262 977 270 868 276 929 290 123 302 169 

Generella statsbidrag och utjämning 95 122 89 184 95 565 96 936 95 093 93 128 

VERKSAMHETENS RESULTAT 89 3 504 -998 769 2 921 7 813 

          

Finansiella intäkter 2 940 1 444 1 466 1 114 1 145 1 145 

Finansiella kostnader -1 297 -422 -468 -1 883 -2 215 -2 333 

RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER 1 732 4 526 0 0 1 851 6 625 

          

ÅRETS RESULTAT 1 732 4 526 0 0 1 851 6 625 
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BALANSRÄKNING 
 

Belopp i tkr 

 

 

Utfall  
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Immateriella anläggningstillgångar 117 67 69 19 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 128 504 137 601 131 089 130 767 135 918 133 142 

Finansiella tillgångar 26 066 26 066 26 066 26 066 26 066 26 066 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 154 687 163 734 157 224 156 852 161 984 159 208 

          

Förråd m.m. 0 0 0 0 0 0 

Exploateringsmark 1 085 1 085 927 927 727 527 

Övriga kortfrist. fordr. 48 848 48 848 53 848 54 463 54 097 55 179 

Kassa och bank 15 907 7 536 5 615 18 370 10 897 15 174 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 65 840 57 469 60 390 73 760 65 721 70 880 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 220 527 221 203 217 614 230 612 227 705 230 088 

              

  
Utfall  
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Årets resultat 1 732 4 526 0 0 1 851 6 625 

Övrigt eget kapital 91 281 93 013 93 013 93 013 93 013 94 864 

EGET KAPITAL 93 013 97 539 93 013 93 013 94 864 101 489 

          

Pensionsavsättning inkl. löneskatt 10 459 10 090 10 576 9 805 9 387 9 432 

Avsättning avfallsanläggning 14 131 11 027 16 500 11 000 6 000 1 500 

Avsättning KNUT 0 0 0 0 0 0 

AVSÄTTNINGAR 24 590 21 117 27 076 20 805 15 387 10 932 

          

Långfristiga lån 44 000 44 000 44 000 54 000 54 000 54 000 

Skuld för kostn. ers. & inv.bidrag 7 689 7 312 7 290 15 173 14 406 13 639 

Långfristiga skulder 51 689 51 312 51 290 69 173 68 406 67 639 

          

Kortfristiga lån 40 40 40 40 40 40 

Övriga kortfristiga skulder 51 195 51 195 46 195 47 581 49 008 49 988 

Kortfristiga skulder 51 235 51 235 46 235 47 621 49 048 50 028 

SKULDER 102 924 102 547 97 525 116 794 117 454 117 667 

          

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 220 527 221 203 217 614 230 612 227 705 230 088 
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KASSAFLÖDESANALYS 
Belopp i tkr 

 

  
   

Utfall  
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN             

  Årets resultat 1 732 4 526 0 0 1 851 6 625 

  Justering ej likviditetspåverkande poster 11 259 7 371 12 340 8 585 9 549 10 021 

  Övriga likviditetspåverkande poster 0 -3 473 -1 631 -6 271 -5 418 -4 500 

  Poster som redovisas i annan sektion 0 0 0 0 0 0 

  Poster som bokförts direkt mot eget kapital 0 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten  
12 991 8 424 10 709 2 314 5 982 12 146 

före förändring av rörelsekapital 

  Förändring av rörelsekapital -13 073 -377 -10 241 4 1 226 -669 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -82 8 047 468 2 318 7 208 11 477 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN             

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 559 -16 418 -10 760 437 -14 681 -7 200 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN             

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 0 0 10 000 0 0 

                

Årets kassaflöde -8 638 -8 371 -10 292 12755 -7473 4277 

Likvida medel vid årets början 24 545 15 907 15 907 5 615 18 370 10 897 

Likvida medel vid årets slut 15 907 7 536 5 615 18 370 10 897 15 174 

 

 

 

 

138



Budget 2023 Boxholms kommun 
Räkenskaper 

27 (58) 

DRIFTSBUDGET 
 

UTFALL OCH BUDGET PER NÄMND/OMRÅDE 

Tkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunfullmäktige 1 124 1 618 2 040 2 105 2 139 

KS Kommunövergripande 24 206 34 164 29 012 29 937 30 425 

KS Måltid & Service  11 707 11 701 11 877 12 256 12 456 

KS Barn och utbildning 137 884 134 239 139 270 143 713 146 151 

KS Räddningstjänsten 6 763 6 848 7 615 7 858 7 986 

SMN Äldreomsorg 70 323 74 305 75 385 77 790 79 058 

SMN Individ- och familjeomsorg 32 720 36 758 33 936 35 019 35 589 

SMN Behandling och omsorg 30 604 33 324 36 122 37 274 37 882 

Kultur- och turismnämnd 5 046 5 272 5 623 5 802 5 897 

Samhällsbyggnadsnämnd 17 053 19 680 19 299 19 915 20 239 

Miljönämnd 994 859 897 926 941 

Summa driftsbudget 338 424 358 767 361 076 372 594 378 764 

       
Ofördelade budgetmedel   1 000 1 000 1 000 

 
      

Finansiering 340 158 358 767 362 076 375 445 386 389 

Resultat 1 734 0 0 1 851 6 625 

Procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning 

0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 1,7% 

 

 

BUDGET I PROCENT (%) PER NÄMND/OMRÅDE 

  

Kommunfullmäktige
0,6%

KS Kommunövergripande
8,0%

KS Måltid & Service 
3,3%

KS Barn och 
utbildning

38,6%

KS Räddningstjänsten
2,1%

SMN Äldreomsorg
20,9%

SMN Individ- och 
familjeomsorg

9,4%

SMN Behandling och 
omsorg
10,0%

Kultur- och turismnämnd
1,6%

Samhällsbyggnadsnämnd
5,3%

Miljönämnd
0,2%
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INTÄKTER OCH KOSTNADER PER NÄMND/OMRÅDE 

Tkr Intäkter  

Lämnade 
bidrag, köpt 
verksamhet Personal 

Lokal & 
fastighet Övrigt Kapitalkostnad Netto 

Kommunfullmäktige 0 870 432 6 732 0 2 040 

KS Kommunövergripande 11 190 2 437 20 086 2 873 9 275 5 531 29 012 

KS Måltid & Service 6 253 484 12 051 70 5 465 60 11 877 

KS Barn och utbildning 18 589 32 373 91 764 17 740 15 409 573 139 270 

KS Räddningstjänsten 227 1 531 3 900 1 174 691 546 7 615 

SMN Äldreomsorg 11 207 2 432 64 068 11 013 7 788 1 291 75 385 

SMN Individ och familjeomsorg 2 328 21 344 12 708 806 1 399 7 33 936 

SMN Behandling och omsorg 9 211 3 298 35 203 3 020 3 650 162 36 122 

Kultur- och turismnämnd 1 855 108 4 923 511 1 812 124 5 623 

Samhällsbyggnadsnämnd 3 198 7 645 7 500 2 418 2 308 2 626 19 299 

Miljönämnd 0 897 0 0 0 0 897 

SUMMA 64 058 73 419 252 635 39 631 48 529 10 920 361 076 

 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 

 

Lämnade bidrag, 
köpt verksamhet

17%

Personal
60%

Lokal & fastighet
9%

Övrigt
11%

Kapitalkostnad
3%
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NETTOKOSTNAD I KRONOR PER INVÅNARE 

Tabellen nedan visar genomsnittskostnad för att bedriva kommunal verksamhet till den egna 

befolkningen, oavsett om det är utfört i egen regi eller köpt från andra, och ska finansieras med hjälp 

av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Nämnd/område Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunfullmäktige 205 293 369 380 386 

KS Kommunövergripande 4 411 6 186 5 249 5 407 5 485 

KS Måltid & Service  2 133 2 119 2 149 2 213 2 246 

KS Barn och utbildning 25 125 24 305 25 198 25 955 26 348 

KS Räddningstjänsten 1 232 1 240 1 378 1 419 1 440 

SMN Äldreomsorg 12 814 13 454 13 639 14 049 14 252 

SMN Individ- och familjeomsorg 5 962 6 655 6 140 6 325 6 416 

SMN Behandling och omsorg 5 577 6 034 6 536 6 732 6 829 

Kultur- o turismnämnd 919 955 1 017 1 048 1 063 

Samhällsbyggnadsnämnd 3 107 3 563 3 492 3 597 3 649 

Miljönämnd 181 156 162 167 170 

Totalt nämnder/verksamhet 61 666 64 959 65 329 67 292 68 282 
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VERKSAMHETERNA 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Kommunfullmäktiges uppgift enligt 5:e kapitlet 1 § kommunallagen (2017:725) är att besluta i ärenden 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Främst avses mål och riktlinjer, 

budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och 

de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för 

verksamheten i övrigt.  

Kommunfullmäktiges valberedning består av gruppledare från de i fullmäktige representerade 

partierna. Valberedningen bereder val till de poster i nämnder, styrelser och andra samarbetsorgan, till 

exempel Samordningsförbundet, som kommunfullmäktige utser.  

Nämnderna ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sina uppdrag. Hur detta 

ska ske framgår av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budgetprocessplan. Redovisning sker 

bland annat genom delårsrapport och årsredovisning.  

Enligt 11:e kapitlet 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 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 satsningar som 

behövs i kommunen. 

 

VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL  

Den nya framtagna visionen och övergripande målen för nästkommande mandatperiod är redovisad i 

inledningen av budgetdokumentet. Visionen och de övergripande målen är förenliga med nationella 

och regionala mål och ligger till grund för kommunens årliga resultatmål. De årliga resultatmålen ska 

följas upp i internkontroll, delårsrapport samt i årsredovisning.  

 

BUDGET I SAMMANDRAG (ingår i Kommunfullmäktiges driftsbudget) (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 
2022 Plan 2024 

Plan 
2025 

Personalkostnader 74 93 102 9,7% 105 107 

Lokal & fastighetskostnader 0 2 6 0,0% 6 6 

Övriga kostnader 187 262 199 -24,0% 205 209 

Nettokostnad  261 357 307 -14,0% 317 322 
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KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 

 

Personalkostnader
33%

Lokal & 
fastighetskostnade

r
2%

Övriga kostnader
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REVISION 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 

verksamhet som sker i kommunen och bedöma ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är 

oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom också medborgarnas. 

 

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och 

kommunstyrelsens verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om verksamheterna är 

ändamålsenliga och effektiva, om styrningen är tillräcklig, om den interna kontrollen är 

tillfredsställande och om räkenskaperna är rättvisande. Vidare finns av fullmäktige utsedda 

lekmannarevisorer som har till uppdrag att granska de kommunala bolagen. 

Revisorerna prövar och uttalar sig årligen om ansvarstagandet för styrelse och nämnder, som 

redogörs i den årliga revisionsberättelsen. 

FRAMTID 

Revisorerna kommer under verksamhetsår 2023 ha en fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges 

presidium. Nämndernas och styrelsens verksamheter kommer att följas genom nämndsdialoger samt 

att revisorerna tar del av handlingar och protokoll. Revisorerna kommer att under våren 2023 fastställa 

de granskningar som ska genomföras under året.  

 

BUDGET I SAMMANDRAG (ingår i Kommunfullmäktiges driftsbudget) (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 
2022 Plan 2024 

Plan 
2025 

Personalkostnader 104 108 150 38,9% 155 157 

Övriga kostnader 468 467 500 7,1% 516 524 

Nettokostnad  572 575 650 13,0% 671 682 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 
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23%

Övriga kostnader
77%
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VALNÄMND 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Sveriges kommuner ansvarar för att allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 

genomförs vart fjärde år och nästa ordinarie val är den 13 september 2026. De ansvarar också för 

valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år, där nästa val är 2024. Ansvaret gäller även för 

folkomröstningar och eventuella extraval. Valnämnden har till uppgift att genomföra valen på ett 

rättssäkert och smidigt sätt. Valnämnden ska bland annat utse och utbilda röstmottagare. Den ska se 

till att det finns vallokaler och har ansvaret för förtidsröstning i kommunen. Valnämnden ansvarar 

också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels under onsdagen, veckan 

efter valdagen.   

 

BUDGET I SAMMANDRAG (ingår i Kommunfullmäktiges driftsbudget) (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 
2022 Plan 2024 

Plan 
2025 

Intäkter  0 185 0 0,0% 0 0 

Personalkostnader 18 116 22 -81,0% 23 23 

Övriga kostnader 2 71 0 0,0% 0 0 

Nettokostnad  20 2 22 1000,0% 23 23 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 

 

Personalkostnader
100%
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ÖVERFÖRMYNDARE 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, 

förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren är även behjälplig vid tillsättning av dessa personer. 

Gode män och förvaltare har sitt uppdrag som sidouppdrag eller fritidssysselsättning. Överförmyndare, 

gode män och förvaltare är inte anställda av kommunen utan ersättning för nedlagt arbete erhålls i 

form av arvode. 

 

FRAMTID 

Personer med behov av god man ökar stadigt i alla åldersgrupper. Medellivslängden ökat, människor 

som är ensamstående utan släkt och övrigt kontaktnät samt att yngre människor med olika sjukdomar 

är i behov av godmanskap. Det medför att förvaltar- och godmanskap behövs över längre tid.    

Boxholms kommun har kommit överens om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd 

tillsammans med Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög från och med januari 2023. De övriga 

kommunerna har sedan tidigare haft en gemensam överförmyndarnämnd som nu även Boxholm 

ansluter sig till. Då överförmyndaren i Boxholm frånträdde sitt uppdrag våras 2022 har uppgiften 

delegerats till överförmyndarkansliet i Motala för att garantera en rättssäker handläggning. 

 

 

BUDGET I SAMMANDRAG (ingår i Kommunfullmäktiges driftsbudget) (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2023                     
mot                          

prognos 
2022 Plan 2024 

Plan 
2025 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 0 457 870 0,0% 898 912 

Personalkostnader 217 181 158 -12,7% 163 166 

Övriga kostnader 54 46 33 -28,3% 34 35 

Nettokostnad  271 684 1 061 0 1 095 1 113 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 

 

Lämnade bidrag, köp 
av verksamhet

82%

Personalkostnader
15%

Övriga kostnader
3%
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KOMMUNSTYRELSE 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Närmare föreskrifter om kommunstyrelsen och övriga nämnder finns i 6 kap. Kommunallagen 

(2017:725). Där framgår att styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt 

över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i annan juridisk form såsom 

kommunalförbund eller i bolagsform. Utöver det som enligt kommunallagen direkt ligger på styrelsen 

kan fullmäktige med stöd av 8 § ge styrelsen befogenheter att besluta i särskilt angivna frågor som 

normalt rör nämndernas verksamhet i de fall det inte rör myndighetsutövning.  

Styrelsen har också skyldighet att följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Vidare ska styrelsen bereda ärenden som beslutas av fullmäktige, handha den 

ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen ska dessutom fullgöra alla de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.  

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Under 2022 har kommunen förstärkt staben med en kommunikatörstjänst. Detta har märkts genom en 

högre närvaro och synlighet i bland annat sociala medier. Dessa är också viktiga i att stärka 

varumärket Boxholm och lyfta fram allt bra som händer i kommunen.   

En viss rörlighet har märkts i kommunledning och på kommunledningskontor och ny barn- och 

utbildningschef, kommunikatör samt förvaltningsadministratör anställts under året. Rekryteringen av 

HR-chef är pågående.  

Under 2022 har det gjorts en satsning på cheferna i Boxholms kommun tillsammans med 

Boxholmshus i form av strukturerade ledarskapsutbildningar. Syftet har varit att stärka ledarskapet och 

skapa möjligheter och redskap i rollen som chef för att bli en arbetsgivare som både kan attrahera och 

behålla sina medarbetare. Genom att alla chefer deltar på samma utbildning så skapas 

erfarenhetsutbyte och en samhörighet över gränserna vilket stärker förmågan till sidledsansvar och 

verksamhetsutveckling över enhetsgränser. 

Beslut har tagits i kommunfullmäktige om digitaliseringspolicy och riktlinjer för arbete på distans för 

våra medarbetare. Införande av nytt ärendehanteringssystem och inträde i kommunalförbundet 

Sydarkivera påverkar utvecklingen av nya mer digitala arbetssätt.    

  

FRAMTID 

Boxholms kommun hade 2018, 2020 och 2021 den bästa tillväxten i Östergötland enligt en mätning 

gjord av kreditupplysningsföretaget Syna. Det visar att det näringslivsarbete som görs ger resultat. För 

att öka servicen och göra ytterligare satsningar som kan stärka kommunen och företagens möjlighet 

att expandera förstärktes samhällsbyggnadskontoret 2021 med en planarkitekt. Det expansiva läge 

som kommunen befinner sig i är positivt men kräver nya planer i en större omfattning än tidigare.  

Utbyggnad av bredband fortsätter och nästa planerade område är Kulla-Stekanäs. Det görs med 

investeringsbidrag från PTS.  
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BUDGET I SAMMANDRAG  (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2023                     
mot                          

prognos 
2022 Plan 2024 

Plan 
2025 

Intäkter  10 299 12 636 11 190 -11,4% 11 547 11 735 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 2 263 6 126 2 437 -60,2% 2 515 2 556 

Personalkostnader 16 030 20 907 20 086 -3,9% 20 727 21 065 

Lokal & fastighetskostnader 2 964 2 389 2 873 20,3% 2 965 3 013 

Övriga kostnader 9 683 12 797 9 275 -27,5% 9 571 9 727 

Kapitalkostnader 3 565 4 581 5 531 20,7% 5 707 5 800 

Nettokostnad  24 206 34 164 29 012 -15,1% 29 937 30 425 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 
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MÅLTID OCH SERVICE 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Mat och måltider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. 

Måltid och service ansvarar idag för två områden: 

 Laga och servera goda och näringsriktiga måltider till förskolebarn, elever och äldre inom 

hemtjänst och särskilt boende. 

 Lokalvård på de förskolor som har kombinationstjänster kök-lokalvård, samt lokalvård på 

Parkettens skolmåltid. 

Enligt skollagen har elever inom grundskolan rätt till kostnadsfria, näringsriktiga måltider som ska 

motsvara 1/3 av dagsbehovet. Exempelvis har Livsmedelsverket rekommendationer om hur 

måltiderna bör planeras.  

Boxholms kommun arbetar med konceptet Food for Life. Konceptet arbetar efter tanken att använda 

lokalproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär också att måltiden utnyttjas 

som en resurs när det gäller lärande. Genom en profilering mot närproducerat och konceptet Food for 

Life möjliggörs att god mat med hög kvalitet blir tillgänglig för alla våra matgäster i kommunen. De 

gröna näringarna omkring oss involveras och människor ges på så sätt kunskap om var maten 

kommer ifrån, hur den odlas/produceras och sedan tillagas.  Vår mat är en otrolig källa till kunskap 

och måltiden ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten. 

Inom vård och omsorg läggs stort vikt vid våra gästers/ kunders behov av energi och näringsämnen 

för att ge rätt förutsättningar för en god hälsa. Måltiden ska upplevas trivsam och glädjefylld. 

 

FRAMTID 

Kommunen har byggt ett nytt kök och matsal i Åsbo som är klart för inflyttning under våren 2023 och 

det finns även renoveringsbehov av förskoleköket Dalen. 

Arbetet med måltidspedagogik inom ramen för Food For Life inom alla verksamheter fortsätter. Under 

2023 kommer ett aktivitetsprogram till äldreomsorgen att implementeras för att förenkla för 

omsorgspersonalen att kunna arbeta med Food for Life. I detta arbete ingår även kontinuerlig 

kompetensutveckling. 

Hållbarhet ska genomsyra hela måltid- och service och det inbegriper både arbetsmiljö och klimat, detta 

inom ramen för målen i agenda 2030. Gällande framtida kompetensförsörjning finns det stora 

utmaningar, varför utveckling av samarbetet med de skolor som utbildar personal inom 

måltidsbranschen är viktig. Vi bör i framtiden sträva efter att anställa fler kockar i våra verksamheter, 

detta för att öka kompetensen men även för att göra vår verksamhet mindre sårbar. I januari 2023 

kommer omsorgen själva börja beställa kolonialvaror till respektive enhet, detta innebär en 

effektivisering i köket samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön. 

Planerad utveckling av samverkan mellan måltidsverksamheterna i Boxholm och Vadstena, där en 

avsiktsförklaring gällande bland annat framtida produktion av kylda matlådor ska behandlas innan 

årsskiftet 2022-2023. 

BUDGET I SAMMANDRAG (tkr) 

Vi står inför ett mycket utmanande 2023 där vi ser kraftigt höjda livsmedelspriser men även att våra 

övriga kostnader ökar. Detta gör att vi behöver höja våra intäkter men också hitta nya sätt för att 

minska våra kostnader. Vi får en utökad ram på ca 4 % men våra priser på livsmedel har under 2022 

ökat med ca 15 %. Vi höjer inför 2023 våra priser ut mot våra brukare och vi kommer även höja 

priserna på det som vi fakturerar internt, detta för att nå kostnadstäckning för våra utgifter. Vi har inför 
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budget 2023 överfört ca 500,000 till social sektor för att täcka de nya kostnader som uppstår när de tar 

över inköp av kolonialvaror.  

Intäkter & kostnader Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Intäkter  5 440 5 678 6 253 10,1% 6 452 6 558 

Personalkostnader 11 675 11 402 12 051 5,7% 12 435 12 638 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 23 388 484 0,0% 499 508 

Lokal & fastighetskostnader 72 73 70 -4,1% 72 73 

Övriga kostnader 5 299 5 446 5 465 0,3% 5 639 5 731 

Kapitalkostnader 79 70 60 -14,3% 62 63 

Nettokostnad  11 707 11 701 11 877 1,5% 12 256 12 456 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 
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BEMANNING- OCH REKRYTERINGSENHETEN 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING  

Bemanning- och rekryteringsenhetens uppdrag består dels i att säkerställa resurs- och vikariebehovet 

som uppstår i verksamheterna samt att ansvara för rekryteringar i alla kommunens verksamheter.  

Vikarietillsättning sker genom kommunens poolverksamhet samt timanställda. Poolverksamheten 

består av fast anställd personal som verkar inom äldreomsorg, barnomsorg/grundskola, måltid- och 

service samt behandling- och omsorg. Utöver poolpersonalen består enheten av 

bemanningssamordnare och enhetschef.  

Bemanning- och rekryteringsenhetens totala budget fördelas ut på de verksamheter som nyttjar 

enhetens resurser.  

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 

De verksamhetsförändringar som skett under 2022 har till största delen varit personalomsättning.  Det 

har varit riktigt bra kompetens som rekryterats till poolgrupperna. 

Vid högre personalomsättning i poolgrupperna tar det längre tid innan introduktion genomfört då är 

effektiviteten något lägre.   

Arbetet med personalens kompetenshöjning och breddning, för att få ett effektivare och ett maximalt 

nyttjande av resurserna, sker fortlöpande. 

Det blir allt svårare att rekrytera korttidspersonal/timanställda oavsett verksamhet, annonsering med 

påföljande intervjuer sker löpande, dock ser vi en tendens till att inte hitta det som efterfrågas. En hög 

andel som söker kan inte svenska språket eller saknar efterfrågad kompetens/krav. I de nätverk vi har 

kontakt med har de flesta kommuner samma problematik.  

Genomförda rekryteringar i övrigt har varit framgångsrika. 

Under 2022 har en hög andel extraresurser (personal utöver ord./ökad grundbemanning) tillsatts i 

verksamheterna, det ger högre tryck och ökade kostnader i stort. Under 2022 har det varit mycket högt 

tryck på Bemanningsenheten, logistik och omprioritering av befintliga resurser är ett ständigt aktualiserat 

arbetssätt.  

 

FRAMTID 

Vid nyrekryteringar av utbildad arbetskraft har vi stor hjälp av de sociala kanaler som finns för att 

attrahera nya sökande till kommunen. Poolgrupperna är väl inarbetade och kompetenta med sina 

uppdrag vilket underlättar när de ersätter personal.  

Fortsättningsvis försöker vi behålla det goda samarbetet som enheten har med övriga verksamheter 

gällande bemanning/planering vid toppar med mera. 

Vid rekrytering strävar vi efter att få rätt utbildad personal för ändamålet. Vår strävan är fortsättningsvis 

att kunna bemanna utefter de behov som verksamheterna efterfrågar vid korttidsfrånvaro. 
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BUDGET I SAMMANDRAG  (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Intäkter  16507 13 269 16 110 21% 16 624 16 895 

Personalkostnader 15976 12 607 15 433 22,4% 15 925 16 185 

Lokal & fastighetskostnader 162 171 173 1,2% 179 181 

Övriga kostnader 348 470 482 2,6% 497 505 

Kapitalkostnader 21 21 22 4,8% 23 23 

Nettokostnad  0 0 0 0,0% 0 0 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 
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BARN OCH UTBILDNING 

GRUNDSKOLA 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

I Sverige har vi skolplikt som omfattar förskoleklass och den nioåriga grundskolan. Grundskoleutbildning 

kan genomföras i grundskolan alternativt i grundsärskolan. Skollagen föreskriver att utbildningen inom 

varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Alla elever 

ska känna sig trygga och respekterade samt ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan. 

Läroplanen är skolans styrdokument. Den beskriver skolans, samt fritidshemmets uppdrag och den 

värdegrund som gäller alla i skolan. Sedan juli i år gäller nya läroplaner, Lgr22 (grundskola) och Lgrs22 

(grundsärskola). I Boxholms kommun går cirka 610 elever fördelat på två grundskolor, Åsbo skola och 

Stenbockskolan. Sedan läsåret 2019/2020 har kommunen utökat egen grundsärskoleverksamhet till att 

även omfatta högstadiet.  

På Åsbo skola går 140 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns en grupp för elever som 

är mottagna i grundsärskolan. Fritidshemmets verksamhet omfattar i dagsläget drygt 50 elever. 

 Åsbo skola har ett stort upptagningsområde och många elever åker skolskjuts. 

På Stenbockskolan går ca 470 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns en grupp för elever 

som är mottagna i grundsärskola 7 – 9, samt en särskild undervisningsgrupp. Det finns fyra 

fritidsavdelningar på Stenbockskolan och verksamheten innefattar drygt 140 elever. På avdelningarna 

Kaprifolen och Solrosen går förskoleklasselever och elever i årskurs ett. På fritidshemmet Gullvivan går 

elever i årskurs två och på Fritidsklubben går de äldre eleverna.   

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Den övergripande målsättningen för Elevhälsoteamets arbete och för skolans som helhet är att skapa 

en god lärmiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Under läsåret 2022/2023 

arbetar vi med att tydliggöra roller och ansvar i verksamheten. I augusti påbörjades ett utvecklingsprojekt 

som syftar till stärkt kompetens och tydlig struktur i skolans elevhälsoarbete, med mål att införa 

beteendeanalys som verktyg för det tvärprofessionella samarbetet.  

En av skolans största utmaningar i framtiden handlar om kompetensförsörjning. Skolan måste ha en 

plan för hur verksamheten behåller och vidareutvecklar kompetent personal samt hur man knyter till sig 

personal med adekvat utbildning. 

På Stenbockskolans högstadium har det precis som på låg- och mellanstadiet sedan 2008/09 varit två 

klasser per årskurs. Prognosen inför höstterminen 2023 visar att elevantalet i blivande årskurs 7 kommer 

att kräva tre klasser. Prognosen inför läsåret 2024/25 visar sen ett behov av tre klasser i både årskurs 

7 och 8. Ytterligare ett år framåt i tiden kommer det att behövas nio klasser på högstadiet istället för 

dagens sex klasser. Detta är en utmaning då skolan samtidigt står inför en effektivisering av resurserna. 

Skolan har under 2022 fått ta del av en utbildningsinsats kopplat till Aktivt Ledarskap. På årskurs 7-9 

har detta bland personalen mynnat ut i fyra projektarbeten som kommer at redovisas under november 

2022. Under vårterminen kommer implementeringen av projektresultaten påbörjas, för att hösten 2023 

vara helt implementerade i verksamheten. Det handlar om en tydlig mötesstruktur (tex 

utvecklingssamtal, föräldramöten, elevmöten, konferenser), lättåtkomlig digital informationsguide, 

årshjul för de olika årskurserna och för personalen samt ett nystartat trygghetsteam. 
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BARN OCH UTBILDNING 

FÖRSKOLA 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och har en egen läroplan (Lpfö 18), som styr 
verksamheten. I denna framgår bland annat att förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 

Barn och utbildning - förskola bedriver verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år. Barnomsorg erbjuds till 
föräldrar som arbetar, studerar eller om det finns ett eget behov hos barnet. Allmän förskola erbjuds 
från 1 september det året barnet fyller tre år. 
Det finns fem kommunala förskolor i Boxholm, varav tre finns i tätorten, en finns i Strålsnäs och en 
finns i Rinna. Vid förskolan i Rinna erbjuds skolbarn även fritidshem. Det finns en dagbarnvårdare i 
Boxholm respektive i Strålsnäs vilka erbjuder pedagogisk omsorg.  

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 

Förskolan i Boxholm kommer under 2023 att förändra barngruppsindelningen samt organisationen 

som helhet. Detta innebär bland annat att mötesstrukturer, planeringstid samt upplägg gällande olika 

uppdrag kommer att förtydligas och förändras. Förskolan kommer även att se över rutiner gällande 

vikarieanskaffning med målsättning att utöka samarbetet mellan avdelningar och enheter för att bättre 

utnyttja de resurser vi har i vår grundbemanning.  

För att skapa bättre förutsättningar för både barn och pedagoger är målsättningen att förbättra 

kommunikationen med vårdnadshavare så att barnens schema överensstämmer bättre med 

vårdnadshavarnas arbetstider.  

Under läsår 2022/2023 kommer arbetet med de prioriterade områdena; språk, förutsägbarhet samt 

hållbarhet att fortgå samt utvärderas. Inför läsår 2023/2024 kommer nya prioriterade mål att antas där 

vi utgår från de behov vi ser i verksamheten. 

 

BUDGET TOTALT I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Intäkter  18 865 19 848 18 589 -6,3% 19 182 19 495 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 30 662 30 645 32 373 5,6% 33 406 33 950 

Personalkostnader 92 859 90 143 91 764 1,8% 94 691 96 235 

Lokal & fastighetskostnader 17 571 16 976 17 740 4,5% 18 306 18 604 

Övriga kostnader 15 045 15 767 15 409 -2,3% 15 901 16 160 

Kapitalkostnader 612 556 573 3,1% 591 601 

Nettokostnad  137 884 134 239 139 270 3,7% 143 713 146 055 
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KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 
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RÄDDNINGSTJÄNST 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Räddningstjänstens uppdrag är att genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och 

rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar och 

informationsinsatser. Det operativa arbetet innebär att rädda, säkra och skydda alla som vistas i 

kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituation eller extraordinär händelse i fred och under förhöjd 

beredskap. 

Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö 

ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Som en följd av bland annat klimatförändringar och samhälls-/teknikutveckling ställs nya krav på 

räddningstjänsten. Kraven kan bero på såväl förändrad riskbild som behov av nya metoder att 

genomföra räddningsinsatser på. Det ska göras en ny riskbedömning på varje operativt delområde 

vilken ska ligga till grund för nya operativa rutiner. Arbetet sker i samverkan med angränsande 

kommuner. 

Trots utmanande utveckling i samhället ska alla typer av räddningsinsatser kunna genomföras på ett så 

effektivt och säkert sätt som möjligt. 

 

FRAMTID 

Genom olycksundersökningar skapas förutsättningar till lärande av inträffade händelser genom att 

kartlägga och analysera olyckans orsak, förlopp och räddningsinsatsens genomförande. Inriktningen 

på aktiviteter inom räddningstjänstens åtagande styrs till stor del av händelser och genom 

omvärldsbevakning vilket innebär en kontinuerlig anpassning till samhällets behov. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG  (tkr) 

Räddningstjänstens budget baseras till stor del på fasta grundkostnader och ger inte utrymme för 

exempelvis komplicerade längre insatser eller att utrusning måste repareras eller ersättas i någon 

högre utsträckning. Under året prioriteras rekrytering och personalutbildning. 

 

Intäkter & kostnader Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Intäkter  492 172 227 32,0% 234 238 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 1 369 1 454 1 531 5,3% 1 580 1 606 

Personalkostnader 3 457 3 338 3 900 16,8% 4 024 4 090 

Lokal & fastighetskostnader 1 171 1 143 1 174 2,7% 1 211 1 231 

Övriga kostnader 704 547 691 26,3% 713 725 

Kapitalkostnader 553 538 546 1,5% 563 573 

Nettokostnad  6 763 6 848 7 615 11,2% 7 858 7 986 
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KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 
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SOCIAL OCH MYNDIGHETSNÄMND 

ÄLDREOMSORG 
 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Äldreomsorgens verksamheter är i huvudsak styrda av socialtjänstlagen, SoL, samt hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL. 
 

Inom äldreomsorgens organisation ingår: 

 Särskilt boende med 59 platser varav 10 korttidsplatser med rehabiliterande inriktning. 

 Hemtjänst bestående av cirka 150 ärenden, 220 trygghetslarm och matdistribution. 

 Legitimerad personal i form av en egen organisation som ansvarar för att 

omsorgsverksamhetens alla grenar får hälso- och sjukvård efter behov. 

 En administrativ enhet på Bjursdalens trivselhus bestående av tre enhetschefer samt en 

administratör som delas med BEOM. 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

2022 har präglats av fortsatt arbete med Covid-19 och lokala anpassningar och restriktioner i 

verksamheten utifrån det. Fortsatt har verksamheterna känt av viss frånvaro till följd av restriktioner vid 

minsta symtom.  Till följd av en vattenskada på Duvan (bottenvåning) har brukare fått evakueras till 

Domherrens korttidsboende under januari-april då lokalerna renoverades. Det medförde extra 

bemanning, köp av externa korttidsplatser och både personella och materiella utökade kostnader. 

Under andra halvan av 2022 har en påtaglig förändring märkts av med en utökad andel av äldre med 

stora vård- och omsorgsbehov. Domherren har varit överbelagd från juni till dags dato där andelen 

överbelagda platser är cirka 4-5 patienter i snitt. Detta behov kommer troligtvis inte att minska. Det har 

medfört en hög arbetsbelastning för legitimerad personal samt en dubblering av omvårdnadspersonal 

dygnet runt. Vårdtyngden är för närvarande mycket hög med svårt sjuka och komplexa patienter med 

stora medicinska behov samt av rehabiliteringsinsatser. Vidare har det medfört att hemtjänst och 

hemsjukvård har ökad arbetsbelastning samt att kön till särskilt boende stadigt växer. Idag finns 12 

personer i snitt som väntar på plats inom särskilt boende. 

Även särskilt boende har påverkats av den höga andelen sjuka äldre med omsorgsbehov. Såväl 

Svalan 1 som Svala 2 har två överbeläggningar som kräver extra bemanning. 

Under andra halvan av 2022 har nytt projekt påbörjats för nattorganisationen. Det startade till följd av 

höga kostnader för vikarier och ordinarie personal som arbetat mer- och övertid samt för att främja 

arbetsmiljön. Utökningen har bestått en extra person per natt som täckt vakanser, mänsklig närvaro 

vid livets slutskede samt utgjort resurs på Domherren under den höga arbetsbelastningen. Projektet 

har under 2022 finansierats av statsbidrag. 

Ett arbete under 2021/2022 var att påbörja projekt Trygg hemgång rambeslut som nu också prövats 

under 2022 som fallit väl ut eftersom handläggare sparar tid på att inte behöva omformulera beslut. 

Det har även förenklat för hemtjänsten då de har haft möjlighet att lägga till och avsluta insatser efter 

behov hos den enskilde. Nära vård är ett samarbete mellan regionen och kommunala insatser. 

Rehabgruppen och sjuksköterskor kommer tillsammans med Hemtjänsten tillsammans arbeta med 

preventiva åtgärder för att fördröja behovet av exempelvis särskilt boende eller korttids vilket på sikt 

genererar samhällsekonomiska vinster för kommunen. 

FRAMTID 
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Under 2022 pågår planering tillsammans med Boxholms Hus för hur eventuell ombyggnation av 

Domherren skulle kunna lösa en del av platsbristen för äldre i Boxholms kommun. Arbete pågår med 

översyn av samtliga lokaler som finns att tillgå inom Social- och omsorgsnämndens ansvar. 

Demografisk redovisning visar på att äldre med demensdiagnoser ökar. Under 2023 genomförs 

schematekniska förändringar inom SÄBO för att öka kontinuiteten samt få en jämnare bemanning för 

undvika vikarieanskaffning. 

Under 2022 påbörjades Måltidsprojektet, ett preventivt arbete som ska leda till att måltiderna ska bidra 

till de boendes goda livskvalité samt förebygga undernäring. Detta fortskrider under 2023. Även 

projektet att få certifiering inom Palliativ vård och arbete med att förbättra demensvård fortskrider. Ett 

arbete med följsamhet inom basala hygienrutiner fortsätter även under 2023. 

 

 

BUDGET I SAMMANDRAG  (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2023                     
mot                          

prognos 
2022 Plan 2024 

Plan 
2025 

Intäkter  11 464 13 291 11 207 -15,7% 11 565 11 753 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 2 522 3 395 2 432 -28,4% 2 510 2 550 

Personalkostnader 60 242 64 629 64 068 -0,9% 66 112 67 189 

Lokal & fastighetskostnader 10 153 11 775 11 013 -6,5% 11 364 11 550 

Övriga kostnader 7 585 6 718 7 788 15,9% 8 036 8 167 

Kapitalkostnader 1 285 1 079 1 291 19,6% 1 332 1 354 

Nettokostnad  70 323 74 305 75 385 1,5% 77 790 79 058 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 

 

 

Lämnade bidrag, köp 
av verksamhet

3%

Personalkostnader
74%

Lokal & 
fastighetskostnader

13%

Övriga kostnader
9%

Kapitalkostnader
1%

159



 

Budget 2023 Boxholms kommun 
Verksamheterna 

48 (58) 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Enligt socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap 1 § är individ- och familjeomsorgens (IFO) främsta 

uppgift att på demokratins och solidaritetens 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 situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på 

respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

IFO:s främsta uppdrag är således att handlägga, besluta och följa upp ärenden som omfattas av 

främst SoL, men även LVU, LVM och LSS. IFO arbetar för att kommunens invånare har en skälig 

levnadsnivå och att de får stöd, hjälp och råd i utsatta situationer. 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

För att skapa en struktur och en tydlig verksamhet har arbetet med kvalitetsledningssystem fortlöpt. 

Befattningsbeskrivningar är framtagna som förtydligar innehåll på de olika tjänsterna. Arbetet med 

slutförande av riktlinjer, rutiner kommer att fortsätta under 2023. Kvalitetsledningssystemet väntas 

vara färdigbyggt och implementerat i maj 2023.  

Den rollfördelning som finns och arbetas efter är följande: 

 Förste socialsekreterare, 

 Mottagningsfunktion 

 Handläggare äldreomsorg 

 Handläggare LSS 

 Handläggare vuxen/missbruk 

 Handläggare barn och unga 

 Handläggare ekonomiskt bistånd och integration 

 Familjehemssekreterare 

  

 FRAMTID 

Under 2022 har det varit ett stort arbete med gruppen gällande uppdrag, kompetenshöjande 

utbildningar samt fokus på våld i nära relation och suicidprevention.  För att ytterligare arbeta med 

struktur och kvalitet har rutiner och handböcker tagits fram, något som kommer vara ett fortsatt och 

löpande arbete även under 2023. 

Under 2023 fortsätter arbetet med att höja och spetsa kompetensen för socialsekreterare och 

handläggare. Det sker bland annat genom att handläggare har regelbunden och tät handledning i 

ärende från förste socialsekreterare. Yrkesresan barn och unga startas upp under våren 2023. Det har 

utarbetats en kompetensplan för att över tid och på lång sikt komplettera och bygga på med de 

utbildningar som behövs för att garantera en rättssäker verksamhet och öka kompetensen utifrån 

nuvarande behovsanalys. Samverkan med olika aktörer är en viktig del av myndighetskontorets 

arbete och det har byggts upp en samverkanstruktur med skolan samt arbetsmarknadsenheten, och 

Boxholmshus som ger positiva effekter.  
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Ekonomiskt bistånd har ökat och arbete pågår i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten för att 

få ut klienter i egen försörjning eller studier. Riktlinjer är utarbetade för ekonomiskt bistånd  som gör att 

det finns tydliga gränsdragningar för bedömning och aktuella ersättningar. Arbete pågår frekvent med 

att hitta hemmaplanslösningar för klienter och att rekrytera egna familjehem. Arbetet med mottagande 

av flyktingar har strukturerats upp via en flyktingsamordnare som leder arbetet. Projekt via 

Länsstyrelsen fortsätter under 2023 som berör ökad samverkan och mottagande av flyktingar. Det 

berör även etablering i svenska samhället, stöd att söka arbete samt att få bostad och meningsfull 

fritid i Boxholm. Flyktingsamordnare arbetar tillsammans med skolan för att skapa goda 

förutsättningar, liksom med arbetsmarknadsenheten när det gäller att söka arbete och utbildning. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG  (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2023                     
mot                          

prognos 
2022 Plan 2024 

Plan 
2025 

Intäkter  7 810 5 061 2 328 -54,0% 2 402 2 441 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 25 706 26 163 21 344 -18,4% 22 025 22 384 

Personalkostnader 11 985 12 224 12 708 4,0% 13 113 13 327 

Lokal & fastighetskostnader 747 1 051 806 -23,3% 832 845 

Övriga kostnader 2 085 2 379 1 399 -41,2% 1 444 1 467 

Kapitalkostnader 7 2 7 250,0% 7 7 

Nettokostnad  32 720 36 758 33 936 -7,7% 35 019 35 589 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 
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BEHANDLING OCH OMSORG 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Behandling och omsorgs verksamheter är i huvudsak styrda av socialtjänstlagen, SoL, samt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Inom Behandling och omsorgs organisation ingår: 

 Särskilt boende i form av gruppboende med 20 platser  

 Boendestöd bestående av cirka 20 ärenden 

 Personlig assistans 

 Öppenvård 

 Daglig verksamhet inom LSS 

 Gröna Projektet, en arbetsmarknadsinsats. 

 Två enhetschefer 

 Korttidsboende och fritidshem för barn och unga 

    

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

För att hålla budget i balans samt att ha en bemanning som stämmer överens med det verkliga 

behovet i verksameheten har arbete inletts med planeringsverktyget  JoTib. 

Gruppbostaden Utslussen utökas med två ca 90% tjänster vilket beror på ökat behov i samband med 

inflytt. Behoven bedöms vara beständiga. Även på daglig verksamhet har personaltätheten ökats av 

samma anledning. 

Under 2023 kommer BEOM gå över till digital hantering av delegerade arbetsuppgifter, till exempel 

läkemedel och rehab. Detta bedöms stärka säkerheten och minska avvikelser inom området. 

 

FRAMTID 

2023 fortsätter arbetet med JoTib i de olika verksamheterna för att öka kontroll på bemanning och 

budget. Målet är att arbeta medvetet och veckovis med budget och prognos för att hela tiden 

bemanna efter det verkliga behovet. Målsättning är också att se de verkliga behoven och på så sätt 

kunna arbeta tillsammans och samverka över gränserna då det är möjligt. För att kunna hålla kontroll 

på vikarie- och poolkostnader har även det lagts in i planeringsverktyget och en budget för det har 

beräknats efter vad som kan vara rimligt för de olika verksamheterna.  

I samband med införandet av Lifecare kommer sektionen vidareutveckla arbetet med 

genomförandeplaner. Detta arbete inleddes under 2022, och fortsatt utveckling kommer att ske under 

2023. 
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BUDGET I SAMMANDRAG  (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2023                     
mot                          

prognos 
2022 Plan 2024 

Plan 
2025 

Intäkter  8 579 7 330 9 211 25,7% 9 505 9 660 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 2 602 2 264 3 298 45,7% 3 403 3 459 

Personalkostnader 31 227 32 159 35 203 9,5% 36 326 36 918 

Lokal & fastighetskostnader 2 978 2 790 3 020 8,2% 3 116 3 167 

Övriga kostnader 2 295 3 319 3 650 10,0% 3 766 3 828 

Kapitalkostnader 81 122 162 32,8% 167 170 

Nettokostnad  30 604 33 324 36 122 8,4% 37 274 37 882 

 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 

 

Lämnade bidrag, köp 
av verksamhet

7%Personalkostnader
78%

Lokal & 
fastighetskostnader

7%

Övriga kostnader
8%

163



 

Budget 2023 Boxholms kommun 
Verksamheterna 

52 (58) 

 

KULTUR- OCH TURISMNÄMND 
 

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 

mötesplats och kulturcentrum. 

Musikskoleverksamheten verkar för att erbjuda kommunens invånare musikundervisning med hög 

kvalitet. 

Inom kultur- och turismnämndens organisation ingår: 

 Kultur- och turistverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 Musikskola 

 Reception/telefonväxel 

 Stöd till studieorganisationer och bildningsförbund 

 Samverkan med andra kommuner, föreningar, organisationer och företag kring kultur- och 

turistfrågor 

 Utse stipendiater, dela ut stipendier samt bidrag till föreningar 

 
 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Planering äger rum för att eventuellt kunna utveckla musikskolans utbud med fler ämnesområden. 

 

FRAMTID 

Det finns ett behov av en kompletterande lokal för musikskolan gällande orkester- och 

ensambleverksamhet. Carl Tryggers klassorkester har finansiering till och med vårterminen 2023.  

 

BUDGET I SAMMANDRAG  (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Intäkter  1 446 1 456 1 855 27,4% 1 914 1 945 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 122 136 108 -20,6% 111 113 

Personalkostnader 4 122 4 559 4 923 8,0% 5 080 5 163 

Lokal & fastighetskostnader 581 510 511 0,2% 527 536 

Övriga kostnader 1 511 1 384 1 812 30,9% 1 870 1 900 

Kapitalkostnader 156 139 124 -10,8% 128 130 

Nettokostnad  5 046 5 272 5 623 6,7% 5 802 5 897 
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KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Samhällsbyggnadskontorets 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 

strandskyddet. 

Det innebär ansvar för kommunens uppgifter inom samhällsplanering, byggande, bostads-

anpassningsbidrag, upprättande av kartor, ansvar för framtagande av förslag till energieffektivisering. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för gata/parkavdelningen vars huvudansvarsområden är 

skötsel och drift av vägar, parker och grönområden. Samhällsbyggnadsnämnden är också 

myndighetsnämnd inom samma områden och svarar för tillsyn och kontroll av verksamheter och 

byggnationer inom kommunen. Bland annat verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, 

särskilda boenden, fastigheter och storkök. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för 

detaljplanering, översiktsplanering bygglov, strandskydd, namnsättning av gator, kvarter och 

fastigheter samt regional trafikplanering i kommunen. 

Verksamheten syftar till att tillgodose medborgarnas behov genom att ge förutsättningar för hållbar 

utveckling, ge god service och information och därmed skapa goda förutsättningar för utveckling och 

att leva och bo i Boxholms kommun. 

Utöver detta har samhällsbyggnadskontoret ansvar för handläggning av ärenden gällande 

föreningsbidrag och skötselavtal. 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Arbete med den kommunala översiktsplanen pågår, skyfallskartering, bullerutredning och 

dagvattenutredning är gjord samt att en ett kulturmiljöprogram håller på att tas fram. Planen är att ha 

en färdig översiktsplan under 2023.  

Efterfrågan på bostäder bedöms att stagnera under 2023 pga. konjekturläget. Dock ser vi vikten av att 

få fram nya fastigheter under lågkonjekturen för att vara beredda när marknaden vänder. 

 

FRAMTID 

VA-utredningen över Blåvikslandet fortskrider. VA- utredningens syfte är att finna en långsiktig 

slutgiltig VA-lösning för Kopparhult, Blåvik, Hårdaholmen och Liljeholmen. Under senare delen av 

2022 har arbetet med utredningen återupptagits.  

Under 2023 planeras att få politiskt inriktningsbeslut. 

Arbetet med nya detaljplaner över Timmerö 2:5, Timmerö 1:27, 1:100 och Boxholm 8:1 har inletts. 

Granskningshandlingar är framtagna för Timmerö 2:5 och har varit utställda. Syftet med planarbetet är 

att tillskapa 14 stycken nya kommunala fastigheter.   

Samrådshandling för Timmerö 1:27 leksaksfabriken har varit utställd för samråd, diverse utredningar 

har krävts för att kunna komma vidare, detta medför större kostnader än beräknat. Utredningarna är 

nu klara och en granskningshandling skall tas fram. Syftet med detta planarbete är att tillskapa 14 

stycken nya kommunala fastigheter. 

Boxholm 8:1 har varit utställd för granskning, det som kvarstår innan en antagandehandling kan tas 

fram är en naturvärdesinventering. Syftet med Boxholm 8:1 är att tillskapa förutsättningar för 

flerbostadshus. 

Helgebo 1:1 har varit utställd för samråd. För att komma vidare i processen krävs omfattande 

utredningar. Här är syftet att kunna ge större byggrätter samt att tillskapa några fåtal nya fastigheter. 

Målsättningen med detaljplanerna är att få dem antagna under 2023 
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BUDGET I SAMMANDRAG  (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Intäkter  1 446 1 456 1 855 27,4% 1 914 1 945 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 122 136 108 -20,6% 111 113 

Personalkostnader 4 122 4 559 4 923 8,0% 5 080 5 163 

Lokal & fastighetskostnader 581 510 511 0,2% 527 536 

Övriga kostnader 1 511 1 384 1 812 30,9% 1 870 1 900 

Kapitalkostnader 156 139 124 -10,8% 128 130 

Nettokostnad  5 046 5 272 5 623 6,7% 5 802 5 897 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2023 
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MILJÖNÄMND MJÖLBY-BOXHOLM-

ÖDESHÖG 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner.  

Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter  

samt att verka för säkra livsmedel. Nämnden samordnar den kommunala naturvården.  

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag samt intäkter i form av fasta årliga tillsyns-  

och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda  

av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

 Miljöbalken, med undantag för prövning av strandskyddsdispenser 

 Livsmedelslagstiftningen 

 Smittskyddslagen  

 Strålskyddslagen, med avseende på skyddsåtgärder i solarier samt miljöövervakning av 

joniserande strålning/gammastrålning  

 Lag om tobak och liknande produkter, med avseende på tillsyn av rökfria miljöer  

Ledning och styrning  

I miljönämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för nämndens ansvarsområde att:  

 Planera, samordna och utveckla den verksamhet som angivits ovan. 

 Planera, samordna och utveckla den kommunala naturvården 

 Ta fram förslag till taxor och avgifter inom nämndens verksamhet 

 Avge yttranden i ärenden som remitterats till nämnden 

 Verka för samarbete med övriga förvaltningar inom kommunerna samt regionala och statliga 

myndigheter - Medverka i samhällsplaneringen 

 Krisberedskapsplanering och krisledning. 

 

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag och intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och 

kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av 

kommunfullmäktige. 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Nedanstående så kallade styrtal är nyckeltal som är styrande i verksamheten.  

Styrtal Planerat 

2023 

Prognos 

2022 

Utfall 

2021 

Kontroller livsmedel, antal timmar 1400 1439 1054 

Nöjd kundindex (NKI) för livsmedelskontroll 79 77 77 

Tillsyn hälsoskydd, antal 50 55 47 

Tillsyn miljöskydd, antal 125 129 129 

Nöjd kundindex (NKI) för miljöbalkstillsyn 76 76 76 

Nettokostnad för myndighetsutövn. miljö o hälsa 
kr/inv (Kolada) 

135 135 164 
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Miljönämnden fullgör Mjölby, Boxholm och Ödeshög kommuns uppgifter som tillsyns- och 

prövningsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. En väsentlig del i det uppdraget 

innebär att utföra tillsyn och kontroll. Miljöbalken syftar till en hållbar utveckling och 

livsmedelslagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för 

konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Miljönämnden förväntar sig att tillsynen och 

kontrollen ger en bättre förståelse för och följsamhet till regelverket.  

Styrtalen för tillsyn och kontroll syftar till att avspegla det planerade tillsynsbehovet utifrån 

verksamheternas storlek och risk (klassning) och miljönämndens taxor.  

Inom livsmedel innebär klassning och taxa att alla verksamheter med mer än två timmar årlig 

kontrolltid ska ha kontroll varje år, verksamheter med färre timmar får kontroll vartannat eller vart 

tredje år.  

I styrtalet för hälsoskydd ingår tillsyn enligt miljöskydd och strålskyddslag. Inom hälsoskydd innebär 

klassning och taxa att anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter såsom badanläggningar får tillsyn 

varje år. Förskola, grundskola och vårdboende får tillsyn vartannat år. Övriga verksamheter, som till 

exempel fotvård och solarium, får tillsyn vart tredje år. Anmälningsplikten utökades under år 2021. 

Antalet tillkommande objekt är ännu oklart.  

Inom miljöskydd innebär klassning och avgift att tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska ha årlig 

tillsyn, för anmälningspliktiga verksamheter varierar intervallet från årlig tillsyn, till tillsyn vartannat och 

vart tredje år. Icke-anmälningspliktiga verksamheter som omfattas av taxan får tillsyn vart tredje år. 

Genom fortsatt fokus på ett kompetent och professionellt bemötande förväntar sig miljönämnden att 

Nöjd kundindex ska nå Sverige-nivån för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn 

 

FRAMTID 

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till Mål och budget 2023, förslaget bygger på samma intäktsnivå 

som tidigare. Inga förändringar av nämndens taxor planeras med avseende på ekonomi.  

Specifik fördelning av resurser görs i samband med detaljbudget samt tillsyns- och kontrollplanering. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 

Budget 2023                     
mot                          

prognos 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Lämnade bidrag, köp av verksamhet 994 859 897 4,4% 926 941 

Nettokostnad  994 859 897 4,4% 926 941 
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ORD OCH UTTRYCK 
 

EKONOMISKA ORD OCH UTTRYCK 

 Resultaträkningen visar årets intäkter och  

kostnader samt hur resultatet uppkommit 

 Upplupen intäkt är en intäkt som hör till 

bokslutsåret men ej erhållits eller 

fakturerats på bokslutsdagen 

 Upplupen kostnad är kostnad som hör till 

bokslutsåret men där ingen faktura erhållits 

eller betalning erlagts innan bokslutsdagen 

 

 Balansräkningen visar vilka tillgångar och 

skulder kommunen har. 

 Balansomslutning är summan av tillgångs-

sidan (eller skuldsidan) i balansräkningen. 

Tillgångar består av omsättningstillgångar 

(till exempel kontanter, kortfristiga 

fordringar och varulager) och 

anläggningstillgångar (till exempel 

fastigheter, inventarier, aktier och lång-

fristiga fordringar 

 Anläggningskapitalet är skillnaden mellan 

anläggningstillgångar och långfristiga 

skulder. 

 Likvida medel är ett kassa och banktillgodo-

havanden. 

 Likviditet är betalningsförmågan på kort 

sikt. Kvoten mellan likvida tillgångar (kassa, 

bank och plusgiro) och kortsiktiga skulder 

(löptid upp till 30 dagar).  

 Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. 

 Eget kapital visar skillnaden mellan 

tillgångar och skulder och består av två 

delar: rörelsekapital och anläggningskapital. 

 Skulder är dels kortfristiga (ska betalas 

inom ett år) och långfristiga 

 Soliditet är eget kapital i förhållande till det 

totala kapitalet 

 

 Kassaflödesanalysen visar hur 

kommunen fått in pengar och hur de har 

använts under året. Här behandlas ut- och 

inbetalningar till skillnad från resultat-

räkningen, som innehåller kostnader och 

intäkter. Betalningar inom verksamheten, 

investeringar och finansiering ger 

förändringen av kassa och bank. 

 

 

 

 

FÖRKORTNINGAR, FÖRKLARING OCH 

UTTRYCK 

 BEOM – Behandling och omsorg 

 BNP – Bruttonationalprodukt 

 HVB – Hem för vård och boende 

 IFO – Individ och familjeomsorg 

 ITSAM – kommunalförbund som bildades 
2009-01-01. Består av kommunerna Box-
holm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg 
och Ödeshög 

 IVPA – I väntan på ambulans 

 JoTIB – Planeringsverktyg för bemanning 

 KIA – System för rapportering vid 
utredningar 

 KPI - Konsumentprisindex 

 KPIF - Indexet KPIF är KPI med fast ränta, 
tillika Riksbankens målvariabel 

 KPA Pension – föreningen Kommunernas 
Pensionsanstalt 

 LSS – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

 MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 NOVI – Dokumentverktyg 

 PBL – Plan- och bygglag 

 PKV – Prisindex kommunal verksamhet 

 RIPS07 – Riktlinjer för pensionsskuldsbe-
räkning 

 RKR – Rådet för kommunal redovisning 

 SCB – Statistiska centralbyrån 

 SKR – Sveriges Kommuner och Regioner 

 SoL – Socialtjänstlagen 

 SOU – Statens Offentliga Utredningar 

 VA-plan – vatten och avloppsplan 

 RTÖG – Räddningstjänsten Östra Götaland 

 Agilt arbetssätt – Förmåga att anpassa sig 
till förändringar. 

 Presidium – Ledning = Ordförande, vice 
ordförande. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-15 KS 2022/384 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Uppföljning av månadsrapportering personalkostnader  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bifogat finns personalkostnadsuppföljning av utfall jämfört med budget för perioden 
januari-oktober 2022 för respektive förvaltning samt finansieringen. 
Personalkostnadsuppföljningen omfattar lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter 
och pensionsavsättningar.  
 
Totalt uppgår personalkostnaderna för januari-oktober 2022 till 213 312 tkr, vilket är 
2,7% högre än periodiserad budget. Jämfört med samma period föregående år är 
lönekostnaden 5,1% högre. Om enbart verksamheterna inkluderas är avvikelsen 
gentemot budget -4,3% och föregående år -5% Se bilaga. 
 
Personalkostnaderna inkluderar resurser som avsatts för flyktingmottagandet med 
840 tkr samt extratjänster som tillsattes i slutet av 2021 med 1 348 tkr och som till 
cirka 80% finansieras av Arbetsförmedlingen (de som innehar dessa extratjänster 
uppbar tidigare försörjningsstöd). Även inom Äldreomsorgen har personalkostnader 
ökat för att kunna ta del av satsningar och stimulansmedel, vilket påverkar 
personalkostnaderna med 2 406 tkr. Total påverkan 4 935 tkr, 2,5%.   
 
Exkluderas dessa poster ligger lönekostnaden för verksamheterna 1,8% över budget 
för verksamheterna (exkl finansieringen) och 0,3 % över samma period 2021 vilket 
fortfarande är en negativ avvikelse men på betydligt lägre nivå. Utmaningen är att 
säkra att den extra personalkostnaden som uppstått genom bidragsfinansiering inte 
går in i ordinarie skattefinansierad verksamhet.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Lönekostnaderna för perioden januari till oktober 2022 överstiger den budgeterade 
ramen vilket sätter press på det ekonomiska resultatet. Del av lönekostnadsökningen 
”tas hem” genom olika bidrag, men det framgår att några verksamheter inte lyckas 
uppnå budgetplanen. De förvaltningar som har störst avvikelser är: 
• Grundskolan som hade en plan för att ta bort vissa tjänster 
• Behandling och omsorg (BEOM) har extra belastning och ökad komplexitet bland 
sina brukare och har varit tvungna att förstärka bemanningen under året.  
• Äldreomsorgen som dels har hög belastning på SÄBO samt korttidsplatserna, dels 
haft höga inskolningskostnader för semestervikarier men även utökningar som möts 
av riktade statsbidrag.  
• Även kommunledningskontoret har ökade kostnader där dock drygt 2/3 av 
avvikelsen ska finansieras av bidrag från Arbetsförmedlingen.  
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En åtgärdsplan har initierats i september 2022 vilket bl.a. inkluderar restriktivitet 
med vikarier. Diskussioner har även förts i samband med budgetarbetet med hur vi 
använder våra resurser på ett klokt och ekonomiskt sätt. En utbildning i 
bemanningsplanering för alla förvaltnings- och enhetschefer kommer att genomföras 
i slutet av november 2022.  
 
Detta är den sista rapporteringen för 2022 av personalkostnader inkl 
kommentarer/analys från cheferna. Inför nästkommande år bör kommunstyrelsen 
utvärdera om den här rapporteringen fyller de behov och har den effekt som avsågs 
när processen beslutades. Fyller den sitt syfte? Får KS den information som behövs 
för att kunna ta beslut? Vad kan förbättras? 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna informationen om månadsrapportering lönekostnader januari-oktober 
2022.  
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tabell - Personalkostnader per jan-oktober 2022. 
Personalkostnadsrapportering per ansvar jan-oktober 2022. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström  - kommundirektör 
Carin Petersson  - ekonomichef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-08-22  

  

 
Social- och myndighetsnämnd 
Verksamhet: Äldreomsorg 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Social- och myndighetsnämndens ordf.: Sören Norrby 
Socialchef: Susanna Kullman 
Enhetschefer: Jenny Sundelius,  Helene Rockler Rickardsson, Erja Kumpulainen 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
Periodens utfall, tkr   54 316 
Periodens budget, tkr      50 362 

Budgetavvikelse, tkr   -3 954 

Budgetavvikelse %   -7,9% 
 
Viktiga händelser  
1. Sommaren har medfört högre kostnader för vikarieintroduktion jämfört med 
tidigare år, flera vikarier har fått avslutas r/t språkförbistring eller andra orsaker.  
2. Inväntar stimulansmedel för en sjukskötersketjänst i budget.  
3. Rehabärende på Domherren, personalärende sjukskriven på halvtid, arbetstränar 
i kommunens växel 50%, personalkostnad  på 50% går dock på Domherrens 
budget. Därmed negativt resultat eftersom ersättning på 50% utgår samt också 
kostnad för ersättare 100%.  
4. Extrapersonal inne under januari-mars varje natt pga Duvan BV i samma lokal 
som Domherren.  
5. Extra bemanning på Domherren sen början av sommaren pga överbeläggning 
och svårt sjuka patienter från sjukhus och LAH. Brist på 15 SÄBO-platser, flertalet 
väntar på SÄBO på korttids. Det är endast 10 st rum som är godkända av 
Arbetsmiljöverket men under denna tid så beläggs dessa med ca 6 
överbeläggningar, vilket utgör ett arbetsmiljöproblem i arbetsgruppen. I oktober 
extremt högt tryck och ca 15 brukare/patienter som kräver dubbel bemanning 
dygnet runt. Har flertalet patienter på sjukhuset där kommunen riskerar att få betala 
straffavgift á 8 000kr/ dygn. Kan i dagsläget inte verkställa växelvård pga plats- och 
personalbrist. Har inventerat möjlighet att köpa korttidsplatser i andra kommuner 
utan resultat. Denna platsbrist påverkar hemtjänst och legitimerad grupp negativt.   
5.Svalan SÄBO överbeläggning pga brist på SÄBO-platser, därmed utökad 
bemanning för att klara beläggningen. Brist på timvikarier medför att ordinarie 
personal arbetar mertid och övertid.  
6.Duvan SÄBO, utökad bemanning på helger för att  undvika ensamarbete på 
enheterna r/t arbetsmiljöaspekter samt kvalitet i demensvård. Ny schemaläggning 
pågår för att få en ökad kontinuitet i verksamheten. 
7. Dyr bemanning, lång introduktion för vikarier. En konsult har rekryterat personal. 
När det fattas vikarier så går ordinarie personal in och den kostnaden är mycket 
dyrare.  
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8. Flera personal som läser till undersköterska med stimulansmedel från Äldre 
Omsorgslyftet.  
 

Förslag på åtgärder  
1.Rehabärende Domherren är avslutad 31/5. Behov av att förkorta rehab processen 
framöver.  
2. Utöka antalet SÄBO-platser för att komma till rätta med kö till SÄBO samt hantera 
överbeläggning på ordinarie enheter. Utöka ordinarie pool för att minska 
mertid/övertid. 
 
3. Budgetera för utökad grundbemanning.  
4. Bemanningsprocessen behöver ses över inför 2023.  
5. Se över stimulansmedel.  
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 Månadsuppföljning\ Jan-Okt.  2022 Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-14  

  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Verksamhet: Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnadsnämndens ordf.: Arne Karlsson 
Samhällsbyggnadschef: Håkan Jonsson 
 
 
Personalkostnader Jan-Okt. 2022 

 

 
Verksamhet och organisation 
För perioden Januari-Oktober avviker personal kostnaderna för 
samhällsbyggnadsförvaltningen med 77 tkr negativt mot budget.  
 
Viktiga händelser  
Inget att rapportera.  
 
Förslag på åtgärder  
Avvikelsen beror på större kostnader än budgeterat för OB och jour ersättning. Detta då fler 
utryckningar har krävts vid snöfall och halkbekämpning.  
Inga förslag till åtgärder. 
  
 
 

Periodens utfall, tkr 5 439 
Periodens budget, tkr 5 362 
Budgetavvikelse, tkr        -77 
Budgetavvikelse % -1,4% 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-10  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Räddningstjänsten 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Räddningschef: Johan Forsgren 
 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
    
Periodens utfall, tkr 2 978 
Periodens budget, tkr 2 810 
Budgetavvikelse, tkr -168 
Budgetavvikelse % -6% 

 
Verksamhet och organisation 
Under sommarperioden har personalkostnaderna varit betydligt högre än motsvarande period i fjol. Till 
största delen beror det på personalkrävande skogsbränder. 
Problem med rekrytering har inneburit att kostnader för personalutbildning varit lägre än planerat. 
  
Viktiga händelser  
Inga viktiga händelser finns att rapportera. 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-07  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Måltid och service 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Kostchef: Markus Gustafsson 
 

Personalkostnader jan-okt 2022 
     
Periodens utfall, tkr 9729,5 
Periodens budget, tkr 10 032 
Budgetavvikelse, tkr 302 
Budgetavvikelse % 3% 

 
Totalt ekonomiskt utfall jan-okt 
     
Periodens utfall, tkr 9269 
Periodens budget, tkr 9766 
Budgetavvikelse, tkr 497 
Budgetavvikelse % 6% 

 
Verksamhet och organisation 
Vi har problem att bemanna vissa vakanser vilket gör att vi får lägre 
kostnader men i gengäld sliter det på personalen. 
 
Intäkter marginellt lägre än budget. 
 
Övriga kostnader betydligt lägre men det beror till viss del att man gick in i 
2022 med ganska välfyllda lager. 
 
Vi ser kraftigt ökande livsmedelskostnader för maj månad  och framåt detta 
kommer fortsätta, därför kommer  vi ta hänsyn till det i prognosen. 
 
Behov av en del större inköp (kläder, engångsmtrl och rengöring) under 
november och december vilket gör att resultatet ser bättre ut än förväntat i 
detta läge. 
 
 

177



 
     
 Månadsuppföljning/Avvikelserapport Datum  
  2022-11-08  

  

  
Kultur- och turismnämnden 
Kultur- och turismnämndens ordförande. : Mikael Palm 
Förvaltningschef: Fredrik Svaton 
 
 
 
Personalkostnader Januari-oktober 2022 

 
  Ackumulerat 
Periodens utfall, tkr 3897 
Periodens budget, tkr 3749 
Budgetavvikelse, tkr -148 
Budgetavvikelse % -4% 

 
 
Verksamhet och organisation 
 
Med korrigerande intäktsposter för biblioteket gällande valet och projekt uppstår endast ett mindre 
negativt utfall på minus 21 tkr. 
   
 
Viktiga händelser  
- 
 
Förslag på åtgärder  
-
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-11  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Kommundirektör: Linda Hammarström 
 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
Periodens utfall, tkr 17 516 
Periodens budget, tkr 15 257 
Budgetavvikelse, tkr -3 259 
Budgetavvikelse % -22,9% 

 
Verksamhet och organisation 
 
För att arbeta med arbetsmarknad, och då med målsättning med mål att få fler personer i 
aktiv sysselsättning samt att minska kostnader för försörjningsstöd, har det tillsatts en tjänst 
som arbetsmarknadshandläggare. Denna finns inte i budget utan kommer att finansieras till 
del av bidrag från Arbetsförmedlingen. Resterande del var planen att finansieras genom 
minskade kostnader för försörjningsstöd. Ett aktivt arbete med att få ut de som uppbär 
försörjningsstöd i arbetslivet pågår. Tyvärr ses inte ännu någon minskning av kostnaderna 
för försörjningsstöd.  
 
Sedan december 2021 så har fem så kallade extratjänster tillsatts inom kommunen. 
Lönekostnaden för dessa tjänster är inte budgeterade men finns med i utfallet och påverkar 
med cirka 1500 tkr. Extratjänsterna finansieras till cirka 80% av Arbetsförmedlingen och 
kostnaderna möts då av dessa intäkter.  
 
Det resterande underskottet härrör från ett personalärende. 
 
Budgetavvikelsen efter september var -24,8% vilket innebär att utvecklingen ändå visar en 
viss förbättring. För månaden oktober var avvikelsen -5,8%, med 6 tjänster utöver budget (5 
extratjänster samt samordnare arbetsmarknadsenheten). Det finns samtidigt några vakanser 
på kommunledningskontoret. 
 
Viktiga händelser   
En arbetsmarknadsenhet har startats upp, med en dedikerad resurs, och uppdrag att arbeta 
med att skapa sysselsättning för de som står utanför arbetsmarknaden. Målet är att så 
småningom minska nivån på försörjningsstöd.  
 
Under året har det gjorts en satsning på cheferna i Boxholms kommun genom strukturerade 
ledarskapsutbildningar. Syftet har varit att öka kunskap och ledarförmåga för att bli en 
arbetsgivare som både kan attrahera och behålla sina medarbetare. Därutöver har kontakter 
skapats mellan chefer och enheter vilket stärker förmågan till sidledsansvar och 
verksamhetsutveckling över enhetsgränser.  
 
Förslag på åtgärder  
Fortsatt uppföljning  av personalkostnader jämfört med budget samt uppföljning av 
utveckling av försörjningsstöd, där en förväntad minskning ska finansiera tjänsten inom 
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 2 (2) 
 
  
   

 

arbetsmarknadsenheten. Mer finansieringsstöd från Arbetsförmedlingen som kan täcka 
tjänsten på arbetsmarknadsenheten har tagits in. Den budgeterade utökningen av en tjänst 
inom ekonomienheten besätts inte för närvarande. 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-11  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Förvaltningschef: Linda Hammarström 
 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
Periodens utfall, tkr    468 
Periodens budget, tkr    421 
Budgetavvikelse, tkr    -47 
Budgetavvikelse %    -11,2% 

 
Verksamhet och organisation 
Resultatet ovan ligger under ansvar KF och innehåller följande verksamheter: 
kommunfullmäktige, revision, valnämnd samt överförmyndare.  
 
Personalkostnaderna har gått från +10% till -11% jämfört med budget. Skälet till detta 
är att personalkostnader relaterade till valnämnden kommit in under oktober. Dessa 
täcks till stor del av statsbidrag till kommunen för administration av valet.  
 
Kommunfullmäktige har en positiv avvikelse och detsamma gäller överförmyndare 
och revision. I verksamheten överförmyndare debiteras vi för tjänsten från Motala 
kommun from våren 2022. 
 
Viktiga händelser  
Ett samarbete har inletts med Motala kommuns överförmyndarverksamhet och 
ansvaret för överförmyndare har flyttats from kvartal 2 2022 för att garantera en 
rättssäker handläggning. 
 
Förslag på åtgärder  
Inga åtgärder nödvändiga 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-11  

  

  
Social- och myndighetsnämnd 
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Social- och myndighetsnämndens ordf.: Sören Norrby 
Socialchef: Susanna Kullman 
 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
Periodens utfall, tkr                     10 079  
Periodens budget, tkr                  10 648  
Budgetavvikelse, tkr                        569  
Budgetavvikelse %                           5,3  
 
 
Verksamhet och organisation 
 
På IFO arbetar vi med strukturen av verksamheten och tydliga rollbeskrivningar är framtagna 
för samtliga tjänster inom organisationen. Vi arbetar för en resurseffektiv organisation med 
klienten i fokus. En av utmaningarna har varit kompetensförsörjning inom IFO, men där har 
vi lyckats rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området. 
  
Övriga utmaningar för oss är att hålla ner antalet placeringar och hitta nya lösningar på 
hemmaplan samt att få ut kommuninvånare som uppbär ekonomiskt bistånd i 
arbete/sysselsättning. Det märks att pandemin lättat och det är enklare att skapa samarbete 
med företagare och ordna sysselsättning/arbete. Positiv ekonomisk avvikelse återfinns på de 
totala lönekostnaderna då några tjänster varit tomma under del av året. 
 
 
Viktiga händelser  
 
Arbetet fortsätter med genomlysning av ekonomiskt bistånd och placeringar, vi granskar 
både på kvalitetsparametrar samt kostnader. Under slutet av april inkom tre nya ärenden 
med behov av ekonomiskt bistånd. Under hösten har flera klienter träffat handläggare på 
Arbetsmarknadsenheten ihop med handläggare på IFO för att hitta framtida lösningar för 
arbete/sysselsättning.  
 
 
Förslag på åtgärder  
 
Gällande ekonomiskt bistånd arbetar vi aktivt med uppföljningar av samtliga ärenden, ger 
stöd via samlade resurser då handläggare inom ekonomiskt bistånd samverkar med 
arbetsmarknadsenheten. Viktigt att vi möjliggör ett liv i sysselsättning/arbete.   
Innan beslut om placeringar tas utreder vi alltid möjligheten till hemmaplanslösningar i ett 
första steg. IFO har utökat samarbetat med både skola och med Helhetsteamet. 
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-14  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Grundskolan 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Skolchef: Amra Avdispahic 
Rektorer: Jonas Cannervik-Wass, Christina Nessvi 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
Periodens utfall, tkr  50 587 
Periodens budget, tkr  49 629 
Budgetavvikelse, tkr -958 
Budgetavvikelse  -1,9% 

 
 
Verksamhet och organisation 
Grundskolan har fortfarande en budgetavvikelse men den har blivit lägre under 
hösten.  
Avvikelsen från budget härrör framförallt från mellan-högstadiet Stenbocksskolan 
medan Åsbo skola har en lägre kostnad än budgeterat. 
 
Viktiga händelser  
 
 
Förslag på åtgärder  
Noggranna uppföljningar av personalkostnader.  
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-12  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Förskolan 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Barn- och utbildningschef: Amra Avdispahic 
Rektor i förskolan: Ida Lyckbåge 
 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
 
Periodens utfall, tkr 25 689 
Periodens budget, tkr 26 404   
Budgetavvikelse, tkr 715 
Budgetavvikelse +2,7% 

 
 
Verksamhet och organisation 
Förskolan har saknat rektor mellan perioden 22/4-7/8 vilket påverkat utfallet positivt, ca 
225 000 kronor. De flesta förskolor har haft lägre personalkostnader under perioden jan-okt. 
Den enda förskolan som har högre personalkostnader än budget, ca 205 000 kronor, är 
Mjölnarkullens förskola. Uppföljningen visar att Mjölnarkullen har lägre lönekostnader för 
ordinarie personal medan pool- och vikariekostnader är högre än budget. Det beror bland 
annat på att det har varit flera längre sjukskrivningar under året på Mjölnarkullens förskola. 
 
Viktiga händelser  
Förskolan har under våren haft relativt hög sjukfrånvaro på grund av pandemin. Frånvaron ser 
tyvärr ut att fortsätta även under hösten. Trots detta ligger våra kostnader beträffande vikarier 
lägre än budget vilket troligtvis beror på att även barnen har haft en högre sjukfrånvaro samt 
att det har varit svårt att få tag i vikarier. Personalen inom förskolan har jobbat hårt under året, 
man har bytt tider för att lösa vakanser och många har även jobbat över. Utan personalens 
flexibilitet hade situationen varit svår att lösa och personalen förtjänar en stor eloge för detta.  
 
Viktigt att vi ser över personalens arbetsmiljö när det är svårt att hitta vikarier. På grund av 
situationen gällande covid-19 så kvarstår fortfarande en trötthet i organisationen.  
 
Förslag på åtgärder  
Fortsätta följa upp personalkostnader och bland annat analysera varför vissa förskolors utfall 
är negativa medan andra visar ett positivt utfall. Vi kommer att göra en översyn av 
verksamheten för att optimera de resurser vi har. Vi ska titta på schemaläggning och hur vi, 
internt, kan täcka upp för varandra i samband med sjukfrånvaro. Vi vill att det ska finnas en 
rörlighet mellan förskolor och avdelningar samt att det ska vara enklare att se hur många 
barn det är per avdelning, varje dag, för att se personalbehov. 
 
För att barn ska få rätt förutsättningar är det ytterst viktigt att det finns tillräckligt mycket 
personal/avdelning. Saknas personal finns inte utrymme att bedriva den pedagogiska 
verksamhet som vi är ålagda att utöva och barnen får inte de korrekta förutsättningarna i 
livet eller inför fortsatt skolgång. Det är tidigt i livet vi lägger grunden för det fortsatta 
lärandet.
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-11  

  

  
Social- och myndighetsnämnd 
Verksamhet: Behandling och omsorg 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Social- och myndighetsnämndens ordf.: Sören Norrby 
Socialchef: Susanna Kullman 
Enhetschefer: Helena Berminge, Patrik Lindgren 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
Periodens utfall,  27 693  tkr 
Periodens budget,  26 169 tkr 
Budgetavvikelse,  -1525 tkr 
Budgetavvikelse -5,8 % 
 
Viktiga händelser  
BEOM har under våren haft relativt mycket sjukfrånvaro på grund av pandemin, vilket leder till 
vissa avvikelser internt. Några extrakostnader har också berott på ökad bemanning då brukare 
har mått dåligt på olika sätt. Samtidigt har vissa verksamheter haft minskad belastning av olika 
anledningar. Resurser har därför kunnat flyttas till den verksamhet där behov finns. 
 
Några av de interna avvikelserna beror på fel i löne- och ekonomisystem, där personal har 
belastat fel verksamhet under året. 
 
De interna avvikelserna beror också på att lönekostnader har blivit konterade på fel 
verksamhet. Åtgärder kring detta är planerade. 
 
Under året har en kvalitetsstrateg anställts till socialförvaltningen. Hans lönekostnad är 
fördelad mellan förvaltningens delar. Denna kostnad finns dock inte med i budget. Kostnaden 
för perioden är ca 250 tkr. Kostnaden är tänkt att mötas av bidrag. 
 
Utslussen kommer att ha kostnader utöver budget fram till september månad, på grund av en 
extra lönekostnad som relateras till HR-ärende. 
 
Gruppbostaden Utslussen har fått en ny brukare som kräver ökad personaltäthet. Två tills 
vidaretjänster på cirka 90 % är ute för rekrytering. Även på daglig verksamhet är 
personaltätheten upphöjd med en tjänst, av samma anledning. Detta kommer att synas på 
månadsuppföljningar framöver, eftersom detta inte fanns med i årets budget. 
 
Förslag på åtgärder  
Inga i dagsläget. Den negativa avvikelsen följer planeringen.  Den utökade bemanningen är 
en grundförutsättning för att vi ska kunna tillgodose de ökade brukarbehoven.
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 Månadsuppföljning\ Datum  
 avvikelserapportering 2022-11-08  

  

  
Kommunstyrelsen 
Verksamhet: Bemanning och rekrytering 
Kommunstyrelsens ordf. : Claes Sjökvist 
Enhetschef: Pernilla Pettersson 
 
 
 
Personalkostnader jan-okt 2022 
     
Periodens utfall, tkr 14 241 
Periodens budget, tkr 12 279 
Budgetavvikelse, tkr -1 962 
Budgetavvikelse % -16% 
    
     
        

Verksamhet och organisation 
Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med 1962 tkr. Anledningen är avvikelser i form av 
ökade kostnader ersättning övertid, ob och fyllnadstid samt för extra förstärkning under perioden, 
prognosen framåt ser även den ut att likna de senaste månaderna. Då bemanningsenheten handhar 
resurser som tillsätts ute i verksamheterna efter behov, är det största arbetet med åtgärder, för att komma 
i balans med budget, mest aktuellt i den första fasen dvs. i ordinarie verksamhet.  
 
Inför 2023 kommer budgeten för bemanningsenheten minskas, för att uppnå detta sker genom naturliga 
avslut/avgångar.  
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Personalkostnader per jan-okt 2022

SAMMANSTÄLLNING LÖNEKOSTNADER INKL 

PÅSLAG/AGA

Utfall jan-okt 

2022 Budget perioden

Budget-avvikelse, 

tkr

Budget-avvikelse, 

% (1)

Budget-avvikelse, 

% föregående 

period

Utfall jan-okt 

2021

Avvikelse, % från 

föregående år (1)

Kommunfullmäktige 468 421 -47 -11,2% 10,6% 346 -35,2%

Kommunledningskontoret 17 516 14 257 -3 259 -22,9% -24,8% 13 347 -31,2%

Bemanning 1 -1 -2 150,0% 0,0% 0 0,0%

Måltid och service 9 730 10 032 302 3,0% 2,6% 9 683 -0,5%

Förskolan 25 689 26 404 715 2,7% 2,9% 26 882 4,4%

Grundskolan 50 587 49 629 -958 -1,9% -2,1% 50 602 0,0%

BEOM 27 694 26 169 -1 525 -5,8% -5,6% 25 765 -7,5%

IFO 10 079 10 648 569 5,3% 4,5% 10 091 0,1%

Äldreomsorgen 54 316 50 362 -3 954 -7,9% -8,3% 50 798 -6,9%

Samhällsbyggnadsnämnden 5 440 5 362 -78 -1,4% -1,9% 4 814 -13,0%

Kultur och turism 3 906 3 749 -157 -4,2% -3,2% 3 356 -16,4%

Räddningstjänsten 2 978 2 810 -168 -6,0% -8,4% 2 829 -5,3%

Finansiering (pensionskostnader, semlöneskuld) * 4 910 7 961 3 051 38,3% 58,0% 4 365 -12,5%

TOTALT 213 312 207 803 -5 509 -2,7% -2,2% 202 881 -5,1%

Totalt exkl Finansiering 208 402 199 842 -8 560 -4,3% -4,6% 198 515 -5,0%

ökningen:
varav AF finansierat 214 (KLK)

varav flyktingmottagande (inkluderat ovan) 840 (580 IFO, 260 BU)

varav extratjänster 1 348 (KLK, 5 extratjänster finansiering 80 % av AF)

varav extrabemanning val 127 (KTN)

varav riktade statsbidrag 2 406 (ÄO)

Justerad total exkl finansiering 203 466             199 842             3 624-                  -1,8% -2,2% 202 881             -0,3%
(1) (+positiv avvikelse / - negativ avvikelse)

Socialförvaltningen totalt (inkl justeringar) 89 103                        87 179                        1 924-                          -2,2% -3,0% 86 655                        -2,8%
Barn och utbildning totalt (inkl justeringar) 76 016                        76 033                        17                                0,0% -0,4% 77 484                        1,9%

ersättning Fskr-kassan höga sjuklönekostnader 2 742 (fördelat på många enheter, coronaersättning gäller 2021-2022)

* OBS! Finansiering innehåller upplösning av semesterskuld kommer att återuppbyggas till årsskiftet
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Kod

Verksamhet

Text

Periodes utfall

föregående år

Jan 21 - Okt 21

Årsbudget

Jan 22 - Dec 22

Periodens utfall

Jan 22 - Okt 22

Periodens budget

Jan 22 - Okt 22

Budgetavvikelse

t.o.m. vald period

Avvikelse mot

föregående år

10010 Kommunfullmäktige 47,1 104 57,1 72 14,9 -10

10020 Kommunstyrelsen 1696,1 1724 1334,6 1437 102,4 361,5

10030 Social- och myndighetsnäm 99,6 92 57,3 76 18,7 42,3

10050 Kultur- och turismnämnden 30,1 40 55,5 34 -21,5 -25,4

10060 Samhällsbyggnadsnämnden 68,7 108 81 91 10 -12,3

12010 Revision 79,1 107 83,9 86 2,1 -4,8

13010 Övrig politisk verksamhet 12,9 0 0 0 0 12,9

13021 Valnämnd 14,9 68 161,8 57 -104,8 -146,9

13022 Överförmyndare 205,1 247 165,2 206 40,8 39,9

13055 Fackliga företrädare 457,6 403 439,7 336 -103,7 17,9

21510 Samhällsbyggnadsadministr 2241,8 3123 2640,1 2602 -38,1 -398,3

22010 Näringslivsservice 81,7 310 512,7 257 -255,7 -431

22020 Informationsverksamhet 163,4 0 167,3 0 -167,3 -3,9

23010 Turistverksamhet 245 297 251 248 -3 -6

24010 Gator, parker, VA 2503,9 3205 2718,4 2669 -49,4 -214,5

27020 Beredskap, Utryckning 2754,8 3176 2817,2 2646 -171,2 -62,4

27021 Räddningstjänst Malexande 9,2 35 126 30 -96 -116,8

27022 IVPA-larm 24,8 53 33,6 45 11,4 -8,8

27023 Personalutbildning 40,4 107 0,9 89 88,1 39,5

31512 Övriga kulturprogram 0 0 8,4 0 -8,4 -8,4

32010 Biblioteksverksamhet 1209,6 1950 1766,2 1625 -141,2 -556,6

33010 Musikskolan 1338,8 1570 1329,5 1310 -19,5 9,3

35010 Fritidsgård 587,6 983 558,1 819 260,9 29,5

40710 Dalens förskola 9095,5 10083 7462,4 8400 937,6 1633,1

40711 Hjortens förskola 2072 2614 2019,9 2180 160,1 52,1

40712 Garantiförskola Vitsippan 4,6 0 0 0 0 4,6

40713 Rinna förskola 1778,1 2175 1808 1814 6 -29,9

40714 Åsbogårdens förskola 5026,3 6409 5174,3 5338 163,7 -148

40715 Mjölnarkullens förskola 8392,8 10111 8699,7 8428 -271,7 -306,9

41200 Pedagogisk omsorg 1510,5 1457 1085 1213 128 425,5

42510 Fritidshem Fritidsklubben 777,4 975 772,1 812 39,9 5,3

42511 Fritidshem Solrosen 1308,4 1027 997,2 857 -140,2 311,2

42512 Åsbo Fritidshem 761,8 1502 873,9 1253 379,1 -112,1

42513 Fritidshem Gullvivan 667,1 894 757,9 744 -13,9 -90,8

42514 Fritidshem Kaprifolen 908,8 1079 667,5 899 231,5 241,3

42515 Rinna Fritidshem 226,6 386 262,8 322 59,2 -36,2

43510 Förskoleklass Åsbo 673,4 883 694,5 736 41,5 -21,1

43511 Förskoleklass Vällaren 1350,3 1767 1254,4 1473 218,6 95,9

44011 Undervisning åk 1-3 7872,5 9232 7707 7696 -11 165,5

44012 Undervisning åk 4-6 5364,9 7883 5077,4 6573 1495,6 287,5

44013 Undervisning åk 7-9 9627,7 10273 10163,4 8565 -1598,4 -535,7

44015 Undervisning Åsbo åk 1-6 6644,1 7344 6451,3 6123 -328,3 192,8

44016 Undervisning elevstöd 3087,7 2832 3380,1 2360 -1020,1 -292,4

44017 Undervisning förb.klass 694 631 955,3 527 -428,3 -261,3

44311 Grundsärskola åk 1-6 1799,7 2349 1803,1 1959 155,9 -3,4

44312 Grundsärskola åk 7-9 1211,9 1471 1470,2 1226 -244,2 -258,3

48000 Gemensam adm. grundskola 2435,1 3409 2630,8 2843 212,2 -195,7

48010 Administration lågstadiet 501,3 0 441,5 0 -441,5 59,8

48020 Administration mellan/hög 639,8 903 760,9 753 -7,9 -121,1

48030 Administration Åsbo 670 937 653 782 129 17

48040 Administration förskola 1235 1697 1188,5 1414 225,5 46,5

48500 Elevhälsa 2396,2 2670 1891,1 2226 334,9 505,1
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Kod

Verksamhet

Text

Periodes utfall

föregående år

Jan 21 - Okt 21

Årsbudget

Jan 22 - Dec 22

Periodens utfall

Jan 22 - Okt 22

Periodens budget

Jan 22 - Okt 22

Budgetavvikelse

t.o.m. vald period

Avvikelse mot

föregående år

48510 Cafeteria 257,9 333 271,1 278 6,9 -13,2

48530 Studie och yrkesvägledare 504,6 613 452,3 511 58,7 52,3

48560 Fastighetsservice Stenboc 433,6 520 446,7 433 -13,7 -13,1

48570 Fastighetsservice Åsbo 14,2 0 14 0 -14 0,2

48580 Måltider Parketten 1613,9 2092 1964,1 1744 -220,1 -350,2

48590 Måltider Åsbo 666,2 900 667,3 750 82,7 -1,1

50510 Arbetsterapi 1543 2281 1662,6 1900 237,4 -119,6

51001 Kök Bjursdalen 3674,9 5043 4473,4 4202 -271,4 -798,5

51002 Vaktmästeri Bjursdalen 515 616 500,9 514 13,1 14,1

51012 Hemtjänsten 11963,1 12240 11748,5 10276 -1472,5 214,6

51013 Nattverksamhet 7425,2 8011 8188,1 6723 -1465,1 -762,9

51015 Sjuksköterskegruppen 3835,5 4440 4193,5 3707 -486,5 -358

51025 Duvan plan 2 0,1 0 0 0 0 0,1

51034 Domherren, korttids/rehab 3020,6 3328 3344,6 2789 -555,6 -324

51040 Skogsduvan 159,6 895 34,5 746 711,5 125,1

51050 Svalan SÄBO 9138 9986 10737 8353 -2384 -1599

51053 Duvan SÄBO 8852,5 9302 9287,2 7783 -1504,2 -434,7

51065 Samordning aktiviteter 267,4 333 3,6 278 274,4 263,8

51310 Gruppbostad Månen 4109,9 3996 3898,6 3346 -552,6 211,3

51311 Gruppbostad Ugglan 3462,3 4235 4026,3 3568 -458,3 -564

51312 Stödboende Utslussen 2238,1 3307 2943,1 2766 -177,1 -705

51313 Gruppbostad Galaxen 4312 4247 3640,6 3561 -79,6 671,4

51330 Personlig assista LSS/SFB 3115,4 3797 3234,5 3182 -52,5 -119,1

51350 Smeden daglig vht enl LSS 899,4 1808 1127,4 1511 383,6 -228

51351 Förrådet Komhall,LSS 1125,5 1262 1526,1 1052 -474,1 -400,6

51390 Övriga insatser enl LSS 250,2 424 283,2 355 71,8 -33

51391 Korttids Virvelvinden 2322,4 2810 2278,4 2345 66,6 44

52060 Träffpunkten 20,8 493 101,7 412 310,3 -80,9

54010 Adminstration Äldreomsorg 4593,1 9370 5116,9 7807 2690,1 -523,8

55700 Familjehemsv barn o unga 1008 1529 936,2 1274 337,8 71,8

56810 Kontaktpersoner SoL, LVU 641,6 172 937,6 144 -793,6 -296

56811 Helhetsteamet 852,2 1073 914 894 -20 -61,8

56820 Öppna insatser övr. B&U 0 10 0 9 9 0

57101 Kontaktpersoner vuxna SoL 205,2 230 337,5 192 -145,5 -132,3

58000 IFO-administration 7217 9771 6864,1 8143 1278,9 352,9

59000 Administration BEOM 2472,4 3166 3174,2 2641 -533,2 -701,8

60015 Admin. ensamkommande barn 1019,4 1074 1003,9 895 -108,9 15,5

61010 Arbetsmarknadspol åtgärde 3086,3 3312 4625,1 2760 -1865,1 -1538,8

61011 Gröna projektet 584,8 632 545,8 527 -18,8 39

92001 Telefonväxel / reception 532,6 638 495,2 532 36,8 37,4

92002 Kommunledningskontoret 7111,5 9780 9726,6 8150 -1576,6 -2615,1

92008 Övrig gemensam verksamhet 50,6 506 94,1 422 327,9 -43,5

92050 Administ måltid & service 753,6 140 112,2 117 4,8 641,4

92060 Rekrytering & bemanning 0 -2 0,5 -1 -1,5 -0,5

99000 Finansiering 4365,4 9552 4910 7961 3051 -544,6

Totaler 202880,7 248960 213311,9 207803 -5508,9 -10431,2

189



Kod

Verksamhet

Text

Periodes utfall

föregående år

Jan 21 - Okt 21

Årsbudget

Jan 22 - Dec 22

Periodens utfall

Jan 22 - Okt 22

Periodens budget

Jan 22 - Okt 22

Budgetavvikelse

t.o.m. vald period

Avvikelse mot

föregående år

Kod Ansvar

Text


Periodes utfall

föregående år

Jan 21 - Okt 21

Årsbudget

Jan 22 - Dec 22

Periodens utfall

Jan 22 - Okt 22

Periodens budget

Jan 22 - Okt 22

Budgetavvikelse

t.o.m. vald period

Avvikelse mot

föregående år

0100 Ekonomichef/ = Finansförvaltningen (pensioner) -2847 7868 -9106,1 6558 15664,1 6259,1

0200 Personalchef / = Finansförvaltningen (pensioner) 7212,4 1684 14016,1 1403 -12613,1 -6803,7

1000 Kommunchef 9052,6 12200 11725,3 10166 -1559,3 -2672,7

1060 Näringslivsansvarig 163,1 212 167,3 176 8,7 -4,2

1300 Personalchef 4131,5 4698 5622,9 3915 -1707,9 -1491,4

1700 Bemanningsansvarig 0 -2 0,5 -1 -1,5 -0,5

1900 Kost- & inköpschef 9683,3 12031 9729,6 10032 302,4 -46,3

2100 Samhällsbyggnadschef 4814,4 6436 5439,5 5362 -77,5 -625,1

4000 Förvaltningschef KF 346,2 526 468 421 -47 -121,8

5010 Förvaltningschef KTN 1613,9 1907 1636 1592 -44 -22,1

5100 Bibliotekschef 1742,1 2588 2269,8 2157 -112,8 -527,7

6000 Barn- och utbildningschef 2820,3 3929 3077,5 3276 198,5 -257,2

6010 Studie och yrkesvägledare 504,6 613 452,3 511 58,7 52,3

6100 Rektor område 1 lågstadi 13434,3 14974 12597,6 12481 -116,6 836,7

6200 Rektor område 2 mella-hög 20883,7 24331 22078,5 20286 -1792,5 -1194,8

6300 Rektor område 3 Åsbo 10563,1 13010 10489,7 10849 359,3 73,4

6500 Rektor Förskolan 26881,8 31692 25688,9 26404 715,1 1192,9

6800 Chef elevhälsan 2396,2 2670 1891,1 2226 334,9 505,1

7100 Socialchef 4593,1 9370 5116,9 7807 2690,1 -523,8

7105 Enhetschef sjuksköterskor 8399,1 10049 9200,7 8396 -804,7 -801,6

7110 Enhetschef särskilt boend 17990,6 19288 20024,3 16136 -3888,3 -2033,7

7150 Enhetschef hemtjänst 19815,4 21479 19974,5 18023 -1951,5 -159,1

7201 Enhetschef BEOM 14206,6 15288 13843,8 12820 -1023,8 362,8

7205 Föreståndare LSS 3115,4 3797 3234,5 3182 -52,5 -119,1

7207 Enhetschef SOL 8443,4 12175 10615,4 10167 -448,4 -2172

7300 Socialchef / IFO 10091,3 12776 10079,3 10648 568,7 12

8000 Räddningschef 2829,1 3371 2977,7 2810 -167,7 -148,6

Totaler 202880,5 248960 213311,6 207803 -5508,6 -10431,1
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-11-15 KS 2022/386 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

+46702697241  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Månadsrapport ekonomi per 2022-10  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bifogat finns månadsrapport ekonomi per 2022-10. Resultatet uppgår för perioden  
till 1 552 tkr vilket är sämre än periodiserad budget och föregående år.  
 
Se fördjupad analys i bilaga 1: Månadsrapport ekonomi Boxholms kommun per  
2022-10.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Resultatet är svagt vilket innebär att åtgärdsplaner och effektiveringsaktiviteter måste  
fortsätta. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna informationen om månadsrapport januari-oktober 2022.  
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Månadsrapport Boxholms kommun 2022-10. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Linda Hammarström - kommundirektör 
Carin Petersson - ekonomichef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Datum:  2022-11-14 

Månadsrapport Boxholms kommun 
Period: Jan-Oktober 2022 

 

Viktiga händelser 
 PTS har tagit beslut om investeringsbidrag för fiberutbyggnad i området Kulla-Stekanäs. 

Investeringsbidraget uppgår till 1 650 tkr och betalas ut i dec 2022. Kommunens egna insats 

förväntas uppgå till 3 870 tkr. 

 

Medarbetare 
Antal och sysselsättningsgrad 

Antal heltidsanställda har ökat med 1,1% jämfört med nivån i oktober 2021. Det finns även en ökning 

mellan dec 2020 och dec 2021. I framtida rapporter blir det viktigt att lyfta in volymtal för att kunna 

se om resursökningen är kopplat till volym eller om den har andra orsaker. I vilket fall innebär den en 

ökad personalkostnad.  

 

 

Personalkostnad 

Totalt uppgår personalkostnaderna för januari-oktober 2022 till 213 312 tkr, vilket är 2,7% högre än 

periodiserad budget. Jämfört med samma period föregående år är lönekostnaden 5,1% högre. Om 

enbart verksamheterna inkluderas är avvikelsen gentemot budget -4,3% och föregående år -5% Se 

bilaga. 

Personalkostnaderna inkluderar resurser som avsatts för flyktingmottagandet med 840 tkr samt 

extratjänster som tillsattes i slutet av 2021 med 1 348 tkr och som till cirka 80% finansieras av 

Arbetsförmedlingen (de som innehar dessa extratjänster uppbar tidigare försörjningsstöd). Även 

inom Äldreomsorgen har personalkostnader ökat för att kunna ta del av satsningar och 

stimulansmedel, vilket påverkar personalkostnaderna med 2 406 tkr. Total påverkan 4 935 tkr, 2,5%.   

Exkluderas dessa poster ligger lönekostnaden för verksamheterna 1,8% över budget för 

verksamheterna (exkl finansieringen) och 0,3 % över samma period 2021 vilket fortfarande är en 

negativ avvikelse men på betydligt lägre nivå. Utmaningen är att säkra att den extra 

personalkostnaden som uppstått genom bidragsfinansiering inte går in i ordinarie skattefinansierad 

verksamhet.  

Okt 2022 Okt 2021 Ökning % Dec 2021 Dec 2020

Antal anställda* 435 428 1,6% 431 421

Antal heltidsanställda 400,0         395,8         1,1% 398,5      389,1      

varav:

Barn- och utbildningsförvaltningen 148,9         151,0         -1,3% 151,8      150,6      

Socialförvaltningen 156,9         153,6         2,1% 154,4      150,2      

* exkl Boxholmshus
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Enligt nedanstående tabell ligger ordinarie personalkostnad något under budget vilket kan bero på 

sjukfrånvaro/vab/vakanser. Däremot ligger pool-personal och timvikarier mycket över budget, vilket 

indikerar att vi inte lyckats med de ambitioner som fanns i budgeten att minska vikarieinsatserna. 

Dessa kostnader ligger även tydligt över samma period föregående år.  

 

 

 

 

Utfall Jan-
Okt 2022 

Budget Jan-
Okt 2022 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse% 

Utfall Jan-
Okt 2021 

Avvikelse vs 
föreg år 

Avvikelse 
vs föreg 

år % 

Ordinarie personal           184 042            187 633                3 591  1,9%           177 669  -             6 373  -3,6% 

Pool-personal             14 248              12 279  -             1 969  -16,0%             13 312  -                937  -7,0% 

Timvikarier             15 020                7 891  -             7 129  -90,3%             11 900  -             3 121  -26,2% 

Totalt         213 311          207 803  -            5 508  -2,7%         202 881  -         10 430  -5,1% 

 

  

SAMMANSTÄLLNING LÖNEKOSTNADER 

INKL PÅSLAG/AGA

Utfall jan-

okt 2022
Budget 

perioden

Budget-

avvikelse, tkr

Budget-

avvikelse, % 

(1)

Budget-avvikelse, 

% föregående 

period

Kommunfullmäktige 468 421 -47 -11,2% 10,6%

Kommunledningskontoret 17 516 14 257 -3 259 -22,9% -24,8%

Bemanning 1 -1 -2 150,0% 0,0%

Måltid och service 9 730 10 032 302 3,0% 2,6%

Förskolan 25 689 26 404 715 2,7% 2,9%

Grundskolan 50 587 49 629 -958 -1,9% -2,1%

BEOM 27 694 26 169 -1 525 -5,8% -5,6%

IFO 10 079 10 648 569 5,3% 4,5%

Äldreomsorgen 54 316 50 362 -3 954 -7,9% -8,3%

Samhällsbyggnadsnämnden 5 440 5 362 -78 -1,4% -1,9%

Kultur och turism 3 906 3 749 -157 -4,2% -3,2%

Räddningstjänsten 2 978 2 810 -168 -6,0% -8,4%

Finansiering (pensionskostnader, semlöneskuld) * 4 910 7 961 3 051 38,3% 58,0%

TOTALT 213 312 207 803 -5 509 -2,7% -2,2%

Totalt exkl Finansiering 208 402 199 842 -8 560 -4,3% -4,6%

ökningen:
varav AF finansierat 214 (KLK)

varav flyktingmottagande (inkluderat ovan) 840 (580 IFO, 260 BU)

varav extratjänster 1 348 (KLK, 5 extratjänster finansiering 80 % av AF)

varav extrabemanning val 127 (KTN)

varav riktade statsbidrag 2 406 (ÄO)

Justerad total exkl finansiering 203 466      199 842      3 624-           -1,8% -2,2%
(1) (+positiv avvikelse / - negativ avvikelse)

Socialförvaltningen totalt (inkl justeringar) 89 103              87 179              1 924-                 -2,2% -3,0%

Barn och utbildning totalt (inkl justeringar) 76 016              76 033              17                      0,0% -0,4%
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Ekonomi 
Resultat 

Det ekonomiska resultatet efter oktober uppgår till 1522 tkr, vilket är sämre än förväntat och sämre 

än periodens budget. Att notera 

är att den utökade avsättningen 

till deponin (som fanns med i 

prognosens 0-resultat) ännu inte 

finns med i resultatet. 

Föregående år samma period var 

resultatet 6 422 tkr men då 

bokades inte avsättningen för 

semesterlöneskulden under 

hösten utan först till årsbokslutet.  

Det blir alltså viktigt att fortsätta 

identifiera och genomföra 

effektiviseringsåtgärder i verksamheterna.  

Till och med oktober har kommunen fått 21 400 tkr mer i skatter, generella och riktade statsbidrag 

än vad som är budgeterat. Dessa ökade intäkter väger upp de kraftigt ökade kostnaderna jämfört 

med budget och jämfört med 2021 med +5,9% ökning av köpt verksamhet (ffa placeringar och 

försörjningsstöd), 5,1% personalkostnader samt 14,9% ökning av övriga kostnader.  

 

Placeringar har ökat med 8,5 mkr jämfört med budget och 3,3 mkr jämfört med föregående år. IFO 

har gjort och gör nu kontinuerligt 

genomlysningar av ekonomiskt 

bistånd och placeringar, med  

granskning av både 

kvalitetsparametrar och kostnader. 

Detta har inneburit att vissa 

placeringar avslutats där det 

bedömts vara möjligt, och 

kostnaderna ska minska. Även 

försörjningsstödet ökar trots aktivt 

arbete med att få ut stödtagare i 

praktik, studier eller arbetsliv. 

Arbetsmarknadsenheten och 

socialkontoret har börjat samarbeta mer för att nå resultat.   

Resultat per intäkts / kostnadspost, tkr Jan-okt 2022
Utfall, aktuell 

period

Periodens 

budget Avvikelse, tkr

Utfall föreg år, 

perioden Avvikelse, tkr Avvikelse, %

Intäkter, riktade statsbidrag 55 334 47 332 8 002 51 593 3 741 7,3%

Köpt verksamhet -64 060 -55 147 -8 913 -60 463 -3 597 -5,9%

Personalkostnader -213 311 -207 803 -5 508 -202 881 -10 431 -5,1%

Övriga kostnader -84 217 -75 012 -9 205 -73 269 -10 948 -14,9%

Skatter, utjämningar och bidrag 307 777 294 365 13 412 291 462 16 315 5,6%

Totalt 1 522 3 735 -2 213 6 442 -4 920 
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Placeringar Ekonomiskt bistånd

Placeringar och försörjningsstöd

Utfall jan-aug 2021 Utfall jan-aug 20222 Budget jan-aug 2022

1 522 

3 735 

6 442 

0

4 526 

1 732 

Utfall, aktuell period Periodens budget Utfall föreg år,
perioden

2022
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2022
Budget helår

2021 Bokslut Helår

Ekonomiskt resultat, Boxholms kommun 
Jan-okt 2022
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Tittar man resultatet per förvaltning har vi de största negativa avvikelserna på kommunövergripande, 

grundskola, äldreomsorgen och IFO. Finansförvaltningen ser positiv tack vare högre skatteintäkter 

och lägre pensionskostnader 2022.  

På den kommunövergripande (KLK) nivån består av avvikelsen av ett antal poster; framförallt är det 

högre personalkostnader bla på grund av extratjänster som tillsatts där inte hela kostnaden 

kompenseras av lönebidrag. Utöver det har vi högre kostnader för IT-drift och för 

ledarskapsutbildningssatsningen och utvecklingsarbetet med utbildningsförvaltningen.  

För grundskolan är det framförallt lägre statsbidrag än vad som är budgeterat som påverkar. Även 

personalkostnaderna överskrider budget medan köpt verksamhet ligger lägre, framförallt för 

gymnasiet.  

Inom äldreomsorgen är det framförallt personalkostnaderna som avviker från budget. Dock har 

resultatavvikelsen minskat från -2 049 tkr efter augusti till 1 551 tkr efter oktober. Äldreomsorgen 

har ett tungt läge för närvarande med överbeläggningar på korttidsboendet och lång kö till SÄBO-

platser.  

För IFO är det placeringskostnader och försörjningsstöd som ”sticker iväg”.  

 

 

 

Investeringar 

Investeringarna uppgår till 15 922 tkr, där 7 400 tkr utgörs av aktivering av pågående investeringar 

från 2021 (fiber Åsbo-Malexander). Netto har kommunen investerat 8 522 tkr de första 10 

månaderna att jämföra med prognosen för helåret på 10 760 tkr. De pågående investeringarna från 

2021 påverkar inte likviditeten 2022.  

Summa av 

Periodens utfall

Jan 22 - Okt 22  Budget period 

inkl miljonen

 Budgetavvikelse 

period

Summa av 

Periodens utfall

föregående år

Jan 21 - Okt 21

 Skillnad mot

föregående år

KF Kommunfullmäktige 900 690 -210 709 -191 

KS Kommunövergripande 25 719 21 497 -4 222 21 413 -4 306 

KS Måltid och service 9 269 9 766 497 9 461 192

KS Barn- och utbildning grundskola 88 791 85 692 -3 099 85 968 -2 823 

KS Barn- och utbildning förskola 26 610 28 341 1 731 28 393 1 783

KS Räddningstjänsten 5 962 5 756 -206 5 803 -159 

SMN Äldreomsorg 62 253 60 701 -1 551 60 653 -1 600 

SMN BEOM 27 828 27 289 -539 25 216 -2 612 

SMN IFO 32 930 22 919 -10 011 25 865 -7 066 

KTN Kultur och turismnämnd 4 398 4 461 63 4 026 -372 

SHB Samhällsbyggnadsnämnden 15 401 14 900 -501 14 048 -1 353 

MN Miljönämnden 681 727 46 782 101

FIN Finansförvaltningen -302 264 -286 474 15 790 -288 779 13 485

Totalsumma -1 522 -3 735 -2 213 -6 442 -4 920 

Socialförvaltningen totalt 123 011 110 909 -12 102 111 734 -11 277 

Barn och utbildning totalt 115 401 114 033 -1 368 114 361 -1 040 

Respektive förvaltning redovisas med kostnadsramar

Finansförvaltningen visar intäktsramen (redovisas med minus i tabellen)
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Likviditet 

Likviditeten har förbättrats något genom egen kostnadsrestriktivitet samt att 5 200 tkr betalades ut 

som statsbidrag för att genomföra kostnadsreducerande åtgärder för att få en ekonomi i balans. I 

december kommer investeringsbidraget för Kulla-Stekanäs på 1 650 tkr att betalas ut. Kommunen 

väntar även på det tredje och sista investeringsbidraget för Malexander, på 7 000 tkr, där ansökan 

skickades in i juni. Förhoppningsvis kommer det under första halvåret 2023. Under 2023 kommer i 

enlighet med det nya pensionssystemet det att ske en pensionsinbetalning i mars på 8 000-10 000 tkr 

samt ytterligare en i september på ung halv beloppet.  

 

 

 

Carin Petersson 

2022-11-14 

UTFALL

PROGNOS 

2022

BUDGET 

2022 Kommentar

Nämnd/ utskott tkr tkr tkr

Barn- och utbildningsförvaltningen 427 390 390

Kommunledningskontoret 11 218 4 276 6 713 Inkluderar 7400 pågående från 2021

Räddningstjänsten 70 50 130

Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 913 4 689 8 950

Äldreomsorgen 294 1 245 275

BEOM 0 0 50

KTN 0 110 110

Totalt 15 922 10 760 16 618

Totalt exklusive pågående fr 2021 8 522 10 760 16 618

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Medelsaldo (valutadag) Swedbank, mkr
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-11-08

 
Au § 65       Dnr KS 2022/354 040 
 
Revidering pris återetablering fiber  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
ITSAM och Vökby arbetar enligt ett avtal som saknar indexklausuler för prishöj-
ningar. Beslut har tagits av kommunchefsberedningen och direktion för ITSAM att 
anta en prisjustering för 2023 och ett förslag på indexklausul för efterföljande år. 
Detta innebär att kostnaden för Boxholms kommun ökar och att en prisrevidering be-
höver ske av återetableringar för fiberanslutningar. 
 

(1) Fast pris Vökby inkluderar följande: 
- Administration med kontakt med kund, se till att avtal finns, (ibland saknas led-
ningsrättsavtal som ska fångas in).  
- Göra beställning på blåsning och svetsning samt inmätning.   
- Göra en tomtprojektering med kund för att säkerställa rätt anslutningspunkt samt 
hjälpa kunden med grävning på tomten, vi lämnar slang och sökband (upp till 500m 
som VÖKBY står för) samt en st slangkoppling hos kund i samband med tomtprojek-
teringen.  
- Fiber från brunn till kund (levereras av VÖKBY till blåsare, oavsett längd), blås-
ning av fiber från brunn till kund (oavsett längd), svetsning i brunn samt i fastighet 
hos kund, inmätning av fiber, allt installationsmaterial samt allt material som krävs 
för anslutning i brunnar.  
- Inlägg i databas fiber.vokby.se, uppdatering av panelkort, uppdatering och inlägg i 
Trimble. Under en återetablering dokumenteras det med fotografier som sparas i 
Trimble under respektive kund. 

 
(2) Fast pris ITSAM inkluderar följande: 
- Administrativa kontakten mot kunder vid frågor via mejl och telefon både innan un-
der och efter.  
- Hantera beställning och markavtal när den kommer in, registrera kunden i databas, 
kolla förutsättningar om kund är möjlig att ansluta osv. (eventuell koll på plats). 
- Kontakt med kund om status och anvisningar. 

Kalkyl återetableringar fiber:
2022 2023

Kronor Kronor
Fast pris Vökby (1) 13 500 15 500
Fast pålägg/pris ITSAM (2) 2 000 2 000
Totalt pris exkl moms för Boxholms kommun 15 500 17 500

Administration Boxholms kommun 500 900
Total kostnad återetablering 16 000 18 400
Moms 4 000 4 600

Pris till kund för återetablering inkl moms 20 000 23 000
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-11-08

- Efter det skickas ärendet till utförare. När det är tillbaka så kollas dokumentation så 
allt finns med och när det är klart hanteras faktureringen från utförandets delar mot 
kommunen, fakturering och skapande av underlag för kommunen att fakturera kund 
efter, sedan skickas originalen till kommunen för diarieföring. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att pris för återetablering bör täcka de kostnader som 
kommunen har och att en prisrevidering till 23 000 kronor bör ske 2023-01-01.  
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsen beslutar om ett nytt pris för återetableringar fiber på 23 000 
kronor per anslutning som gäller from 2023-01-01.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ITSAM: ny prissättning Vökby  
 
____________ 
 
Ekonomichef Carin Petersson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottet  beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå      
kommunfullmäktige besluta  
att kommunstyrelsen beslutar om ett nytt pris för återetableringar fiber på 23 000 
kronor per anslutning som gäller from 2023-01-01.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kommundirektör Linda Hammarström   
Ekonomichef Carin Petersson  
 

198



                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-11-08

 
Au § 62       Dnr KS 2022/352 510 
 
Laddstolpe 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Antalet el-bilar ökar i snabb takt. En besökare ska kunna räkna med att det finns möj-
lighet till att ladda sin elbil i kommunen. Idag finns en laddstolpe på plats, viken varit 
öppen för allmänheten att ladda sin bil på. Laddstolpen har varit öppen att ladda sin 
bil på utan kostnad i ett tidigare skede men är idag avstängd. Laddstolpen har varit 
öppen för att stimulera till användandet av el-bilar.  
Förvaltningen vill nu att laddstolpen förses med ett betalsystem som lever upp till da-
gens krav .Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en offert på att byta ut be-
fintlig laddstolpe då den idag blir svår att komplettera med betalsystem. Till offerten 
tillkommer kostnader för montage mm.  
Driften för betalsystem läggs sedan ut på extern aktör. Övriga kostnader för driften 
hanteras i kommande budgetprocess. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ståndpunkt är att hanteringen av projektet bör ske skyndsamt och att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas pengar av ”Miljonen”, ca 60 000 kr. 
 
 
Finansiering 
”Miljonen”, verksamhet: 99300, budget 2022. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att byta ut befintlig laddstolpe med 
en laddstolpe som har betalsystem. 
 
att 60 000 kr från ”miljonen” överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen för upp-
draget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Offert laddstolpe  
 
____________ 
 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att byta ut befintlig laddstolpe med 
en laddstolpe som har betalsystem,  
 
att 60 000 kr från ”miljonen” överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen för upp-
draget.  
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-11-08

 
________ 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomienheten  
Akt  
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-11-08

 
Au § 63       Dnr KS 2022/353 260 
 
Leksaksfabriken - sanering 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lagt upp en plan över två år för att riva byggna-
derna, benämnt ”Leksaksfabriken” (Timmerö 1:27, Timmerö 1:100). I budgetarbetet 
2022 sattes inga medel av till ändamålet. För att kunna fortskrida med projektet 
skyndsamt under år 2022, dels pga återkommande inbrott/olycksrisk men även för att 
så snart som möjligt erbjuda tomter för nybyggnation, behöver samhällsbyggnadsför-
valtningen finansiering för detta. Övrig nödvändig finansiering hanteras i budgeten 
för 2023 och 2024. 
 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ståndpunkt är att hanteringen av projektet bör ske skyndsamt och att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen använder återstoden av ”Miljonen”, ca 600 000 kr. 
 
 
Finansiering 
”Miljonen”, verksamhet: 99300, budget 2022.  
 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att framskrida med saneringen 
med mera gällande fastigheterna Timmerö 1:27 samt Timmerö 1:100, 
 
att återstående medel från ”miljonen” överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen 
för uppdraget.  
 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
____________ 
 
Arbetsutskottet  beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att framskrida med saneringen 
med mera gällande fastigheterna Timmerö 1:27 samt Timmerö 1:100, 
 
att återstående medel från ”miljonen” överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen 
för uppdraget.  
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-11-08

________ 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomienheten 
Akt 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-11-08

 
Au § 64       Dnr KS 2022/43 261 
 
Motion angående utarrenderad mark till Arla 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stig Johansson (M), Stefan Andersson (M) och Åke Karlsson (M) har 2022-02-08 in-
kommit med en motion. 
 
Motionen föreslår förvaltningen att inleda förhandling med Arla om att upprätta ett 
arrendeavtal för marken där oljecisternen är belägen. 
 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelsen har 2022-10-25, (§ 165) beslutat att ge uppdraget till kommundi-
rektören att säga upp nyttjanderätten för kommunens mark (Karlsberg 1:9) angående 
oljecisternen. Arrendeavtal är därmed ej aktuellt och förvaltningens ståndpunkt är att 
motionen avslås. 
 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
____________ 
 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå      
kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Stefan Andersson (M) 
Stig Johansson (M) 
Åke Karlsson (M) 
Akt
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Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2022-11-22 
 
 
   
Diarienummer  Ärende  Avsändare 
 
2022/332 308 Yttrande, Remiss och TV-inspelning. 
 A580.635/2022 Polismyndigheten 
 
2022/349 308 Ansökan offentlig tillställning –  
 Julmarknad i Boxholm 10 dec 2022 Boxholms kommun  
 
2022/363 308 Begäran om yttrande i tillståndsärende 
 A623.230/2022 avseende allmän 
 sammankomst – medborgardialog Polismyndigheten  
 
PR3480                  Bekräftelse av parkeringstillstånd för  
 rörelsehindrade  Kommunstyrelsekontoret   
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Delgivning Kommunstyrelsen 2022-11-22 
 

Diarienummer Ärende  Avsändare 

2022/36 7407 Delgivningsbeslut – medgivande om  Räddningstjänsten 
 egensotning     
 
2022/360 009 Namninsamling fria arbetsskor – Kommunal  Kommunal i Boxholm 
 
2022/351 824 Skrivelse från Strålsnäs byalags styrelse  Strålsnäs byalag  
 
2022/365 112  Vigselförrättare i Boxholms kommun  Länsstyrelsen Östergötland 
 
2022/305 214  Länsstyrelsens beslut, enligt 11 kap. 10 §  
 Plan och bygglagen, att inte överpröva  Länsstyrelsen Östergötland 
 kommunens beslut. Detaljplan Åsbo 2:1  
 del av – antagande. 
 
2022/372 611 Statsbidrag för undervisning under skollov 
 för 2022   Skolverket 
 
2022/364 265  Remiss av förslag till utvidgning av  
 Stortorps naturreservat  Länsstyrelsen Östergötland 
 
2022/356 106  Kallelse till förbundsfullmäktige Sydarkivera    Sydarkivera   
 
2022/345 112 Remiss angående uppdrag som begravnings- 
 ombud inom Östergötlands län  Länsstyrelsen Östergötland 
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Rapporter Kommunstyrelsen 2022-11-22 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 
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Övrigt Kommunstyrelsen 2022-11-22 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 
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