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 Val av protokolljusterare   
 Tidpunkt för justering 
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Ärenden         Diarienr.     Notering        Sida                 

1 Årshjul BU KS 2022/97 600  4 - 17 

2 Beslut om tillfällig förstärkning 
av statligt stöd 2022 
"skolmiljarden" 

KS 2022/55 047  18 - 33 

3 Årsredovisning KS 2022/92 042  34 - 125 

4 Ansökan statsbidrag ekonomi i 
balans 

KS 2022/93 047  126 - 138 

5 Medborgarlöftet och 
samverkansöverenskommelsen 
mellan kommunen och polisen. 

KS 2022/95 106  139 - 147 

6 Uppdaterad attestlista 2022 KS 2022/96 002  148 - 152 

7 Redovisning av uppföljning  
kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021 

KS 2022/85 010  153 - 155 

8 Redovisning av uppföljning 
social- och 
myndighetsnämndens 
internkontrollplaner 2021. 

KS 2022/81 010  156 - 159 
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9 Redovisning av uppföljning 
samhällsbyggnadsnämndens 
internkontrollplan 2021 

KS 2022/83 010  160 - 162 

10 Redovisning av uppföljning 
internkontrollplan kultur- och 
turismnämndens 2021 

KS 2022/47 010  163 - 166 

11 Redovisning av uppföljning 
miljönämndens 
internkontrollplan 2021 

KS 2022/87 010  167 - 168 

12 Internkontrollplaner 2022 - 
Kommunstyrelsen 

KS 2022/84 010  169 - 171 

13 Internkontrollplaner 2022 - 
Social- och myndighetsnämnden 

KS 2022/80 010  172 - 177 

14 Internkontrollplan 2022 - 
Samhällsbyggnadsnämnden 

KS 2022/46 010  178 - 181 

15 Internkontrollplan 2022 - 
Kultur- och turismnämnden 

KS 2022/48 010  182 - 184 

16 Internkontrollplan 2022 
miljönämnden 

KS 2022/86 010  185 - 186 

17 Revidering av handlingsplan för 
trygghet och säkerhet 

KS 2022/58 009  187 - 220 

18 Granskningsyttrande av 
detaljplan Boxholm 8:1 - 
granskning och planförslag 

KS 2022/72 210  221 - 299 

19 Granskning av kommunens 
kontroll av anställdas bisysslor 

KS 2022/51 007  300 - 317 

20 Projektering nytt kök Åsbo skola KS 2021/108 107  318 - 319 

21 Arkivreglemente KS 2022/63 004  320 - 337 

22 Insynsplatser KS 2022/62 104  338 - 396 

23 Arvoden allmänna val KS 2022/94 111  397 - 402 

24 Remiss - Förslag till 
krisledningsplan för 
Länsstyrelsen Östergötland 

KS 2022/82 009  403 - 425 
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25 Remiss angående 
Folkhälsostrategi för 
Östergötland. 

KS 2022/71 009  426 - 446 

26 Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsen 2022 

KS 2022/6 009  447 

27 Rapporter Kommunstyrelsen 
2022 

KS 2022/7 009  448 

28 Delgivningar Kommunstyrelsen 
2022 

KS 2022/8 009  449 

29 Övrigt Kommunstyrelsen 2022 KS 2022/9 009  450 

 

 

 

Claes Sjökvist Ulrika Carlsson 
Ordförande Sekreterare
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Årshjul BU:  

- Upphandling av skolskjutsar – Östgötatrafiken 
- Vuxenutbildning Boxholms kommun 
- Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”
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VUXENUTBILDNINGEN 
Boxholms kommun 2021

Ida Lyckbåge, studie- och yrkesvägledare
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Utbildningar inom 
vuxenutbildningen

• Svenska för invandrare (SFI)
• Grundläggande vuxenutbildning
• Gymnasial vuxenutbildning
• Särvux grundläggande nivå
• Särvux gymnasial nivå
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ALLMÄN INFORMATION

• Kommunen kan aldrig neka en person att få en gymnasieexamen. 
Rätt till Komvux fr.o.m 1 juli det år man fyller 20 år under 

förutsättning att samtliga kriterier nedan uppfylls:
Ø Bosatt i Sverige.
Ø Saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
Ø Förutsättningar finns att tillgodogöra sig utbildningen.

• Boxholms kommun saknar ett eget Komvux vilket medför att alla 
kurser köpes från andra kommuner

- Valfri studietakt, 25% (5 poäng/vecka), 50% (10 poäng/vecka), 75% (15 
poäng/vecka) alternativt 100% (20 poäng/vecka)

- De flesta kurser är mellan 50-200 poäng

OBS! Fr.o.m 1 januari 2022 har SFI, komvux på grundläggande nivå samt 
komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå en förenklad 

betygsskala – icke godkänd samt godkänd

Källor: 20 kapitlet 20 §och 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.
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Grundläggande vuxenutbildning

Ø Motsvarar grundskolans årskurser 7-9

Ø De flesta kompletterar med matematik, svenska och 
engelska för att bli behöriga till gymnasiala studier på 
vuxenutbildningen
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Antal kurser/elever grundläggande 
vuxenutbildning

ORT KURSER 
2018

ELEVER
2018

KURSER 
2019

ELEVER 
2019

KURSER 
2020

ELEVER 
2020

KURSER 
2021

ELEVER 
2021

Tranås 33 16 7 6 30 15 3 3

Mjölby 41 18 8 7 23 19 23 13

Linköping 4 2 3 2
Nacka 0 0 1 1 1 1

Totalt 74 34 16 14 58 37 29 18

ÄMNE ANTAL KURSER
Svenska 12
Engelska 12
Matematik 5
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Gymnasial vuxenutbildning

• I syfte att uppnå slutbetyg/gymnasieexamen 
alternativt för att komplettera inför vidare studier.

• Motsvarar kurser i de nationella programmen på 
gymnasieskolan

• Elever har möjlighet att:
Ø Läsa enstaka kurser
Ø Läsa flera kurser samtidigt
Ø Komplettera tidigare gymnasieutbildningar
Ø Läsa delar av eller hela gymnasieutbildningar

• För behörighet till universitet/högskola krävs en grundläggande 
samt även ibland en särskild behörighet
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Antal kurser/elever på gymnasial 
vuxenutbildning

ORT KURSER 
2018

ELEVER 
2018

KURSER 
2019

ELEVER 
2019

KURSER 
2020

ELEVER 
2020

KURSER 
2021

ELEVER 
2021

Mjölby 123 39 98 29 117 39 110 36

Tranås 111 21 125 26 204 55 122 34

Linköping 96 19 39 9 69 16 68 19

Region 
Östergötland

8 1 8 1 2 1 3 1

Motala 4 1

Kinda 1 1 2 2 1 1

Bålsta 1 1

Salems 
kommun

2 2

Totalt 342 81 271 66 394 113 307 94
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Utveckling vuxenutbildningen 2018
-2021
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YRKESUTBILDNINGAR
Kurserna inom dessa utbildningar är medräknade i 

gymnasievux

UTBILDNING ELEVER 2019 ELEVER 2020 ELEVER 2021

Vård och omsorg 16 25 23

Industriutbildning 6 6

Restaurang och 
livsmedel

3 3

Djurvård 1 1
Barn och fritid 4 5 8
Handelsprogrammet 1 3 2
Skogsvård 1
El 1

Totalt 31 43 35
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SFI

• Under en fyraveckorsperiod ska eleverna i SFI i 
genomsnitt få minst 15 timmars undervisning i 
veckan.

• SFI består av tre olika studievägar
Ø Studieväg 1: Kurs A+B+C+D – för de som saknar 
    eller har kort skolbakgrund
Ø Studieväg 2: Kurs B+C+D – för de med något längre 

skolbakgrund
Ø Studieväg 3: Kurs C+D – för de som är vana att 
    studera

• Beroende på studiebakgrund och förkunskaper tar SFI- studierna 
olika lång tid. Det kan ta allt från 6 månader till ett par år. 

• Vad gör vi med de individer som har låg progression 
i sin svenska? Rutiner? Samverkan
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SFI

ORT ANTAL 
ELEVER 
2018

ANTAL 
ELEVER 
2019 
(aktiva)

ANTAL 
ELEVER 
2020 
(aktiva)

ANTAL 
ELEVER 
2021 
(aktiva)

Tranås 34 15 23 21

Mjölby 25 11 17 16

Linköping 5 5 4 3

Totalt 64 (12 färre 
än 2017)

31 44 40
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EKONOMI 2021

KOMVUX – VUXENUTBILDNING grundläggande och gymnasial
• Intäkter i form av statsbidrag
- 1 932 500:- (budget 800 000:-)
• Utgifter
- för utbildning, ca 1 203 500:- (budget 1 304 000:-)
Resultat ca 790 400:-
- Ca 1 465 000:- bättre än budget (budget -675 000:-)

SFI
• Intäkt i form av bidrag från Migrationsverket
- Via IFO, ca 750 000:- (budget 1 015 000:-)
• Utgifter
- Utbildningsplatser, ca 1 203 500:- (budget 1 304 000:-)
Resultat: ca -462 500:-
- Ca 168 500:- sämre än budget (budget -294 000:-)
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PRISER FÖR KURSER

Kurser Mjölby Tranås
SFI 936:-/vecka 1125:-/vecka
Allm. grundl. 52:-/poäng 50:-/poäng
Allm. 
gymnas.

52:-/poäng 50:-/poäng

Vårdutbildn. 50:-/poäng 50:-/poäng
Kockutbildn. 89:-/poäng 90:-/poäng
Industri 100:-/poäng
Distans 
(vård)

20:-/poäng 20:-/poäng

Distans
grundl.

27:-/poäng 20:-/poäng

Distans
gymnasiala

17:-/poäng 20:-/poäng
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-16 KS 2022/55 047 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Conny Oskarsson Kommunstyrelsen 
 Skolchef 

+46706689597  
conny.oskarsson@boxholm.se 

 

   

Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 

"skolmiljarden"  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 
”skolmiljarden”. Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets 
kommuner 2022 i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-19-
pandemin.  
 
Skolverket har beviljat Boxholms kommun 662 603 kronor. 
 
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. 
Medlen kan användas till insatser i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 
 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till Skolverkets beslut. Resterande betalas ut i augusti. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens förslag är att fördela statsbidraget per elev i grund- och 
grundsärskolan årskurs F-9. 
 
 

Finansiering 
Statsbidraget finns inte med i budgeten för 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att fördela statsbidraget per elev i grund- och grundsärskolan årskurs F-9. 
 
 

Beslutsunderlag 
Skolverkets beslut – tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”, 
2022-02-02. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  För handläggning 
Rektorer  För kännedom 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-15 KS 2022/92 042 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS/KF 
 Ekonomichef 

0142-895 30  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Godkännande av årsredovisning för Boxholms kommun 2021 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för år 2021 med tillhörande årsredovisning har nu reviderats. 
Kommunens definitiva resultat uppgår till 1 732 tkr, vilket är minus 551 tkr jämfört 
med budget. Årets resultat uppgår till 0,5 % av skatter och bidrag vilket innebär att 
resultatkravet nås för året. I mandatperiodens tre första år, 2019-2021, uppnår 
Boxholms kommun ett resultat 0,2 % av skatter och bidrag. Jämfört med 
helårsprognosen 08 avviker resultatet positivt med plus 6 163 tkr. 
 
Förvaltningarna redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse på minus 4 822 
tkr. Fyra nämnder avviker negativt mot budget; barn- och utbildning minus 504 tkr, 
individ- och familjeomsorg minus 7 262 tkr, behandling och omsorg minus 1 903 
samt miljönämnden -129 tkr. Störst avvikelse har individ och familjeomsorg på 
grund av betydligt högre placeringskostnader än tidigare år och budget. 
 
Kommunkoncernens definitiva resultat uppgår till 7 338 tkr (2020: 17 385 tkr). I 
kommunkoncernens konsoliderade resultat ingår Boxholmshus och Boxholmsteknik 
med 100 %. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna årsbokslut och koncernbokslut för 2021 samt upprättad årsredovisning. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Årsredovisning 2021 Boxholms kommun 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör  
Ekonomichef 
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ÅRSREDOVISNING 

2021 
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BOXHOLM LIGGER BRA TILL 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH 

KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET 
 

 

Den 31 december 2021 var vi totalt 5 512 kommuninvånare i Boxholms kommun vilket betyder att vi har 

ökat med 71 invånare under året vilket känns fantastiskt bra. Tillväxt är nyckeln och här måste vi alla i 

Boxholm hjälpas åt. Det är vi tillsammans som främjar inflyttning genom att prata gott om hur bra vi trivs i 

kommunen, om det vi erbjuder i boende, fritid, arbete, omsorg och skola. Vi har inte allt på hemmaplan 

men vi har det rätt bra ändå! 

Fler och fler söker sig ut till landsbygden efter livskvalitet som kanske inte den stora staden kan erbjuda 

men som är självklar hos oss. Denna möjlighet måste vi tillvarata. Litenheten gör oss starka i många 

delar. Frågor kan besvaras snabbt, man säger hej till den man möter på promenaden och lär känna 

varandra snabbare. Förflyttning kräver sällan bil då det mesta utbudet, främst dagligvaruhandel, finns 

inom gångavstånd om man inte ska röra sig mellan våra mindre satelliter Åsbo, Malexander, Ekeby och 

Rinna eller måste shoppa sådant som inte erbjuds på orten eller i kommunen.  

 

PERSONALFÖRÄNDRINGAR 

Under 2021 har kommunens kommunkontor gått igenom en generationsväxling, med anledning av att 

personal valt att ta pension. Vi har bland annat ny kommundirektör, personalchef, socialchef, ekonomichef 

samt att kommunstyrelsens ordförande är ny på sin post.  

Två nya tjänster har tillkommit på kommunkontoret; en kommunikatör, som kommer ha uppdraget att 

både internt och externt berätta om vad som händer i och runt Boxholms kommun samt en planarkitekt 

som bereder för nya tomter för såväl nybyggnation av bostäder som för företag. Totalt är vi ett nästintill 

helt nytt lag vars uppgift är att tillsammans med övriga anställda och kommuninvånare göra Boxholms 

kommun till en än bättre plats att bo i, verka i och trivas i.  

 

FRAMTIDEN 

Nyetableringar 

Under det gångna året har kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd varit i kontakt med företag som 

exempelvis Northvolt för att välkomna dem till oss. Svaren har varit positiva men tyvärr ej nått hela vägen. 

Det senaste har varit Kriminalvårdens förfrågan till kommunerna mellan Norrköping och Jönköping om en 

etablering av ny anstalt. En sådan möjlighet skulle innebära mellan 300 till 500 nya arbetstillfällen. Vi får 

hjälpas åt att hålla alla tummar vi har att de väljer vår fantastiska kommun. Oavsett beslut så visar vi att vi 

vill och kan bjuda upp till dans när tillfälle ges. Här vill vi rikta ett stort tack till Boxholms skogar som 

möjliggör och tillhandahåller mark när så är aktuellt. 

Kommande satsning som är beslutad är en nybyggnation vid Åsbo skola, ett nytt kök och tillhörande 

matsal. En satsning för framtidens kommande generationer. 

Pågående arbete är projektet nytt äldreboende. Ett arbete som kräver både mod, förnuft och försiktighet. 

Frågorna är många. Hur kommer demografin se ut under de kommande 30 åren? Vilka behov kommer 

uppstå i och med att vi människor lever längre, bor hemma i vårt hus så länge vi orkar och klarar 

vardagen på ett tillfredställande sätt? Samtidigt ska kommunen bereda för uppkomna behov, ex. demens 

eller liknande som kanske blir än mer vanligt i hög ålder. Ibland skulle man önska en fungerande spåkula.   
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Områden för nya tomter som är aktuella framöver är i: 

- Bjursholm/Timmerö. 

- Leksaksfabriken, ett projekt med rivning av befintliga byggnader mm.   

- Utanför Ringvägen, ut mot skogen. Anslutningsväg finns sedan tidigare.  

- Åsbo, i närheten av skolan. 

 

Visst är det spännande med utveckling? Utveckling handlar inte bara om det nya man köper. Det 

innefattar även arbetet med att analysera, ut- eller omvärdera de verksamheter vi ansvarar över och 

erbjuder våra kommuninvånare så att vi blir än bättre på det vi redan är bra på.  

Med detta sagt så tackar vi Er för det gångna året och vi får klappa varandra på axeln och tacka varandra 

för arbetet som utförts under 2021 med blicken framåt. 

 

 

 

 

Claes Sjökvist  Linda Hammarström 

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

 

  

 

39



 Bokslut 2021 Boxholms Kommun   

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  6 (91) 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 
KOMMUNEN - FEM ÅR I SAMMANDRAG 

 

 

 

KOMMUNKONCERNEN - FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 

 

 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Allmänt

Antal invånare 1/11 5 449          5 449          5 475          5 443          5 489          

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 4 567          554            14 307-        14 659        1 732          

Årets resultat, % av skatteintäkter och statsbidrag 1,5% 0,2% -4,3% 4,3% 0,5%

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr * 302 631      320 546      329 024      338 841      351 685      

Verksamhetens nettokostnad, tkr * 299 203      322 525      345 708      325 200      351 595      

Nettokostnad % av skatteintäkter + statsbidrag * 98,9% 100,6% 105,1% 96,0% 100,0%

Nettokostnad per invånare, kr 54 910        59 190        63 143        59 746        64 054        

Nämndernas budgetavvikelse, tkr -7 763 -10 109 -22 332 8 539 -4 822 

Tillgångar och skulder

Investeringar, tkr 10 520        3 952          14 134        26 704        17 173        

Likvida medel, tkr 37 840        32 183        11 954        24 545        15 907        

Låneskuld, tkr 44 500        34 500        24 000        33 000        44 000        

Låneskuld per invånare, kr 8 167          6 331          4 384          6 063          8 016          

Soliditet % 48,6% 46,6% 43,9% 43,4% 42,2%

Soliditet, inklusive pensionsskuld % -7,0% -7,3% -16,1% -5,7% -3,8%

Ansvars- och borgensförbindelser, tkr 404 885      401 806      425 049      472 337      467 465      

* För år 2021: Statsbidragen Skolmiljarden och bidraget för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer kategoriseras som generella bidrag i 

enlighet med RKR:s rekommendationer

Utfall 

2017

Utfall 

2018

Utfall 

2019

Utfall 

2020

Utfall 

2021

Resultat (tkr) 12 628     5 125       10 161-     17 835     7 189       

Soliditet % 26,5% 25,7% 22,7% 23,3% 23,7%

Långfristig skuld kr/invånare 52 363     52 388     56 492     65 490     68 072     

Ansvarsförbind. kr/invånare 30 702     28 064     25 565     29 359     28 505     

Anläggn.tillg. kr/invånare 77 350     81 510     88 354     93 823     97 404     

Eget kapital kr/invånare 24 930     25 080     22 598     26 085     26 938     
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

ORGANISATIONSÖVERSIKT 
 

 
 

  

Revision Valnämnd
Överför-
myndare

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Koncernbolag

AB Boxholmshus

100%

AB 
Boxholmsteknik

100%

Nämnder

Miljönämnd

Samhällsbyggnads-
nämnd

Kultur- och 
turismnämnd

Social- och 
myndighets-

nämnd

13

5

5

4

1 1

ANTAL MANDAT I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Kommunal-

förbundet ITSAM 

17% 

Samordnings-

förbundet Västra 

Götaland 

Smånet AB 

25% 

Vökby 

Indirekt ägande15% 
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING 

OMVÄRLDSANALYS 
Utdrag ur SKR:s cirkulär 22:06 – 2022-02-17 

 

HÖG BNP-TILLVÄXT I SVERIGE 2022 

BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är problem med jämvikt 

mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer 

i främst USA, där den var 7,5 procent i januari 2022, vilket beror främst på en hög varukonsumtion och 

efterföljande utbudsproblem samt höga energipriser. Centralbanker och finansiella marknader pratar nu om 

hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt de kvantitativa lättnaderna bör ”backas ut”. Det är som sagt 

ett stort problem i USA där inflationen nu måste bringas under kontroll, men även i Eurozonen om än mindre 

än i USA. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om vi räknar bort energipriserna. Här 

handlar det mer om att den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv allteftersom arbetsmarknaden 

blir mer ansträngd, ett normalt penningpolitiskt handlande. Omikronvarianten har visat sig vara mindre farlig 

än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaks samtidigt som det är färre 

som ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning. Vi tror att återhämningen bara blev/blir något 

begränsad i slutet av 2021 och i början av 2022. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och 

högre räntor i USA är den globala ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend 

fortgår. Speciellt när hushållens konsumtion växlar tillbaka mot tjänstebranscherna. Sammantaget tror vi på 

en lite starkare konjunktur i Sverige 2021 och 2022. 

Främst med högre export 2022 och lite lägre konsumtion för hushållen. Vi tror att de utbudsproblem som 

finns främst i den internationella handeln fortsatt kommer att lättas upp under året. Samtidigt är de höga 

energipriserna negativa för köpkraften och en ökad osäkerhetsfaktor för hushållen. BNP ökar enligt SKR:s 

bedömning med 3,6 procent i år och 1,6 procent 2023, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att gå tillbaka 

långsamt. Sysselsättningen fortsätter att stiga, men så gör även arbetsutbudet. Framöver ser vi en 

normalisering även på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2022, men även 

ett starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökade kraftigt förra året och fortsätter att öka i år 

(underliggande). Inflationen faller tillbaka under andra halvan av 2022, efter att ha drivits upp av höga 

energipriser. 

 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
 
Procentuell förändring om inte annat anges 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP* -3,2 4,9 3,6 1,6 1,4 1,8 

Sysselsättning, timmar* -3,8 1,3 3,3 2,3 0,7 0,2 

Relativ arbetslöshet, procent 8,6 8,8 7,8 7,5 7,5 7,5 

Timlön, Nationalräkenskaperna 4,9 4,3 1,3 1,5 2,6 3,0 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,1 2,8 2,5 2,5 2,6 3,0 

Inflation, KPIF 0,5 2,4 2,8 1,2 1,7 2,0 

Inflation, KPI 0,5 2,2 2,7 1,4 2,1 2,4 

Befolkning 15-74 år 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 

* Kalenderkorrigerad       
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SKATTEUNDERLAGET HAR ÅTERHÄMTAT SIG 

Vår prognos var i december 2021 att skatteunderlaget (underliggande) för 2021 ökade med 4,6 procent. 

Vi bedömer nu att ökningen blev något större. 5,0 procent. Detta var en kraftig återhämtning efter det 

svagare 2020. Nu när farten i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i skatteunderlaget. 

Ökningstakten ligger dock högre 2022 och 2023 än genomsnittet de tio senaste åren. En starkt ökande 

lönesumma är den viktigaste förklaringen till att vi räknar med stark ökning av skatteunderlaget dessa år. 

Men även pensionerna bidrar till ökningen. Det är framförallt en effekt av att höjningen av inkomstindex är 

ovanligt stor. Det gäller framförallt i år, då indexökningen är den största på tio år. Sedan dess har 

höjningen av de inkomstanknutna pensionerna bara varit i paritet med årets ett par gånger, men då hade 

man hjälp av att den så kallade bromsen i pensionssystemet lättade. 

I år hålls dock skatteunderlagets faktiska ökning tillbaka av en höjning av grundavdragen för personer 

som fyllt 65 år, i enlighet med den gemensamma budgetreservationen från M+KD+SD som riksdagen 

antagit. Vårt scenario för 2024–2025 utgår från att arbetsmarknaden når konjunkturell balans under 2023 

och att sysselsättningen därefter följer arbetskraftsutbudets utveckling. Detta medför en oförändrad 

arbetslöshet. Det betyder att arbetade timmar inte längre ökar lika snabbt som under den nu pågående 

konjunkturuppgången samtidigt som den stramare arbetsmarknaden beräknas medföra snabbare 

löneökningar. Den sammantagna effekten på löneinkomsterna är att ökningstakten avtar och därav följer 

att även skatteunderlaget växer i en långsammare, trendmässig, takt. Reallöner och produktivitet 

beräknas framöver öka måttligt i ett historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas vara 

relativt svag. Därmed ökar det underliggande skatteunderlaget endast med 3,3 procent som genomsnitt 

åren 2024–2025, vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio senaste åren på 4,1 procent per år.  

 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
 

Under 2021 har ett antal förändringar skett på kommunledningskontoret. Nytt kommunalråd och ny 

kommundirektör har tillträtt under året. Därutöver har ny socialchef, kommunsekreterare, personalchef 

och ekonomichef rekryterats och anställts. En ny tjänst som kommunikatör har inrättats med tillträde i 

januari 2022.  

Med anledning av Corona pandemin har digitaliseringen av arbetsuppgifterna utvecklats under såväl 2020 

som 2021 och kommer även att prägla verksamheterna framöver. Införande av nytt digitalt 

ärendehanteringssystem och inträde i kommunalförbundet Sydarkivera påverkar utvecklingen av nya 

arbetssätt.    

Den internationella utvecklingen är svår att förutspå och är just nu ytterst osäker. Det går inte att dra 

några tillförlitliga slutsatser om vad som kommer att hända och hur det kommer att påverka Boxholms 

kommun.  

 

Finansmarknaden som hade en hög tillväxt under 2021 har de första månaderna 2022 fallit tillbaka.  

SKR prognosticerar dock fortfarande en högre skattetillväxt än tidigare för såväl 2022 som 2023-2024.  

 

Befolkningsantalet i Boxholms Kommun gick upp under 2021 efter en nedgång 2020. Den demografiska 

förändringen som kommunen har att hantera är som för övriga kommuner och sticker inte ut här på något 

sätt, men man kan under och efter coronapandemin eventuellt skönja en positiv trend att det blivit både 

möjligt och mer attraktivt att bosätta sig i en mindre kommun.  

Arbetet med Östgötautmaningen ”fossilfria transporter” avslutades 2020. En ny programperiod ”fossilfria 

transporter 2030” påbörjas så att kommunen ska kunna bidra till klimatmålen på bästa sätt.  

Politiska beslut som påverkar kommunens framtida utveckling  är beslut om att exploatera flera områden 

för försäljning av tomter. Det gäller framförallt områdena som benämns Timmerö/Bjursholm och 

”Leksaksfabriken”. Exploateringen kommer medföra kostnader de närmaste åren men är viktigt för en 

fortsatt tillväxt av kommunen. Bredbandsutbyggnaden fortsätter och en ny plan har tagits fram för de 

närmaste åren.  

 

Bostadsmarknaden har under några år varit överhettad vilket inneburit att tillgången på lediga lägenheter 

varit nära noll. Nu är läget annorlunda och kräver att kommunen är konkurrenskraftig mot grannkommuner 

med bra bostäder, tomter, arbete, kommunal verksamhet med mera. Det är också viktigt för en fortsatt 

positiv befolkningsutveckling i kommunen. Det finns framtida planer på att exploatera fler tomter och även 

genom Boxholmshus bygga flerfamiljshus med hyresrätter. 
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN 
KOMMUNALA VERSAMHETEN 

 

 

Kommunens antagna reglemente om intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa 

att följande mål uppnås: 

 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande. 

 

Styrelser och nämnders internkontrollplaner för år 2021 har godkänts av kommunfullmäktige och 

uppföljningen av dessa rapporteras till kommunfullmäktige under år 2022. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
EKONOMISK STÄLLNING 

 

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 kvalitet men samtidigt 

vara kostnadseffektiv. Kommunen samarbetar med ett flertal kommuner i olika konstellationer inom flera 

områden. 

En sammantagen bedömning av resultatet 2021 är att Boxholms kommun inte riktigt når upp till de kriterier 

som satts för god ekonomisk hushållning. Mer än en tredjedel av resultatmålen uppnås inte under 2021. Till 

stor del beror detta på coronapandemin där delar av verksamheten tvingats ha restriktioner i sitt utbud och 

sin service samt behovet att ställa om för att möta de utmaningar som pandemin ställt. Där har Boxholms 

kommuns chefer uppnått bra resultat, men samtidigt inte haft möjlighet att fokusera på de resultatmål som 

togs fram före pandemin. Förhoppningsvis kan kommunen återgå till normal verksamhet vilket möjliggör 

högre grad av måluppfyllelse. 

Detsamma gäller de finansiella målen, resultatmålet nås inte och soliditetsmålet nås delvis. Soliditeten 

exklusive ansvarsförbindelse pensioner har försämrats något, medan soliditeten inklusive 

ansvarsförbindelsen för pensioner har förbättrats. En mer detaljerad kommentar och analys finns under 

ekonomisk översikt och analys. 
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RESULTATMÅL  

Alla nämnder och utskott arbetar efter egna verksamhetsanpassade mål. Mål och måluppfyllelse finns att 

läsa om under respektive nämnd/utskotts verksamhetsberättelse. 

Nämnder Antal mål Uppnådda 2021 Nej, uppnås inte 

KF Finansiella mål 2 1 1 

KS Kommunövergripande 5 3 2 

KS Måltid & Service 4 2 2 

KS Bemanningsenheten 2 1 1 

KS Barn och utbildning 3 2 1 

KS Räddningstjänsten 4 3 1 

SMN Äldreomsorg 4 4 0 

SMN Individ- och familjeomsorg 2 1 1 

SMN Behandling och omsorg 2 2 0 

Kultur- o turismnämnd 5 3 2 

Samhällsbyggnadsnämnd 5 4 1 

Miljönämnd 2 0 2 

Summa 40 26 14 
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VART GICK SKATTEPENGARNA? 

 

  

Så här får kommunen sina pengar 

  
84,1%  skatter och generella statsbidrag 

15,2%  avgifter och ersättningar 

0,7%  finansiella intäkter 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

… och 100 kr i skatt till kommunen användes 
under 2021 så här: 

   

 40,54 kronor till barn och utbildningsverksamhet 

   

 20,67 kronor till äldre- och omsorgsverksamhet 

   

   9,00 kronor till behandling och omsorg 

   

   7,11 kronor till kommunövergripande verksamhet 

   

   9,62 kronor till individ och familjeomsorg 

   

   5,01 kronor till samhällsbyggnadsverksamhet 

   

   3,44 kronor till måltid och service 

   

   1,99 kronor till räddningstjänst 

   

   1,48 kronor till kultur och turismverksamhet 

   

   0,33 kronor till kommunfullmäktiges ansvarsområden 

   

   0,29 kronor till miljö och hälsoskyddsverksamhet 

   

   0,51 kronor till årets resultat 

   

84,1%

15,2%
0,7%

Fördelning intäkter

 skatter och generella statsbidrag

 avgifter och ersättningar

 finansiella intäkter
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BALANSKRAVSRESULTAT 
Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska det egna kapitalet enligt kommunallagen 

återställas under de närmast följande tre åren. Vid årets ingång fanns inga krav på återställande av 

balanskravsresultat. Det negativa balanskravsresultatet från 2019 återställdes helt 2020. Årets preliminära 

resultat efter balanskravsjusteringar är positivt och uppgår till 874 tkr.    

 

  

Balanskravsutredning, tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkning 1 732     14 659 -14 307 554 4 567

- avgår realisationsvinster 1 769-     -536 -762 -255 -415

- avgår orealiserade vinster och förluster värdepapper 911        

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 874        14 123   15 069-   299        4 152     

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -10 867 0 0 0

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 0 3 256 -15 069

Synnerliga skäl att inte återställa 0 0 4 202

Synnerliga skäl för att återställa över längre tid 0 0 4 867

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år 0 0 -6 000

UB synnerliga skäl som ska återställas över längre tid 0 0 -4 867

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -10 867

- varav från år 2019, återställs senast 2022 0 0 -6 000

- varav från år 2019, återställs senast 2024, synnerliga skäl hävdas 

för att inte återställa inom tre år 0 0 -4 867
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
PERSONALREDOVISNING 

 
All personal som utför arbete i Boxholms kommun är lika viktiga och behövs för att göra verksamheten 

framgångsrik.  

 

Personalavdelningen har arbetat fram och uppdaterat policys samt riktlinjer för att stödja chefer i deras 

dagliga arbete. En stor del av personalavdelningens resurser har används för råd och stöd till cheferna i 

rehabiliteringsarbetet, arbetsmiljöfrågor samt frågeställningar som uppkommit på grund av Covid-19. 

Personalavdelningen har också stöttat chefer och avdelningar i rekryteringsarbete då en större mängd 

rekryteringar av nyckelpersonal skett under 2021 

 

Under året har vi fortsatt arbeta med under 2020 införda system såsom KIA, ett system för rapportering 

och utredning samt uppföljning av arbetsskador och tillbud. Systemet ska underlätta för arbetsgivaren att 

följa de regler gällande anmälnings- och utredningsskyldighet som finns inskrivet i 

arbetsmiljölagstiftningen. Medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar och det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet genom att dela med sig av riskobservationer, tillbud och olyckor via 

inrapporteringssystemet.   

Det andra systemet som implementerades är NOVI. Ett verktyg som underlättar för cheferna att 

dokumentera utvecklingssamtal och andra medarbetarsamtal, samt även att dokumentera löpande 

anteckningar i dialogen med medarbetare.  

 

Friskvård är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Antalet personer som regelbundet deltar i de olika 

aktiviteterna- legat  nivå med föregående år. Det kan förklaras med att Covid-19 minskade tillgången till 

friskvårdsaktiviteter. Hälsocoachens uppdrag att uppmuntra och informera vår personal om betydelsen av 

kost och motion för att förbättra eller bibehålla en god hälsa har under pandemin bidragit till att anställda 

har ökat sin motion utomhus istället. Personalen erhåller ett friskvårdsbidrag på max 2 000 kronor per 

person och år. 

 

(mätdatum 
20211231) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tillsvidare 452 453 456 453 440 449 

Vikarier 34 27 23 11 24 30 

Timavlönade 104 101 109 105 69 76 

Övriga 12 29 28 14 21 24 

Summa 602 610 616 583 554 579 

 

Antalet tillsvidareanställda har vart konstant detta kan härledas till att effektiviseringen för en hållbar 

ekonomi inom verksamheterna behandling och omsorg samt äldreomsorgen skedde 2021. 

Covid-19 har påverkat alla verksamheter och medarbetare i stort. Anpassningar av sättet att utföra arbetet 

på har varit nödvändiga. Kommunen har följt folkhälsomyndighetens rekommendation om att de 

medarbetare som har möjlighet till arbete hemifrån bör göra det. Chefer och medarbetare har snabbt fått 

finna nya samarbetslösningar och arbetssätt utifrån de nya förutsättningarna med distansarbete.  
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Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp 

 

Åldersgrupp Kvinnor Kv % Män Män % Totalt   

-19år 0 0,0% 0 0,0% 0   

20-29 år 34 73,9% 12 26,1% 46   

30-39 år 78 78,8% 21 21,2% 99   

40-49 år 79 66,4% 25 21,0% 119   

50-59 år 110 82,7% 23 17,3% 133   

60-69 år 60 85,7% 10 14,3% 70   

70-   år 0 0,0% 0 0,0% 0   

  361 79,9% 91 20,1% 452   

 

Antal helårsarbetare1) 

 2016 2017 2018 2019 2020      2021 

Tillsvidare 394 399 399 395 387 390 
 

1) exkl. deltidsbrandmän 

Fördelning av medelåldern i respektive verksamhet ser ut enligt följande 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Alla 45,1 45,3 45,1 45,3 45,8 45,5 

Män 43,2 44,5 45,2 43,0 44,7 43,7 

Kvinnor 45,5 45,4 44,7 45,6 46 46 
 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Män 96,5 96,6 95,3 94,7 95,5 97,4 

Kvinnor 90,5 90,5 91,0 91,4 91,4 91,2 

 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för män har ökat och uppgick vid årsskiftet till 97,4 %,  

att jämföra med 95,5 % 2020. Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad har minskat något  

jämfört med år 2020.  

 2019 2020 2021 

Data Totalt  

60 
dagar 
och 
mer Totalt   

60 
dagar 
och 
mer  Totalt   

60 
dagar 
och mer  

Samtliga anställda 5,9% 36,2% 8,8% 36,0% 8,0% 35,6% 

Kvinnor 6,0% 33,6% 8,8% 32,8% 8,1% 32,6% 

Män 5,8% 48,7% 8,6% 52,7% 7,4% 50,4% 

Ålder 0-29 år  6,7% 23,0% 8,7% 24,4% 7,2% 6,7% 

Ålder 30-49 år  5,7% 39,0% 8,8% 33,8% 8,4% 31,7% 

Ålder 50-99 år  5,9% 38,7% 8,8% 39,2% 7,8% 41,9% 
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Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid var jämförbar med 

föregående år. Kortidssjukfrånvaron har fortsatt vart relativt hög eftersom personalen följde folkhälso-

myndigheternas rekommendationer och stannade hemma även vid lätta förkylningssymtom.  

Den årliga medarbetarenkäten för 2021 visar övervägande positiva svar. Personalen trivs på sitt arbete och 

upplever en god arbetsmiljö med bra arbetsvillkor. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

Att personalen upplever att man har bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och goda 
utvecklingsmöjligheter. Målet mäts genom årliga medarbetarundersökningar där index i 
frågeområdena ska överstiga 66. X  
Att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att kommunala arbetsplatser 
uppfattas som attraktiva och utvecklande. Målet mäts genom att vi kan tillsätta vakanta 
tjänster med rätt kompetens. X  
Att minst tio praktikanter alltid ska finnas i våra verksamheter.  X 

 

 

HUR KLARAR VI FRAMTIDEN? 

Personalläget under 2021 har varit ansträngt med anledning av Covid-19. Sjukfrånvaro, övertid, bemanning 

och personalomsättning har påverkats negativt. 

Trots det här så har både personalen och cheferna i olika nivåer gjort ett mycket bra arbete. Vi kan också 

se att vi som arbetsgivare har ett fortsatt högt förtroende bland våra medarbetare. 

Vi har inte kunnat ta emot praktikanter under 2021 mer än i väldigt begränsad omfattning. Det är på grund 

av Covid-19 och är en åtgärd för att minska smittspridning. 

Inför 2022 ser vi att vi kommer kunna gå tillbaka till ett normalläge men med mer sliten personal, främst 

inom vård och omsorg samt skola och förskola. Det här tittar vi på redan nu för att kunna hantera på bästa 

sätt. Vi planerar för att personalen ska kunna få den återhämtning som behövs samt planerar för ytterligare 

insatser framöver så vi inte ligger kvar på höga sjukskrivningstal. Vi kommer även planera semestrar så 

tidigt som möjligt och också börja rekrytera sommarpersonal tidigt. Detta för att kunna möta behovet av 

ledighet för vår ordinariepersonal. 

Sammantaget så ser vi att vi har möjligheten till att vända de flesta negativa talen under 2022 med insatser 

som ökad bemanning, friskvårdsaktiviteter och ledarskapsutbildning. 
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

 
Kommunens nettokostnadsutveckling sjönk år 2020 men var stigande fyra år innan dess. Den positiva 

nettokostnadsutvecklingen 2020 berodde till största delen på den pandemi som pågått större delen av året 

och som påverkade både kostnader och intäkter. För år 2021 ökade nettokostnaden igen med 8,1 %. Det 

blir oerhört viktigt inför framtiden att inte tappa kostnads- och effektiviseringsfokus. 

 

Enligt SKRs prognos i februari 2022 förväntas kommunens skatteintäkter öka med 4 % år 2022 jämfört med 

året innan. Generella stadsbidrag och utjämningar minskar däremot med 4,8 % vilket framförallt beror på 

högre kostnadsutjämningsavgift och LSS-utjämningsbidrag. Skatter, bidrag och utjämningar tillsammans 

ökar endast med 2,1 % mot 2021. Fortsatt arbete med kostnadsmedvetenhet och effektivisering krävs för 

att fortsatt göra ett positivt resultat och på så sätt ha en god ekonomisk utveckling.     

 

Den 1:e november 2021 hade kommunen 5 489 kommuninvånare vilket var 46 personer fler än vad 

budgeten var beräknad för år 2021. Befolkningstillväxten är det avgörande för kommunens skatteintäkter. 

För helåret 2021 ökade antalet kommuninvånare med 71 personer, från 5 441 till 5 512. Den största 

förändringen berodde på att fler personer flyttade till kommunen än personer som flyttade ut. För planåren 

2022-2023 har vi räknat med en befolkningsökning på 10 personer per år, 5 499 invånare respektive 5 509, 

vilket nu redan överstigits. Den sista prognosen från SKR i december gällande skatteunderlaget 2021 gav 

ökade skatteintäkter mot budget med 9 101 tkr. Bidrag och utjämningar hamnade på budgeterad nivå.  

 

Uppdaterad skatteprognos från februari 2022 visar redan en ökning jämfört med budget 2022 på 3 750 tkr. 

Med tanke på nuvarande världsläge bör man hantera prognosen med viss försiktighet, den kan komma att 

ändras under året.  

 

 

År 2021 Antal personer 

Födda 59 

Döda 61 

Födelseöverskott -2 

  

Invandringar 18 

Utvandringar 9 

Invandringsöverskott 9 

  

Inrikes inflyttningar 340 

Inrikes utflyttningar 279 

Inrikes flyttningsöverskott 61 

Justeringpost  3 

Total befolkningsförändring 71 
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 
 

ÅRETS RESULTAT KOMMUNEN 

Årets resultat för Boxholms kommun exklusive koncernbolag uppgår till 1 732 tkr. Det kan jämföras med det 

budgeterade resultatet på 2 383 tkr vilket ger en negativ avvikelse på 551 tkr. Nämnderna tillsammans gör 

en negativ budgetavvikelse på minus 4 822 tkr (2020: +8 620 tkr) inklusive kapitalkostnader och 

finansieringen har en positiv budgetavvikelse på 4 272 tkr (4 780 tkr), inklusive överskottet av ”miljonen”. 

Se nämndernas kommentarer för mer detaljer.    

 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNKONCERNEN 

Kommunkoncernen redovisar ett överskott på 7 189 tkr. Koncernföretaget AB Boxholmshus inklusive 

Boxholmsteknik redovisar en vinst år 2021 på 5 457 tkr (3 176 tkr). Analys av koncernens resultat finns att 

läsa under kapitlet Den kommunala koncernen. 

 

Utveckling resultat kommun och kommunkoncern 

 

 

UTVECKLING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER KOMMUNEN 

Resultatet uppgick till 1 732 tkr vilket är 551 tkr sämre än budget. Nämnderna gick 1,4 % sämre än budget 

vilket motsvarar 4 822 tkr. Finansieringen (inklusive överskott ”miljonen”) gick 1,3 % bättre än budget, 4 272 

tkr. Fyra nämnder/områden avviker negativt mot budget, IFO (individ och familjeomsorg) minus 7 262 tkr, 

BEOM (behandling och omsorg) minus 1 903 tkr, Barn- och utbildning minus 504 tkr samt miljönämnden 

minus 129 tkr. Övriga nämnder/områden avviker positivt mot budget. Individ- och familjeomsorg visar den 

största avvikelsen mot budget. Kostnader för placeringar ökade med 5 500 tkr från 2020 och låg 10 000 tkr 

högre än budget. Se vidare ekonomikommentarerna till respektive nämnd. 

Skatteintäkterna har ökat med 5,2 % mot år 2020. Statsbidrag, utjämningar och fastighetsavgift har ökat 

med 0,1 %, dvs ligger kvar på ungefär samma nivå som 2020.  

Det långsiktiga finansiella målet att nå 2 % i överskott i förhållande till skatter och bidrag under 

mandatperioden 2019-2022 sänktes till 0,5 % inför budget 2020. Årets överskott i förhållande till skatter och 

bidrag är 0,5 % och därmed är resultatkravet uppfyllt. För de tre första åren 2019-2021 i mandatperioden är 

resultatet 0,2 % av skatter och bidrag.  

 

2017 2018 2019 2020 2021

Kommunen 4 567 554 -14 307 14 659 1 732

Koncernen 12 628 5 125 -10 161 17 835 7 189
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Resultat över mandatperioden 

 

 

Verksamhetens nettokostnad för 2021 uppgår till 351 595 tkr. Motsvarande siffra för 2020 var 325 200 tkr 

vilket innebär en ökning med 8,1 %. Året 2020 påverkades positivt av coronapandemin med lägre kostnader 

och högre bidrag. Pandemin har fortsatt under 2021 men det går inte att se lika stora positiva effekter på 

ekonomin år 2021. I årets nettokostnad finns en engångspost gällande en extra avsättning till 

pensionsreserv på 3 923 tkr (påverkan 1,2 % av nettokostnadsökningen).  

Relationen mellan verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter/statsbidrag visar hur stor andel som 

måste finansieras på alternativt sätt. Om verksamhetens nettokostnader överstiger 100 % av skatteintäkter 

och statsbidrag betyder det att den överskjutande delen måste finansieras av egna eller lånade medel. 

Verksamhetens nettokostnadsandel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår 2021 precis till 100,0 % (96,0 

% år 2020) vilket är en försämring med 4 %-enheter från 2020.  

Nedanstående diagram visar nivån av nettokostnader och skatter/bidrag på den vänstra skalan och 

finansnetto samt resultat på den högra skalan.  

 

Diagram resultaträkning över 5 år, 2017-2021 

 

  

År Resultat Skatter och bidrag Över-/underskott %

2019 -14 307 329 024 -4,3%

2020 14 659 338 841 4,3%

2021 1 732 351 685 0,5%

Ackumulerat 2 084 1 019 549 0,2%

2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens nettokostnad 299 203 322 525 345 708 325 200 351 595

Skatteintäkter och statsbidrag 302 631 320 546 329 024 338 841 351 685

Finansnetto 1 139 2 533 2 377 1 019 1 643

Resultat 4 567 554 -14 307 14 659 1 732
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 

Nettokostnad som andel av skatter och bidrag var mellan 2017 och 2020 stigande samtliga år utom 2020. 

För 2021 ligger nettokostnaderna på samma nivå som skatter och bidrag. Inom den kommunala sektorn 

används ofta maximalt 98 % som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till 

god ekonomisk hushållning. Det motsvarar ett resultatkrav på 2 %.  Vid en sådan nivå bedöms att en 

kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Diagrammet visar att normen 98 % 

nås endast under ett år av de senaste 5 åren. Ett medelvärde för perioden är 100,1 %, vilket inte är hållbart 

på sikt för en stabil och robust ekonomi som inte ska belasta kommande generationer. Kommunen behöver 

därför fortsätta arbeta med effektivisering och kontroll på kostnadsutvecklingen eftersom intäktssidan är 

svår att styra över. Jämförelser av resursindex i Kolada (RKA:s databas för jämförelser mellan kommuner) 

visar att det finns möjligheter till effektivisering. 

 

 

 

BUDGETUPPFÖLJNING OCH PROGNOS 

Kommunens planeringsprocess består av en årsbudget som beslutas i december året innan så att ramar 

ska vara kända av förvaltningarna/nämnderna när året startar. Därutöver görs en helårsprognos i samband 

med delårsrapport 08. Uppföljningsprocessen i kommunen består av månatliga uppföljningar av respektive 

nämnds/områdes personalkostnader samt kortare kommentarer från förvaltningscheferna. Efter månaderna 

mars, maj, oktober görs en mer omfattande uppföljning av hela ekonomin för förvaltningarna/nämnderna. 

Därutöver görs en delårsrapport i samband med delårsbokslut 08 och en årsredovisning efter årsbokslutet. 

Från och med hösten 2022 kommer månadsbokslut för de flesta månader att tillämpas med analys av såväl 

personalkostnader som de andra delarna av ekonomin för att få en mer frekvent och kontinuerlig uppföljning. 

Delårsrapport 08 inklusive helårsprognos och årsredovisning kommer att genomföras på sedvanligt sätt, 

vilket också innefattar revision av sakkunniga revisorer. 
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Avvikelse mot årsbudget per nämnd 2021, tkr 

 

 

Avvikelser intäkter och kostnadsslag för förvaltningar/nämnder 

 

 

Avvikelser intäkter och kostnadsslag Finansieringen 

Finansieringen genererar totalt (exklusive ”miljonen”) ett överskott på 3547 tkr, dvs 1,1 % bättre än budget 

(inklusive överskott miljonen plus 4 272 tkr). Skatteintäkterna är 9 101 tkr högre än budget och beror på ett 

högre antal invånare än budgeterat. Såväl slutskatteavräkningen för år 2020 som skatteprognos 2021 

påverkar utfallet positivt. Statsbidrag,  utjämningar och fastighetsavgift ligger i nivå med budget om 

statsbidragen skolmiljarden och säkerställa god vård och omsorg om äldre räknas med. Totalt är statsbidrag 

och utjämningar bättre än budget.  

Pensionskostnaderna har en avvikelse mot budget som beror på en retroaktiv engångsjustering av 

pensionsavsättning för förtroendevald.  

Övriga personalkostnader beror bland annat på kostnad för arbetsmarknadsförsäkring. Finansnettot har ett 

positivt utfall som beror på vinst för försäljning av finansiella tillgångar.  

 

Belopp i Tkr

Nämnd/område Budget 2021

Bokslut 

2021 Avvikelse
Kommunfullmäktige 1 208                  1 126                  82                      

Kommunledningskontoret 25 057                24 202                855                     

Måltid och service 12 571                11 707                864                     

Barn och utbildning 137 393              137 897              504-                     

Räddningstjänsten 6 931                  6 763                  169                     

Äldreomsorgen 72 507                70 323                2 183                  

Individ och familjeomsorg 25 458                32 720                7 262-                  

Behandling och omsorg 28 700                30 603                1 903-                  

Kultur och turismnämnden 5 281                  5 045                  236                     

Samhällsbyggnadsnämnden 17 642                17 055                587                     

Miljönämnden 865                     994                     129-                     

Summa nämnder/områden 333 613          338 435          4 822-             
Finansieringen (inkl ofördel budgetmedel ) 335 896              340 168              4 272-                  

Resultat 2 283             1 732             551                

Belopp i Tkr

Intäkter & kostnader

Bokslut 

2020

Budget 

2021

Prognos 

2021
Bokslut 2021

Avvikelse 

mot budget, 

tkr

Avvikelse 

mot frg år, 

tkr

Avvikelse 

mot frg år, 

procent

Avvikelse 

mot prognos, 

tkr

Intäkter 61 068 53 429 60 343 69 010 15 580 7 939 13,0% 8 667

Lämnade bidrag, köp av verksamhet64 943 64 947 72 468 73 312 -8 364 -8 369 -12,9% -844

Personalkostnader 225 333 235 262 240 280 237 823 -2 589 -12 487 -5,5% 2 457

Lokal & fastighetskostnader 36 886 37 487 38 164 39 014 -1 527 -1 872 -5,1% -850

Övriga kostnader 42 240 40 889 42 396 48 034 -7 145 -6 086 -14,4% -5 637

Kapitalkostnader 8 739 8 457 8 574 9 261 -804 -487 -5,6% -687

Summa nämnder 317 073 333 613 341 540 338 435 -4 822 -21 363 -6,7% 3 105
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Ofördelade budgetmedel – ”miljonen” 

De ofördelade budgetmedlen, ”miljonen” fördelades enligt nedan. Beslut togs att medel motsvarande 800 

tkr skulle användas av samhällsbyggnadsförvaltningen för miljöbedömning och sanering av den så kallade 

Leksaksfabriken (framtida exploatering). Då aktiviteterna försenades kunde enbart 90 tkr användas för 

ändamålet. 

 

 

PENSIONSÅTAGANDEN OCH FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 

Pensionsskulden är den sammanlagda skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina anställda. 

Arbetsgivaren har i pensionsavtalet förbundit sig att betala kommunal pension till den anställde. 

Pensionsåtagandet per den 31 december 2021 uppgår till 110 559 tkr varav ansvarsförbindelsen uppgår till 

101 381 tkr (103 320 tkr). Ansvarsförbindelsen minskar med i snitt 3045 tkr fram till år 2026. Boxholms 

kommun har en aktualiseringsgrad hos KPA på 98,0 %, se avsnittet för redovisningsprinciper.  

 

Intäkter & kostnader

Bokslut 

2020

Budget 

2021

Prognos 

2021

Bokslut 

2021

Avvikelse 

mot       

budget,                   

tkr

Avvikelse       

mot            

frg år,                

tkr

Avvikelse               

mot            

frg år, 

procent

Avvikelse 

mot 

prognos, 

tkr

Skatteintäkter 243 818 247 462 254 624 256 563 9 101 12 745 5,2% 1 939

Statsbidrag & utjämningar* 79 214 76 334 73 441 73 440 -2 894 -5 774 -7,3% -1

Fastighetsavgift 15 809 18 929 18 197 18 327 -602 2 518 15,9% 130

Pensionskostnader -11 073 -8 721 -12 068 -11 413 -2 692 -340 3,1% 655

Övriga personalkostnader 409 -56 -16 -406 -350 -815 -199,3% -390

Finansnetto 2 747 2 611 1 762 3 497 886 750 27,3% 1 735

Övriga kostnader & intäkter 806 62 1 856 160 98 -646 -80,1% -1 696

Summa 331 730 336 621 337 796 340 168 3 547 8 438 2,5% 2 372

* Statsbidrag om 3 355 tkr som aver nämndernas verksamhet ("Säkerställa god vård och omsorg om äldre" samt "Skolmiljarden") ska enligt förändrade direktiv under 

2021 från regeringskansliet, RKR och SKR redovisas som generella statsbidrag. Det innebär att de redovisningsmässigt flyttas från klass 3 verksamhetens intäkter till 

klass 8 skatter, utjämning och generella bidrag. I tabellen ovan som visar Finansieringen exkluderas de eftersom de är inkluderade i respektive förvaltnings resultat. I 

totala resultaträkningen redovisas de under skatter och generella bidrag. Beskedet kom alltför sent för att kunna kompensera med beslut om förändrade ramar

Utfall ofördelade budgetmedel Tkr

Budgeterat belopp 2021 1 000

har fördelats till:

Övrig politisk verksamhet (Boxholms II) 75

Samhällsbyggnadsförvaltningen 90

Räddningstjänsten 40

Föreningsbidrag, övriga 70

Ej fördelade budgetmedel 2021 725
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KASSAFLÖDE, RÖRELSEKAPITAL OCH LIKVIDITET 

De likvida medlen minskade med 8 638 tkr under året enligt fördelningen nedan. Detaljerad 

kassaflödesanalys finns under kapitlet räkenskaper. 

 

Löpande verksamhet -78 

Investeringsverksamheten -8 560 

Finansieringsverksamheten 0 

Förändring av likvida medel: -8638 

 

Rörelsekapital och likviditet 

 

Rörelsekapitalet och likviditeten är ett mått på den ekonomiska styrkan på kort sikt. Ett starkt rörelsekapital 

möjliggör en hög grad av självfinansiering utav investeringar.  
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SOLIDITET KOMMUNEN 

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens totala tillgångar som finansierats med eget kapital. Måttet 

visar ekonomisk styrka på lång sikt. Soliditeten för kommunen 2021 uppgår till 42,2 % vilket innebär en 

försämring med 1,2 %-enheter jämfört med föregående år. Det egna kapitalet har ökat med 1,9 % och 

balansomslutningen har ökat med 4,7 %, vilket gör att soliditeten minskar mot året innan. Soliditeten 

inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner är minus 3,8 % vilket är en förbättring med 1,9 %-enheter mot 

tidigare år. Pensionsskulden ingår i kommunens ansvarsförbindelse och ligger utanför balansräkningen då 

Boxholms kommun redovisar enligt blandmodellen. Pensionsskulden har minskat med 1 939 tkr och 

fortsätter att minska i takt med att pensionsutbetalningar sker. 

 

 

LÅNESKULD KOMMUNEN 

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 44 mkr vilket är samma nivå som 2020. Ett av 

lånen som uppgår till 11 mkr förföll under hösten 2021 och omsattes till nytt långfristigt lån. För att finansiera 

kommunens investeringar i fibernät togs ett nytt lån på 20 mkr upp 2020.  

Kommunen har sedan fem år tillbaka en checkkredit på 10 mkr. Checkkrediten har dock inte behövt 

utnyttjats sedan den togs upp utan finns som en buffert.  

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet 47,8% 48,6% 46,6% 43,9% 43,4% 42,2%

Soliditet inkl ansvarsförb pensioner -10,6% -7,0% -7,3% -16,1% -5,7% -3,8%
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AVSTÄMNING FINANSIELLA MÅL 

 

 

Resultatet för år 2021 är positivt och uppgår till 0,5 % av skatter och utjämningar. Resultatet för 2020 var 

positivt medan 2019 visade ett stort underskott. Totala resultatet för de första tre åren i mandatperioden 

uppgår till 0,2 % av skatter och bidrag. Beslutat resultatkrav av kommunfullmäktige uppgår till 0,5 % av 

skatter och bidrag från och med budget 2020. Tidigare beslutat resultatkrav var 2 %. 

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse pensioner uppgår till 42,2 % har försämrats något de tre första åren 

i mandatperioden jämfört med utgången av 2018. Däremot har soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensioner förbättrats och vi bedömer den som ett viktigare mått och därför målet som uppnått. Soliditeten 

inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner är dock fortfarande negativ och uppgår till minus 3,8 %.  

 

BORGENSÅTAGANDE OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 

Kommunens totala ansvarsförbindelser uppgår till 467 465 tkr. Borgensåtagandet gentemot dotterbolaget 

AB Boxholmshus uppgår på bokslutsdagen till 311 002 tkr och har minskat med 850 tkr mot året innan. 

Borgensåtagandet gentemot föreningar är 7 302 tkr. 

Bland kommunens totala ansvarsförbindelser finns även pensionsåtagandet och den solidariska borgen för 

lån tagna hos Kommuninvest. Dessa uppgår till 101 381 tkr respektive 44 000 tkr. Se not 19 för ytterligare 

detaljer.  

  

Resultatmål 2021 Ja Nej

Resultatet i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska uppgå till minst 0,5 procent. 

Detta ska uppnås över mandatperioden 2019-2022. X

I en jämförelse över planperioden ska soliditeten öka från periodens ingång för att motsvara en god 

ekonomisk hushållning. Soliditeten uppgick per 181231 till 46,6 %. Inklusive pensionsskuld var 

soliditeten minus 7,3 %. X
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INVESTERINGS- OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET 

För 2022 uppgår kommunens investeringar till 17 173 tkr, mot budgeterade 11 971 tkr. Investeringar som 

pågår även under nästa år uppgår till 7 839 tkr. I pågående investeringar finns fiberutbyggnad Malexander 

och Stekanäs-Kulla fiber. Planen är att investeringarna kan avslutas under 2022.  

Årets investeringar Budget 2021 Utfall 2021 
Avvikelse mot 

budget, tkr 

Fiber Malex EU fastboende 4 200 10 809 -6 609 

Inventarier samhällsbyggnadsnämnden 1 800 0 1 800 

Asfaltering 2021 1 300 1 307 -7 

Fiber Ekeby-Rinna 1 000 86 914 

Fiber område "Pölen" 800 212 588 

Akuta investeringar 476 0 476 

Inventarier barn & utbildning 460 0 460 

Blåviks parkering 400 39 361 

Inventarier äldreomsorgen 225 169 56 

Julbelysning 2021 200 102 98 

Belysningsarmatuerer gata 200 207 -7 

Inventarier räddningstjänsten 165 120 45 

Inventarier Åsbo skola 150 74 77 

Biblioteksdisk 120 117 3 

Serveringslinje Parketten 115 116 -1 

Lastbil Gata/park 100 125 -25 

Skötbord förskola 80 53 27 

Åkgräsklippare gata/park 70 64 6 

Inventarier musikskolan 60 48 12 

Rehab IT nätverk 50 51 -1 

Mark Leksaksfabriken 0 27 -27 

Brandlarmanläggning 0 81 -81 

Fällhagen dränering 0 101 -101 

Möbler Kommuhuset 0 104 -104 

Fiber Malex fritidsboende 0 163 -163 

Komhall toaletter 0 191 -191 

Sättertorpsvägen, breddning/asfaltering 0 279 -279 

Stekanäs-Kulla Fiber 0 396 -396 

Blåvik ångbåtsbrygga  0 941 -941 

Blåvik fiber 0 1 194 -1 194 

Summa årets investeringar 11 971 17 173 -5 202 
   

Varav pågående projekt Budget 2021 Utfall 2021 
Avvikelse mot 

budget, tkr 

Fiber Malex EU fastboende 4 200 7 443 -3 243 

Stekanäs-Kulla Fiber 0 396 -396 

Summa årets investeringar 4 200 7 839 -3 639 

62



 Bokslut 2021 Boxholms Kommun   

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  29 (91) 

 

 

 

EXPLOATERINGSOMRÅDEN  

För närvarande har Boxholms kommun fyra aktiva exploateringsområden Fällhagen, Dalen, Blåvik samt 

Djursholm. I dessa områden finns exploaterad mark för nybyggnation.  

 

Under januari till december har fyra tomter sålts i Bjursholm. Det finns ytterligare sex stycken tomter för 

avstyckning. Det kommer att ske i samband med att den nya detaljplanen vinner laga kraft. I Blåvik finns 

per 31 december 2021 två tomter kvar till försäljning. I Dalen har inga tomter sålts under perioden. Per 31 

december 2021 finns elva tomter kvar till försäljning.  

 

FÖRVALTADE STIFTELSER  

Specifikation (tkr) av förvaltat kapital i stiftelser per 2021-12-31, (1 514 tkr år 2020): 

 

 

 

Stiftelsen C O W Burén och hans fru L Buréns donationsfond avslutades per 2021-12-31. Ingen avkastning 

genererades för Simon Appelmans donation. 

Avkastningen i Stiftelsen Syskonen Holmqvist Minnesfond uppgick till 42 tkr för år 2021. Resultat efter 

värdering av finansiella tillgångar uppgick till 220 tkr. Utdelning för 2021 kommer att göras under 2022 med 

ett belopp på 24 tkr. Stiftelsens placering har inte ändrats under året utan ligger kvar med samma belopp 

som året innan. Placerat belopp uppgår till 896 tkr och marknadsvärdet var på bokslutsdagen 2021-12-31 

1 280 tkr. 

  

Stiftelsen C O W Burén och hans fru L Buréns donationsfond 0 

Stiftelsen Simon Appelmans donation 37 

Stiftelsen Boxholms skolors samfond 247 

Stiftelsen Sociala samfonden 286 

Stiftelsen Syskonen Holmqvists minnesfond 970 

SUMMA 1 528 
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DRIFTREDOVISNING 
 

UTFALL PER NÄMND/UTSKOTT  

 

 

UTFALL I PROCENT (%) PER NÄMND UTSKOTT 

 

 

Tkr

Utfall            

2020

Budget 

2021

Utökad  

budget

Utfall       

2021

Avvikelse 

mot budget, 

tkr

Avvikelse 

mot budget 

%

Avvikelse  

mot frg år 

%

Kommunfullmäktige 1 111 1 208 1 126 82 7% -1%

KS Kommunövergripande 23 725 24 912 145 24 202 710 3% -2%

KS Måltid & Service 12 878 12 571 11 707 864 7% 9%

KS Barn och utbildning 130 303 137 393 137 897 -504 0% -6%

KS Räddningstjänsten 6 622 6 891 40 6 763 128 2% -2%

SMN Äldreomsorg 67 656 72 507 70 323 2 184 3% 0

SMN Individ- och familjeomsorg 24 663 25 458 32 720 -7 262 -29% 0

SMN Behandling och omsorg 28 494 28 700 30 603 -1 903 -7% -7%

Kultur- och turismnämnd 4 955 5 281 5 045 236 4% -2%

Samhällsbyggnadsnämnd 15 809 17 552 90 17 055 497 3% -8%

Miljönämnd 856 865 994 -129 -15% -16%

Summa driftsbudget 317 071 333 338 275 338 435 -4 822 -1,4% -7%
varav generella statsbidrag inkluderade i verksamhetens utfall* 3 355 -3 355

Summa driftsbudget netto 317 071 333 338 275 341 790 -8 177 -2%

Kapitalkostnader investeringsbudget (budget 901 tkr, omfört till resp förvaltning under året)

Ofördelade budgetmedel 725 725 87%

Finansiering * 331 730 336 621 340 168 3 547 1%

Resultat 14 659 2 283 1 732 -551

Procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning -4,3% 0,1% 4,3%

* Statsbidrag om 3 355 tkr som aver nämndernas verksamhet ("Säkerställa god vård och omsorg om äldre" samt "Skolmiljarden") ska enligt förändrade 

direktiv under 2021 från regeringskansliet, RKR och SKR redovisas som generella statsbidrag. Det innebär att de redovisningsmässigt flyttas från klass 3 

verksamhetens intäkter till klass 8 skatter, utjämning och generella bidrag. I tabellen ovan inkluderas de i respektive verksamhet. I resultaträkningen 

redovisas de under skatter och generella bidrag. Beskedet kom alltför sent för att kunna kompensera med beslut om förändrade ramar

Kommunfullmäktige
0,3%

KS Kommunövergripande
7,2%

KS Måltid & Service 
3,5%

KS Barn och 
utbildning

40,7%

KS Räddningstjänsten
2,0%

SMN Äldreomsorg
20,8%

SMN Individ- och 
familjeomsorg

9,7%

SMN Behandling och 
omsorg

9,0%

Kultur- och turismnämnd
1,5%

Samhällsbyggnadsnämnd
5,0%

Miljönämnd
0,3%
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INTÄKTER OCH KOSTNADER PER NÄMND/UTSKOTT 

Bokslut 2021 

Tkr Intäkter 

Lämnade 
bidrag, 

köpt 
verksamhet Personal 

Lokal & 
fastighet Övrigt 

Kapital 
kostnad Netto 

Kommunfullmäktige 0 0 414 0 711 0 1 126 

KS Kommunövergripande 10 564 2 263 16 033 3 123 9 762 3 585 24 202 

KS Måltid & Service 5 440 23 11 675 72 5 299 79 11 707 

KS Barn och utbildning 19 462 30 663 92 868 17 570 15 649 611 137 897 

KS Räddningstjänsten 492 1 369 3 457 1 171 704 553 6 763 

SMN Äldreomsorg 11 464 2 522 60 242 10 153 7 585 1 285 70 324 

SMN Individ och familjeomsorg 7 810 25 706 11 985 747 2 086 7 32 720 

SMN Behandling och omsorg 8 579 2 602 31 227 2 982 2 331 41 30 603 

Kultur- och turismnämnd 1 450 122 4 124 581 1 512 156 5 045 

Samhällsbyggnadsnämnd 3 748 7 049 5 799 2 615 2 396 2 944 17 055 

Miljönämnd 0 994 0 0 0 0 994 

SUMMA * 69 009 73 312 237 823 39 014 48 034 9 261 338 435 
* Inkluderar statsbidrag om 3 355 tkr som aver nämndernas verksamhet ("Säkerställa god vård och omsorg om äldre" samt "Skolmiljarden") ska enligt 
förändrade direktiv under 2021 från regeringskansliet, RKR och SKR redovisas som generella statsbidrag. Det innebär att de redovisningsmässigt flyttas 
från klass 3 verksamhetens intäkter till klass 8 skatter, utjämning och generella bidrag. I tabellen ovan inkluderas de i respektive verksamhet. I 
resultaträkningen redovisas de under skatter och generella bidrag. Beskedet kom alltför sent för att kunna kompensera med beslut om förändrade 
ramar 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 

Lämnade bidrag, 
köpt verksamhet

18%

Personal
58%

Lokal & fastighet
10%

Övrigt
12%

Kapitalkostnad
2%
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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 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 
Avvikelse 
mot budget 
2021 

Kommunfullmäktige 244 204 222 204 18 

KS Kommunövergripande 4 328 4 360 4 572 4 391 181 

KS Måltid & Service  2 473 2 367 2 307 2 124 183 

KS Barn och utbildning 24 386 23 948 25 214 25 018 197 

KS Räddningstjänsten 1 228 1 217 1 265 1 227 38 

SMN Äldreomsorg 13 877 12 434 13 306 12 758 548 

SMN Individ- och familjeomsorg 2 381 3 911 4 672 5 936 -1 264 

SMN Behandling och omsorg 9 006 5 517 5 267 5 552 -285 

Kultur- o turismnämnd 875 911 969 915 54 

Samhällsbyggnadsnämnd 2 929 2 906 3 221 3 094 127 

Miljönämnd 157 157 159 180 -22 

Total nettokostnad per invånare 61 883 57 932 61 174 61 400 -226 
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RÄKENSKAPERNA 
RESULTATRÄKNING 

 

 

Resultaträkning, tkr   
Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Avvikelse 
mot 

budget 

Avvikelse     
mot före-

gående    
år 

Avvikelse 
mot 

prognos 

Verksamhetens intäkter  66 260 60 946 53 630 64 105 12 630 2 154 5 314 
Verksamhetens 
kostnader  -410 367 -406 409 

-388 
138 

-382 
176 -22 229 -28 191 -3 958 

Avskrivningar  -7 488 -6 903 -6 986 -7 130 -502 -358 -585 
Varav 
jämförelsestörande post not 1 -3 923 0 0 0 -3 923 -3 923 -3 923 

Verksamhetens 
nettokostnader not 2 -351 595 -352 366 

-341 
494 

-325 
200 -10 101 -26 395 771 

           

Skatteintäkter not 3 256 563 254 624 247 462 243 818 9 101 12 745 1 939 

Gen statsbidrag och 
utjämningar not 4 95 122 91 638 95 263 95 022 -141 100 3 484 

Verksamhetens resultat   90 -6 104 1 231 13 640 -1 141 -13 551 6 194 

           

Finansiella intäkter not 5 2 940 2 939 1 493 1 381 1 447 1 559 1 

Finansiella kostnader not 6 -1 297 -1 266 -441 -363 -856 -935 -31 

Resultat efter                    
finansiella poster   1 732 -4 431 2 283 14 659 -551 -12 927 6 163 

           

Periodens resultat   1 732 -4 431 2 283 14 659 -551 -12 927 6 163 
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BALANSRÄKNING 
 

Balansräkning, tkr   2021-12-31 2020-12-312 

     

TILLGÅNGAR     

     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar not 7 117 167 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader, tekniska anläggningar not 8 115 644 105 188 

Maskiner och inventarier not 9 11 878 12 733 

Övriga materiella anläggningstillgångar not 10 983 850 

Summa materiella anläggningstillgångar  128 504 118 770 

     

Finansiella tillgångar not 11 26 066 28 201 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   154 687 147 138 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Förråd m.m. not 12 1 085 1 365 

Fordringar not 13 48 848 37 474 

Kassa och bank not 14 15 907 24 545 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   65 840 63 383 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   220 527 210 521 
     
     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

     
EGET KAPITAL     
Årets resultat  1 732 14 659 

Övrigt eget kapital  91 281 76 622 

SUMMA EGET KAPITAL not 15 93 013 91 281 

     
AVSÄTTNINGAR     
Avsättningar för pensioner  10 459 6 443 

Andra avsättningar  14 131 14 376 

SUMMA AVSÄTTNINGAR not 16 24 590 20 819 

     
SKULDER     
Långfristiga skulder not 17 51 689 34 211 

Kortfristiga skulder not 18 51 235 64 210 

SUMMA SKULDER   102 924 98 421 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 220 527 210 521 
     
     

ANSVARSFÖRBINDELSER     
Ansvars- och borgensförbindelser: not 19 467 465 472 337 

 

 

 

 

68



 

 Bokslut 2021 Boxholms Kommun 

 RÄKENSKAPER  35 (91) 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS 
 

   2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

 Årets resultat  1 732 14 659 

 Justering för avskrivningar  7 488 7 130 

 Just. för förändring pensionsavsättning inkl. löneskatt 4 016 -147 

 

Just. för förändring avsättning 
avfallsanläggning  -245 -46 

 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster som ingår i årets resultat Not 20 0 -321 

 Poster som bokförts direkt mot eget kap.  0 419 

      
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 990 21 694 

+/- Försäljn/inköp exploateringsfastigheter  280 1 424 

+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.  -11 374 -2 115 

+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder  -1 975 1 841 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -78 22 844 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

 Investering i fastigheter o inventarier  -17 173 -26 704 

 Försäljning av fastigheter o inventarier  0 321 

 Ökning skuld för kostn.ers. & inv.bidrag  6 478 191 

 Investering i aktier o andelar  0 -4 061 

 Försäljning av aktier o andelar  2 136 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -8 560 -30 253 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

 Utlåning     

 Försäljning av placeringar  - - 

 Amortering av långfristiga fordringar  - - 

 Upplåning     

 Nyupptagna långfristiga lån  11 000 33 000 

 Amortering långfristiga lån  0 -11 000 

 Ökning kortfristiga lån  - - 

 Minskning kortfristiga lån  -11 000 -2 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 20 000 

      

Årets kassaflöde   -8 638 12 591 

      

Likvida medel vid årets början  24 545 11 954 

Likvida medel vid årets slut  15 907 24 545 
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NOTFÖRTECKNING 
 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNING 
 

belopp i tusen kr   

Not 1 Jämförelsestörande post (tkr)     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Jämförelsestörande kostnader 3 923 0 

Summa jämförelsestörande kostnader 3 923 0 

   

Avser justering av pensionsavsättning på grund av alltför låga avsättningar från tidigare år.  

   

   

Not 2 Verksamhetens nettokostnader (tkr)     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetens intäkter exklusive realisationsposter 66 162 63 570 

Realisationsvinster 98 536 

Summa verksamhetens intäkter 66 260 64 105 

   

Verksamhetens driftskostnader 410 367 382 176 

Avskrivningar 7 488 7 130 

Summa verksamhetens kostnader 417 855 389 306 

   

Verksamhetens nettokostnad 351 595 325 200 

   

Kostnader för räkenskapsrevison 108 100 

   

   

Not 3 Skatteintäkter (tkr)     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Allmän kommunalskatt 249 436 249 065 

Skatteavräkning 7 127 -5 247 

Summa skatteintäkter  256 563 243 818 

   

   

Not 4 Generella statsbidrag och utjämningar (tkr)     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Inkomstutjämningsbidrag 60 395 61 068 

Införandebidrag 0 170 

Regleringsbidrag 16 182 5 605 

Kostnadsutjämningsbidrag 0 0 

Bidrag för LSS-utjämning 836 2 412 

Kommunal fastighetsavgift 18 327 15 808 

Generella bidr från staten 3 355 11 394 

Kostnadsutjämningsavgift -3 973 -1 434 

Summa generella statsbidrag och utjämning 95 122 95 022 
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Not 5 Finansiella intäkter (tkr)     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Utdelning aktier & andelar 141 263 

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 701 0 

Ränteintäkter 7 25 

Borgensåtagande 1 091 1 093 

Summa finansiella intäkter 2 940 1 381 

   

   

Not 6 Finansiella kostnader (tkr)     

   

 2021-12-31 2020-12-31 
Förlust vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 30  
Nedskrivning finansiella tillgångar 911 0 

Räntekostnader 287 294 

Bankkostnader och övriga finansiella kostnader 69 69 

Summa finansiella kostnader 1 297 363 
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NOTER TILL BALANSRÄKNING  
 

belopp i tusen kr   

Not 7 Immateriella tillgångar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 871 871 

Årets inköp 0 0 

Utgående anskaffningsvärden 871 871 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -704 -655 

Årets avskrivningar -49 -49 

Utgående ackumulerade avskrivningar -753 -704 

   

Utgående balans 117 166 

   

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 194 653 170 344 

Årets inköp 15 635 24 309 

Utgående anskaffningsvärden 210 288 194 653 

   
Ingående ackumulerade avskrivningar -89 465 -85 139 

Årets avskrivningar -5 179 -4 326 

Utgående ackumulerade avskrivningar -94 643 -89 465 

   
Utgående balans 115 645 105 188 

   
Bedömd genomsnittlig nyttjande period 17 20 
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Not 9 Maskiner och inventarier     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 42 886 40 652 

Årets inköp 1 230 2 461 

Årets försäljningar 0 -227 

Utgående anskaffningsvärden 44 116 42 886 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -30 153 -27 552 

Årets avskrivningar -2 085 -2 828 

Årets försäljningar 0 227 

Utgående ackumulerade avskrivningar -32 238 -30 153 

   
Utgående balans 11 878 12 733 

   
Bedömd genomsnittlig nyttjande period 14 10 

   
Operationell leasing   

Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:   

Inom 1 år 872 765 

Senare än 1 år men inom 5 år 299 438 

Senare än 5 år 0 0 

   

Not 10 Övriga materiella anläggningstillgångar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 755 2 596 

Årets inköp 309 159 

Utgående anskaffningsvärden 3 064 2 755 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 906 -1 754 

Årets avskrivningar -176 -152 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 082 -1 906 

   
Utgående balans 983 850 

   
Bedömd genomsnittlig nyttjande period 11 12 
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Not 11 Finansiella tillgångar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Aktier:   

Sv. Kommuner & Regioner 1 1 

Inera AB 43 43 

AB Boxholmshus 19 900 19 900 

Rederi Ab S/S Boxholm II 50 50 

VÖKBY Bredband AB 0 1 350 

SmåNet AB 4 061 4 061 

Östsvenska Yrkeshögskolan 50 50 

Värdereglering aktier andelar -911 -126 

Summa aktier 23 193 25 329 

   
Andelar:   

Föreningen Folkets hus, B 36 36 

Stf Boxholms Bruksmuseum 50 50 

Kommuninvest ek. förening 2 787 2 787 

Summa andelar 2 872 2 872 

   
   
Långfristiga fordringar:   
Förlagslån Kommuninvest 0 0 

Summa långfristiga fordringar 0 0 

   

   
Summa finansiella tillgångar: 26 066 28 201 

   

Not 12 Förråd med mera     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående balans 1 365 2 789 

Upparbetade exploateringsinkomster -312 -695 

Marknadsvärdering 0 -1 317 

Omklassificering 0 0 

Upparbetade exploateringsutgifter 32 587 

Utgående balans 1 085 1 365 

   

   

   

Not 13 Fordringar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 5 501 2 810 

Fastighetsavgiftsfordran 19 584 16 689 

Momsfordringar 4 786 4 953 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 350 11 126 

Övriga fordringar 626 1 896 

Utgående balans  48 848 37 474 
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Not 14 Kassa och bank     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Kassa 2 3 
Swedbank 1) 15 905 24 541 

Utgående balans 15 907 24 544 

   

1) Härutöver finns en checkkredit om 10 mkr, vilken inte är utnyttjad på balansdagen.  

   

Not 15 Eget kapital     

   

Anläggningskapital: 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar 154 687 147 138 

Långfristiga skulder inklusive kortfristigt lån -44 000 -44 000 

Kostnadsersättningar och investeringsbidrag -7 689 -1 211 

Summa avsättningar -24 590 -20 819 

Summa anläggningskapital 78 408 81 107 

   

Rörelsekapital:   
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1 085 1 365 

Omsättningstillgångar 64 755 62 018 

Kortfristiga skulder exkl. kortfristig lånedel -51 235 -53 210 

Summa rörelsekapital 14 605 10 174 

   
Summa anläggningskapital + rörelsekapital 93 013 91 281 

   
Förändring av eget kapital:   
Eget kapital 1/1 91 281 76 203 

Justering eget kapital *) 0 419 

Periodens resultat 1 732 14 659 

Summa eget kapital 31/12 93 013 91 281 

   
 

   

Not 16 Avsättningar     

   

 2021-12-31 2020-01-31 

Avsatt till pensioner 7 386 4 154 

Avsatt till särskild löneskatt på pensioner 1 792 1 008 

Avsatt till individuella pensionslösningar inkl. löneskatt 1 281 1 281 

Avsättning för borgensåtaganden 1 500 1 500 

Avsättning för täckande av avfallsanläggning Åsbodalen 12 631 12 876 

Utgående balans 24 590 20 819 
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Not 17 Långfristiga skulder     

   

 2021-12-31 2020-01-31 

Ingående balans lån kreditinstitut 33 000 11 000 

Nyupplåning  33 000 

Omklassificering från kort till långt lån 11 000 -11 000 

Utgående balans 44 000 33 000 

   

Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag 7 689 1 211 

   
Summa långfristiga skulder 51 689 34 211 

   

Not 18 Kortfristiga skulder     

   

 2021-12-31 2020-01-31 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 40 11 037 

Leverantörsskulder 9 450 6 009 

Moms och särskilda punktskatter 8 0 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 3 885 4 235 

Övriga kortfristiga skulder 45 1 050 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 808 41 878 

Utgående balans 51 235 64 210 

   

Not 19 Ansvarsförbindelser     

   

 2021-12-31 2020-01-31 

Pensionsåtaganden1) 101 381 103 320 

Borgensåtaganden AB Boxholmshus 311 002 312 538 

Borgensåtaganden Kommunalförbundet ITSAM 3 780 3 174 

Borgensåtaganden föreningar 7 302 9 305 

Engagemang Kommuninvest2) 44 000 44 000 

Summa ansvarsförbindelser 467 465 472 337 

   

1) Löneskatt på pensionsåtaganden inräknat   

2) Boxholms kommun har i augusti 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 
kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Boxholms kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 510 966 138 tkr och totala tillgångar till 518 679 716 tkr. Boxholms kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 388 064 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
394 377 tkr. 
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Not 20 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster   

   

 2021-12-31 2020-01-31 
Justering för vinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar 0 -321 

Summa ej likviditetspåverkande poster 0 -321 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 

2018:597). Boxholms kommun följer god redovisningssed och tillämpliga delar av de rekommendationer 

som Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger ut. 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller som bedöms ha en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassas som anläggningstillgång om värdet uppgår till minst ett prisbasbelopp. Linjär avskrivning 

tillämpas, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 

För materiella och immateriella anläggningstillgångar används avskrivningstider mellan 3 och 100 år. 

På mark och pågående projekt görs ingen avskrivning. Boxholms kommun följer RKR:s 

rekommendation gällande redovisning av investeringsbidrag. Icke offentliga bidrag till investeringar 

intäktsförs direkt vid utbetalningstillfället. Offentliga investeringsbidrag bruttoredovisas och upplöses i 

samma takt som avskrivningskostnaderna. 

 

Från och med 2014 ska, enligt RKR, komponentavskrivning tillämpas för tillgångsslagen fastigheter, 

byggnader och gator och parker.  Boxholms kommun tillämpar komponentavskrivning från år 2015 men 

endast på nya investeringar. Fastigheter delas in i följande komponenter: 

 

Komponent 
Nyttjandeperiod                      

antal år 

Stomme, grund 100 

El, VVS 50 

Markarbeten, utemiljö 40 

Fasad, balkong, yttertak 40 

Fönster, ytterdörrar 40 

Snickerier 40 

Tekniska installationer, ventilation, maskiner, 
bredbandsutbyggnad 20 

Ytskikt  20 

Mark 0 

 

 

AVSÄTTNINGAR 

Kommunen har under tidigare år gjort avsättningar för täckning av Åsbodalens avfallsanläggning. 

Deponering på avfallsanläggningen upphörde januari 2005. Täckning ska enligt beslut från 

Länsstyrelsen vara utfört så snart som möjligt, dock senast 2025. Kostnad för täckning beräknas enligt 

senaste utredningen uppgå till cirka 13 000 tkr. Kostnadens storlek beror mycket på tillgång av 

sluttäckningsmaterial vilket är svårt att få tag på.  

 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

Samtliga kommunens finansiella anläggningstillgångar är bokförda till anskaffningsvärdet. Större delen 

av de finansiella tillgångarna som finns avser aktier och andelar i koncernbolag, ekonomiska föreningar 

samt intressebolag och intresseföreningar. 

 

GENERELLA STATSBIDRAG 

Generella statsbidrag redovisas linjärt över året från den månad då de beslutats av regeringen. 

 
 
 
 

78



 

 Bokslut 2021 Boxholms Kommun 

 REDOVISNINGSPRINCIPER  45 (91) 

 

INTÄKTER 
Slutavräkningen för skatteintäkter följer RKR:s rekommendation R2. Det innebär att Boxholms kommun 

använder SKR:s decemberprognos för slutskatteavräkning.  

 

INVESTERINGSBIDRAG OCH ANSLUTNINGSAVGIFTER 

Boxholms kommun följer RKR:s rekommendation gällande redovisning av investeringsbidrag. Icke 

offentliga bidrag till investeringar intäktsförs direkt vid utbetalningstillfället. Offentliga investeringsbidrag 

bruttoredovisas och upplöses i samma takt som avskrivningskostnaderna. 

Anslutningsavgifter för bredbandsnätet intäktsförs vid faktureringstillfället. 

 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 
När det förekommer jämförelsestörande poster särredovisas de i not till respektive post i 

resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som förekommer och som uppgår till minst 

500 tkr. 

 

KONCERNREDOVISNING / SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER 

I den kommunala koncernen ingår Boxholmshus där kommunen har ett 100 % ägande. AB 

Boxholmshus äger i sin tur 100 % av AB Boxholmsteknik.  

Smånet är ett bolag där Boxholms kommun har ett ägande tillsammans med Vadstena, Ydre samt 

Ödeshögs kommuner. Kommunens andel av SmåNet AB uppgår till 25 %, där SmåNet i sin tur äger 

60% av Vökby. Det indirekta ägandet i VÖKBY AB uppgår till 15 procent, med 12,5 procents inflytande. 

VÖKBY AB har därför utelämnats ur den sammanställda redovisningen. SmåNet ABs verksamhet är 

mycket liten i förhållande till kommunkoncernen varför även detta bolag utelämnats. 

Kommunens andel av kommunalförbundet ITSAM uppgår till 17 %. Sammanställda räkenskaper ITSAM 

ingår ej i den sammanställda redovisningen i årsredovisningen då dess ekonomiska betydelse är utan 

större betydelse för kommunen.  

 

LEASING 

Leasingavtal med ett värde som understiger ett prisbasbelopp eller har en nyttjandeperiod upp till 3 år 

klassificeras som operationell leasing. För leasingavtal som överstiger ett prisbasbelopp och nyttjande 

överstiger 3 år sker en bedömning av i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna överförs 

till kommunen. Samtliga leasingavtal i kommunen klassificeras som operationella och inget aktuellt avtal 

överstiger 3 år.  

 

PENSIONER 
Pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07 och redovisas enligt 

blandmodellen. Det innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 samt andra 

pensionsförpliktelser redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser som intjänats från och 

med 1998 redovisas som avsättning. Kommunens aktualiseringsgrad gällande anställd personals 

tidigare pensionsgrundande anställningar uppgår till 98 %. Aktualisering är arbetet med att utreda tid 

och lön som påverkar den kommande pensionen. 

 

SEMESTERLÖNESKULD 

Semesterlöneskulden beräknas per balansdagen 31 december och skuldförs enligt beräkningar från 

lönesystemet. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller andra ärenden av större vikt för 

kommunen.  

Beslutade ärenden under året har exempelvis varit: 

 Beslut rörande ägandet i Vökby Bredband AB, SmåNet AB samt beslut om försäljning av 

aktier i Vökby Bredband AB till Utsikt Bredband AB 

 Samarbete gällande överförmyndarkansli/nämnd 

 Detaljplan Malexander 1:1 del av – antagande 

 Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling 

 Investeringar – Regelverk för Boxholms kommun 

 Förslag på ny organisation för hantering av kommunens samverkan kring brottsförebyggande 

och trygghetsskapande arbete 

 Reviderat reglemente för kommunrevisionen 

 Förbundsordning Sydarkivera 2022 

 Nytt stall och tillbyggnad av ridhus 

 Motioner och medborgarförslag 

 

De större verksamheterna har under det gångna året redovisat för kommunfullmäktige om hur 

uppdragen har fullgjorts. Redovisning sker bland annat genom delårsrapport och årsredovisning. 

Enligt 11 kapitlet i Kommunallag (2017.725) ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk form.  

Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjerna i Boxholms kommun för god ekonomisk hushållning. 

Dessa riktlinjer är att med hög effektivitet och minsta möjliga slöseri med resurser skapa nytta för 

kommuninvånarna när den efterfrågas. Genom att göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid skapas utrymme 

för de stora satsningarna kommunen vill göra för att bli en tillväxtkommun.  

 

EKONOMI  

Kommunfullmäktige visar en positiv budgetavvikelse med 84 tkr. Avvikelsen beror på att 

sammanträdesarvodena samt arvoden för god man var lägre än budgeterade. 

 

FRAMTID  

Under året 2022 vidtas flera tillväxtfrämjande åtgärder, exempelvis har en ny tjänst som kommunikatör 

inrättats. En ny översiktsplan kommer att tas fram. Det exploateras cirka 30 nya tomter i kommunen. 

Dessa är belägna nära Boxholms centrum i området Timmerö (Bjursholm , G:a Leksaksfabriken). 

Även ett antal flerbostadshus planeras i området Dalen. 
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UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Personalkostnader 79 92 75 17  18% 5% 

Lokal & fastighetskostnader 0 4 0 4  100% 0% 

Övriga kostnader 254 192 186 6  3% 27% 

Nettokostnad  333 288 261 27  9% 22% 

 

 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 

 

  

Personalkostnader
29%

Lokal & 
fastighetskostnad
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71%
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KOMMUNREVISION 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

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 för medborgarna. 

 

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 tillfredställande 

och om räkenskaperna är rättvisande. Lekmannarevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs i 

kommunala bolag.  

Revisorerna genomför en ansvarsprövning av styrelse och nämnder som redogörs i den årliga 

revisionsberättelsen och som behandlas av kommunfullmäktige i samband med bokslutet och 

årsredovisningen. Revisorerna bedömer om ansvarsfrihet ska tillstyrkas, avstyrkas eller om 

anmärkning ska riktas.  

Revisorernas ansvarsprövning redogörs i den årliga revisionsberättelsen som behandlas av 

kommunfullmäktige i samband med hantering av årsbokslutet.  

Revisorerna har under verksamhetsåret haft dialog med kommunfullmäktiges presidium.  Nämndernas 

och styrelsens verksamheter har följts genom att revisorerna har tagit del av handlingar och protokoll 

samt genom nämndsdialoger/hearings. Revisorerna har genomfört följande granskningar: 

- Granskning av kommunens delårsredovisning 
- Granskning av kommunens årsredovisning 
- Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

 

 

FRAMTID 

Revisorerna kommer under verksamhetsår 2022 ha en fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges 

presidium.  Nämndernas och styrelsens verksamheter kommer att följas genom att revisorerna tar del 

av handlingar och protokoll. Revisorerna kommer att under våren 2022 fastställa de granskningar som 

ska genomföras  

under året. 
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UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Personalkostnader 78 125 104 21  17% -33% 

Övriga kostnader 397 448 468 -20  -5% -18% 

Nettokostnad  475 573 572 1  0% -21% 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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VALNÄMND 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

Sveriges kommuner ansvarar för att allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 

genomförs vart fjärde år. De ansvarar också för valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år, 

samt för folkomröstningar och eventuella extra val. 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.  

Valnämnden har genomfört två stycken sammanträden samt i september deltagit i en valkonferens. 

 

EKONOMI  

Budgetavvikelsen för valnämnden visar ett positivt resultat på 5 tkr. 

 

UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Personalkostnader 14 20 18 2 8% -31% 

Lokal & fastighetskostnader 1 0 0 0 0% 100% 

Övriga kostnader 2 6 2 4 60% -20% 

Nettokostnad  17 26 21 5 20% -22% 

  

 
 
KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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ÖVERFÖRMYNDARE 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

Huvudmän som behöver gode män och förvaltare har ökat något mot föregående år.För de huvudmän 

som har beviljats god man eller förvaltare har det funnits intresserade och lämpliga personer som har 

kunnat förordnas att utföra uppdragen. Tolk för gode män i ärenden med huvudman ökar. Inga 

ensamkommande barn som behöver god man via Boxholms kommun finns vid årets slut. Marianne 

Karlsson har slutat som överförmyndarersättare och har ersatts av Kjell Håkansson. 

 

FRAMTID 

Antalet godmanskap bedöms öka av flera anledningar. Inflyttning av människor med  hjälpbehov, dels 

ökar medellivslängden  samt att yngre människor med olika sjukdomar är i behov av godmanskap, vilket 

medför att förvaltar- och godmanskap behövs över längre tid. Därmed ökar även arvoden till förvaltare 

och godemän för utförda uppdrag på grund av att huvudmännen blir yngre och saknar egna medel att 

betala arvode till sina förvaltare och godemän.  

Mottagandet av ensamkommande barn till kommunens bedöms vara bli lågt under 2022.  

 

UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Intäkter 0 7 0 7 100% 0% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 0 13 0 13 0% 0% 

Personalkostnader 239 255 217 38 15% 9% 

Övriga kostnader 46 61 54 6 10% -17% 

Nettokostnad  286 321 271 50 15% 5% 

 
 
KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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KOMMUNSTYRELSE 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 

  
ÅRETS HÄNDELSER 

Liksom 2020 så har även 2021 präglats av ett fortsatt arbete med pandemin för att förhindra 

smittspridning, skydda våra riskgrupper och främja en hög vaccinationsgrad. Boxholm har genom ett 

hårt och idogt arbete av alla medarbetare lyckats väl i detta arbete och kunnat fortsätta bedriva 

verksamheterna på ett gott sätt. 

 

Under 2021 har kommunens kommunkontor gått igenom en generationsväxling, med anledning av att 

personal valt att ta pension. Vi har bland annat ny kommundirektör, personalchef, socialchef, 

ekonomichef samt att kommunstyrelsens ordförande är ny på sin post.  

Två nya tjänster har tillkommit på kommunkontoret; en kommunikatör, som kommer ha uppdraget att 

både internt och externt berätta om vad som händer i och runt Boxholms kommun samt en 

planarkitekt som bereder för nya tomter för såväl nybyggnation av bostäder som för företag.  

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

Förvaltningscheferna ska ta fram två nyckeltal för sin nämnd/område. Nyckeltalen ska 
ge en bra kostnadsjämförelse mot jämförbara kommuner. Nyckeltalen ska vara klara till 
mål- och budgetdagen våren 2021. X  

Kommunens mål är att 90 % av kommunens invånare ska ha tillgång till fiber/bredband 
med en hastighet på 100 mbit till år 2022.  X 

 

Bredbandsutbyggnaden fortgår kontinuerligt och fler och fler hushåll får tillgång till fiber/bredband, 

men vi kommer inte att uppnå målet till slutet av 2022.  

 

EKONOMI 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 855 tkr på sista raden.  

Intäkterna är högre än budget då anslutningsavgifter fakturerats för bredband. Samtidigt har kostnader 

blivit högre för återetablering av fibernät och aktiv utrustning vid installation av bredband. Även utfallet 

för den gemensamma löpande IT kostnaden är betydligt högre än budget. Personalkostnaderna är 

lägre än budgeterat, men ökat med 2% jämfört med föregående år. Kostnaderna för lokaler är högre 

än budget vilket till stor del beror på fler städtillfällen då pandemin pågått även under 2021. 

 

FRAMTID 

Framtiden för Boxholm ser god ut med en ökande tillväxt gällande invånarantal och blomstrande 

företag. Planerna på att bygga, både i privat och offentlig regi, garanterar en fortsatt gynnsam tillväxt. 

Ett omfattande arbete med en arbetsmarknadsenhet har startats för att få våra medborgare så 

självständiga som möjligt utifrån de förutsättningarna som finns. Målsättningen med vårt arbete är att 

tillsammans med övriga anställda och kommuninvånare göra Boxholms kommun till en än bättre plats 

att bo, verka och trivas i.  
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UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Utökad 
Budget 

Utfall 
2021 

Avvikelse 
mot 

budget 
tkr 

Avvikelse 
mot 

budget % 

Avvikelse  
mot frg 

år % 

Intäkter  6 962 6 729 0 10 301 3 572 53% 48% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 1 751 1 809 0 2 263 -454 -25% -29% 

Personalkostnader 15 674 16 709 0 16 033 676 4% -2% 

Lokal & fastighetskostnader 2 628 2 707 0 2 961 -254 -9% -13% 

Övriga kostnader 7 969 7 230 145 9 682 -2 307 -32% -21% 

Kapitalkostnader 2 666 3 186 0 3 564 -378 -12% -34% 

Nettokostnad  23 725 24 912 145 24 202 855 3% -2% 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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MÅLTID OCH SERVICE 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

Vi har glädjande nog kunnat öppna restaurang Kristallen efter ett drygt år av pandemi. 

Samverkansavtal har ingåtts med Vadstena kommun gällande kostchef. 

Digitalisering av den interna beställningsprocessen är genomförd. 

Kostprojektet tillsammans med vår omsorgsverksamhet är påbörjad. 

Upphandling av grönsaks-, mejeri- och huvudgrossist är publicerad. 

 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål budget 2021 Ja Nej 

Att i enighet med Östergötlands livsmedelsstrategi nå målet att 2021 ska minst 60 % av 

våra inköpta livsmedel vara producerade i Sverige och minst 30 % ska vara 

lokalproducerade   X X 

Att alla årskurser inom grundskolan ska få minst en Food for Life-aktivitet per år   X 
 

Kartlägga hur mycket matsvinn vi har nu och ta fram en handlingsplan för att minska 

matsvinnet   X 
 

Ett aktivitetsprogram tas fram för Food For Life inom äldreomsorg, samt att alla våra 

brukare får vara med på minst fyra Food for life aktiviteter per år                X 

 

Vi har uppnått vårt mål med 60% svenskproducerade livsmedel men däremot inte 30 % närproducerat 

där vi bara nått upp till ca 20%. Inför 2022 håller vi nu på med en ny livsmedelsupphandling där målet 

är att vi ska öka våra chanser att nå målet för närproducerat. 

På grund av pandemirestriktionerna har vi inte kunnat genomföra food för life aktiviteter för 

äldreomsorgen som var planerade. Däremot har ett förslag på aktivitetsprogram tagits fram. 

 

EKONOMI 

Vi har under 2021 ökat våra intäkter. Det beror till största delen på att vi under slutet av 2020 

genomförde en genomlysning av vår verksamhet och då upptäckte att vi missat att internfakturera 

vissa delar. Vi upptäckte också att vi låg på en allt för låg prisbild. När det gäller den minskade 

personalkostnaden så beror det på en generöst tilltagen vikariebudget för 2021 som inte utnyttjats. 

 

FRAMTID 

Vår digitaliseringsresa fortsätter och nästa steg är vår beställningsrutin för matlådor till ordinärt 

boende. Vi kommer under våren 2022 börja leverera kylda matlådor istället för som idag varma. Detta 

efter ett beslut i socialnämnden. Ökad samverkan med Vadstena kommun inom måltidsverksamheten. 

Under 2022 kommer det genomföras en stor renovering av Dalens förskola där även köket ingår. Det 

innebär att vi flyttar vår verksamhet / personal till Bjursdalen under byggtiden. 

Planering av nytt kök  / matsal i Åsbo går in i nästa steg och förhoppningen är byggstart under hösten 

2022. 
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UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Intäkter  4 814 5 038 5 440 402  8% 13% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 230 0 23 -23  0% 90% 

Personalkostnader 11 523 11 990 11 675 316  3% -1% 

Lokal & fastighetskostnader 855 68 72 -4  -6% 92% 

Övriga kostnader 5 012 5 487 5 299 189  3% -6% 

Kapitalkostnader 72 64 79 -15  -23% -10% 

Nettokostnad  12 878 12 571 11 707 864  7% 9% 

 
 
 
KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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BEMANNINGS- OCH REKRYTERINGSENHETEN 
 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Under perioden har viss personalomsättning skett i poolgrupperna. Det har varit mer svårrekryterat 

under pandemin med att hitta rätt kompetens. Just nu finns vakanta tjänster i poolen där rekrytering 

pågår. 

Högre frånvaro i verksamheterna har under vissa perioder ställt stora krav med omfördelning av 

personal från bemanningen, och även gett mer övertid.  

Planeringen och bemanningen inför sommaren var mer långdragen och mer komplicerad än tidigare år. 

Det har varit många sökande till sommarvikariat men efterfrågad kompetens/erfarenhet har saknats i 

högre grad. 

Rekryteringar av timvikarier har pågått dock under andra former och tillvägagångssätt. Det har skapats 

andra rutiner med anledning av pandemirestriktioner. 

En förhoppning inför 2022 är att sänka timvikariekostnaderna. Rekryteringar av övriga tjänster har pågått 

som vanligt. Det har varit flertalet rekryteringar i kommunen under 2021.  

Samarbetet med enhetscheferna har ökat under perioden. Bemanningsenheten med sin centrala roll, 

har haft högre belastning under pandemin. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

Poolverksamheten ska ha minst 80 % utlagd arbetstid i verksamheterna X  

Vakanser som är verksamhetskritiska ska lösas inom två timmar  X 

 

 

EKONOMI 

Resultatet för perioden visar en negativ avvikelse när det gäller personalkostnader på cirka 1 200 tkr. 

Främst beroende av fyllnadstid, övertidsersättning och ob-ersättning. Den kraftigt sänkta 

vikariebudgeten för året har gett följden att vikariekostnaderna avviker negativt med 2 500 tkr. I 

jämförelse med föregående år avviker vikariekostnaderna positivt med 1 660 tkr. Övriga kostnader för 

bemanningsenheten har en positiv budgetavvikelse 179 tkr. Det beror till största delen på bidrag för 

Covid-19. 

 

 

FRAMTID 

Arbetet fortsätter med planerade inriktningsmål, samt utökning av kompetens i poolgrupper genom 

introduktion. Under rådande pandemi är det dock svårt att påskynda processen. Rekryteringar pågår 

kontinuerligt med nya timvikarier. Rekryteringar i övrigt pågår som vanligt. Möten med enhetschefer sker 

kontinuerligt. Ett nytt lokalt poolavtal blir aktuellt under våren 2022. 
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UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse       
mot budget 

tkr 

Avvikelse      
mot budget    

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Intäkter  0 0 264 264 0% 0% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 0 0 0 0 0% 0% 

Personalkostnader 14 089 14 774 15 976 -1202 -8% -13% 

Lokal & fastighetskostnader 159 166 162 4 2% -2% 

Övriga kostnader 257 259 348 -89 -34% -35% 

Kapitalkostnader 21 21 21 0 0% 0% 

Nettokostnad  14 526 15 220 16 243 -1023 -7% -12% 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021
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BARN OCH UTBILDNING 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

Under slutet av augusti genomfördes en omorganisation inom förskolan där en rektorstjänst blev två 

biträdande rektorer på 50 % vardera.  

Med hjälp av statsbidrag sker en utökning av rektorsuppdrag inom grundskolan under läsåret 21/22. 

Biträdande rektor på 50 % tillsätts för Stenbockskolan F-3 och skolchef utökas då till 100 %. Skolchef 

har kunnat ta över ansvarsuppgifter från rektorerna samt kunnat delta i strategiska frågor rörande 

regionen.  

 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål budget 2021 Ja Nej 

En ökad måluppfyllelse med minskade skillnader i statistiska resultat vad gäller ämnen, 

grupper och könstillhörighet i årskurs 9. 
 

X 

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en treårsperiod, ska andelen elever i 

årskurs 3, 6 och 9 som ännu inte når godtagbara kunskaper minska.    X 
 

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en treårsperiod, ska andelen elever i 

årskurs 3, 6 och 9 som når mer än godtagbara kunskaper öka.    X 
 

 

En ökad måluppfyllelse med minskade skillnader i statistiska resultat vad gäller ämnen, 

grupper och könstillhörighet i årskurs 9 

Meritvärdet har ökat från 218 till 223 poäng för årskurs 9 under vårterminen 2021 (se diagram 1). 

Flickornas meritvärde är fortsatt högre än pojkarnas, 240 respektive 201 poäng. 94,2% av eleverna är 

behöriga till ett nationellt program på gymnasiet.  
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Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en treårsperiod, ska andelen elever i årskurs 3, 

6 och 9 som ännu inte når godtagbara kunskaper minska 

Ökning av godtagbara kunskaper har ökat i alla årskurser och ämnen utom i årskurs 3 och 6 där 

andelen minskat i ämnena svenska och matematik.  

Måluppfyllelse årskurs 6 vårterminen 2021 (andelen godkända betyg i %) 

Skolenhet Antal 
elever 

Antal SVA  
elever 

Svenska/SVA Engelska Matematik 

Stenbockskolan 41 0 90,0 95,1 85,4 

Åsbo skola 14 0 100,0 100,0 100,0 

Totalt 55 0 92,7 96,4 89,1 

 

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en treårsperiod, ska andelen elever i årskurs 3, 

6 och 9 som når mer än godtagbara kunskaper öka 

Andelen elever som når en högre måluppfyllelse har ökat i alla årskurser och ämnen. 

Måluppfyllelse årskurs 9 vårterminen 2021 (andelen godkända betyg i %) 

Skolenhet Antal 
elever 

Antal SVA  
elever 

Svenska/SVA Engelska Matematik 

Stenbockskolan 52 5 96,2 98,1 96,2 

 

EKONOMI 

Barn och utbildning har totalt en negativ budgetavvikelse på 504 tkr (0,4 %). Förskolan har totalt en 

positiv budgetavvikelse på 1 135 tkr (3,0 %) och skolan en negativ avvikelse på 1 638 tkr (1,6 %).  

Kostnad för skolskjuts är 2 236 tkr dyrare än budget. Ökningar för 2021 jämfört med 2020 är 1 014 tkr 

(15,3 %). Inför läsåret 21/22 är det en skolskjutstur mindre än läsåret 20/21.  

 

Personalkostnaden för barn och utbildning avviker positivt med 696 tkr. Personalkostnader i förskolan 

går bättre än budget för perioden med 2 099 tkr (6,1 %), medan personalkostnaden i grundskola och 

grundsärskola går 1 403 tkr (2,4 %) sämre än budgeterat. Anledningen till förskolans positiva utfall är 

att alla vakanser inte har tillsatts av vikarier. I grundskola och grundsärskola har inflyttningar lett till 

ökade personalkostnader, där interkommunala elever ger en intäkt som inte syns i personalbudgeten. 

Det finns också personalkostnad som täcks av statsbidrag för läxhjälp samt skolmiljarden. 

  

Intäkterna för Barn och utbildning avviker positivt med 206 tkr. Förskolan har en positiv avvikelse på 348 

tkr (7,8 %), medan grundskolan står för en negativ avvikelse på 142 tkr (1,0 %).  

 

Lämnade bidrag och köp av verksamhet avviker positivt med 2 127 tkr (6,6 %). Kostnaderna för 

gymnasieskola och gymnasiesärskola har minskat och visar en positiv avvikelse på 1 807 tkr (6,8 %). 

Detta beror på att elevantalet har minskat inom gymnasiesärskolan, samt att våra elevers gymnasieplats 

är billigare än budgeterat. Vuxenutbildningen visar ett positivt resultat med 1 297 tkr (133,8 %). 

Anledningen till det positiva resultatet är bidrag från andra kommuner.    

 

FRAMTID 

Elevantalet minskar i förskolan och förvaltningen har påbörjat arbetet med halvering av antalet 

dagbarnvårdare i Strålsnäs. Även lokalen Röda villan i Strålsnäs som dagbarnvårdarna nyttjar kommer 

att avvecklas.    

Elevantalet i grundskolan har ökat med 50 elever under en tre års period och kommer fortsatt att öka.  

Utifrån HÖK 2022 arbetar barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med de fackliga 

representanterna med att ta fram en ”Strategisk kompetensförsörjningsplan”. Svårrekryterade 
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yrkesgrupper kan komma att kräva olika insatser som ändrade arbetstidsavtal samt vidareutbildning av 

egen personal. 

Dalens förskola står inför en större renovering där tre avdelningar behöver flyttas till en temporär lokal. 

På Åsbo skola planeras det för en nybyggnation. Syslöjdsalar på Stenbockskolan genomgår en 

arbetsmiljöutredning där svaren presenteras under 2022. 

  

UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

 

 

 

PER KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Intäkter  20 795 19 256 19 462 206 1% -6% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 31 078 32 387 30 663 1 725 5% 1% 

Personalkostnader 88 661 93 564 92 868 697 1% -5% 

Lokal & fastighetskostnader 16 350 17 006 17 570 -564 -3% -7% 

Övriga kostnader 13 893 13 110 15 649 -2 539 -19% -13% 

Kapitalkostnader 1 115 582 611 -29 -5% 45% 

Nettokostnad  130 303 137 393 137 897 -504 0% -6% 

* varav generella stadsbidrag  0 596 596   

Nettokostnad exklusive generella 
bidrag 130 303 137 393 138 493 -1 100 0% -6% 
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PERIODENS RESULTAT – EGEN VERKSAMHET (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Förskola 29 588 35 391 33 877 1 514 4% 14% 

Grundskola 61 066 66 336 71 276 -4 940 -7% -17% 

Fastighet 5 455 5 857 4 125 1 732 30% -24% 

Övrigt 8 604 2 079 3 612 -1 533 -74% 58% 

Nettokostnad  104 713 109 663 112 890 -3 227 -3% -8% 

 

 

PER KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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PERIODENS RESULTAT – KÖPT VERKSAMHET (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Gymnasieskola  24 945 26 612 24 805 1 807 7% -1% 

Interkommunal ersättning  938 1 613 1 742 -129 -8% -86% 

Vuxenutbildning  457 969 -328 1 297 134% 172% 

Nettokostnad  26 340 29 194 26 219 2 975 10% 0% 

 

 

 

PER KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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RÄDDNINGSTJÄNST MJÖLBY/BOXHOLM 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

Verksamheten följde fastställd årsplanering för den operativa verksamheten medan den förebyggande 
verksamheten påverkades hårt av coronapandemin. Extern utbildning kunde bedrivas i mycket liten 
omfattning och myndighetsutövningen tillsyn blev begränsad. 

I juni fattade kommunstyrelsen beslut att avböja inbjudan till medlemskap i RTÖG. Beslutet innebar att 
planering och arbete med ett mera långsiktigt perspektiv kunde återupptas.  

Hulje övningsfält fick en ansiktslyftning och modernisering med syftet att kunna fungera som ett 
utbildningscenter för all extern utbildning oavsett om den är platsbunden med praktik eller ska ske 
digitalt. 

Under sommaren togs ett nytt släckfordon i bruk. Tidigare reservsläckbilen placerades hos brandvärnet 
i Malexander vilket innebar en väsentlig modernisering av såväl fordon som räddningsutrustning. 

 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 

Mål 2021 Ja Nej 

Att genomföra tillsyner enligt fastslagen plan för 2021 
 

X 

Att samtliga 6-åringar ska erhålla brandskyddsinformation  X 
 

Att samtliga elever i årskurs 7 ska erhålla en 3-timmars teoretisk och praktisk 

brandskyddsutbildning X 
 

Att målplanen för räddningstjänstens övningsverksamhet följs och att samtlig operativ 

personal får minst 50 övningstimmar X 
 

 

I Boxholms kommun ska alla ha en trygg och säker miljö. Det är en viktig förutsättning för att 

kommuninvånarna vill bo kvar samt att nya ska flytta till kommunen. Räddningstjänsten bidrar till det 

målet genom att ha ovanstående målsättning. 

Beroende på pandemin kunde inte myndighetsutövning i form av tillsyner genomföras fullt ut som 

planerat. 

Utbildning för elever i årskurs 7 och brandskyddsinformation till 6-åringar genomfördes i anpassad form. 

Snittövningstiden uppgick till 55 timmar/person inklusive IVPA-repetitionsutbildning 

 

EKONOMI 

Totalt för året blev resultatet 168 tkr bättre än budget. Störst påverkan hade lyckad fordonsförsäljning 

samt lägre kostnader för personalutbildningar än beräknat. 

 

FRAMTID 

Räddningstjänsten arbetar ständigt med förbättringar och effektiviseringar för att ge allt bättre och 
snabbare service till invånare och verksamheter oavsett om det gäller operativa insatser, information, 
utbildning eller myndighetsutövning. Under 2022 införs Dynamisk resurshantering, DRH, vilket är en ut 
larmningsteknik som innebär att närmsta räddningsresurs larmas direkt till händelse oavsett 
kommuntillhörighet. 
Ett pågående arbete är att digitalisera delar av utbildnings- och informationsutbudet. Syftet är att 
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underlätta för såväl enskilda som verksamheter att tillgodogöra sig kunskaper som kan förhindra brand 
och andra olyckor. 

Som en del i översynen av de operativa rutinerna pågår ett projekt ”Skogsbrandsdepå”. Stora 
skogsbränder blir allt vanligare och kan innebära kostsamma insatser och att stora värden går till spillo. 
För att säkerställa räddningstjänstens förmåga och öka uthålligheten för insatser i skogen ska en depå 
av utrustning skapas. Depån ska täcka det material behov som krävs innan förstärkande styrkor och 
utrustning ansluter. Projektet drivs i samverkan med Räddningstjänsten Ödeshög och ska vara klart 
innan sommaren. 

 

UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 
Utökad 
budget Utfall 2021 

Avvikelse 
mot 

budget 
tkr 

Avvikelse 
mot 

budget  
% 

Avvikelse  
mot     

frg år     
% 

Intäkter  186 235 0 492 257  109% 164% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 1 328 1 378 0 1 369 9  1% -3% 

Personalkostnader 3 226 3 506 0 3 457 49  1% -7% 

Lokal & fastighetskostnader 1 107 1 124 0 1 171 -47  -4% -6% 

Övriga kostnader 563 581 40 704 -83  -14% -25% 

Kapitalkostnader 583 537 0 553 -16  -3% 5% 

Nettokostnad  6 622 6 891 40 6 763 168  2% -2% 

 
 
 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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SOCIAL OCH MYNDIGHETSNÄMND 
ÄLDREOMSORG 

 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Året har präglats av ett intensivt arbete med Covid -19 och åtgärder för att förhindra smittspridning i våra 

verksamheter vilket har lyckats väldigt väl. Inom äldreomsorgen precis som i övriga verksamheter i 

social- och myndighetsnämnden har en rad åtgärder vidtagits med anledning av detta. Det beställdes 

löpande skyddsmaterial och läkemedel. Under året har tydliga rutiner och gott om skyddsutrustning 

hjälpt till att minimera smittspridning. 

Under året har arbetet fortsatt med att försöka fullfölja besparingar i hemtjänst genom att följa 

brukarbehovet och planera personalens schema utefter vårdtyngd/beläggning. För att ytterligare kunna 

hålla kontroll på budget och planering av verksamheter har det genomförts ett arbete med 

planeringsverktyget JoTib. Det förväntas kunna ge en bättre kunskap och vara ett verktyg för att planera 

verksamheterna utifrån given budgetram. 

Under 2021 har bristen på särskilt boendeplatser tydligt märkts av och följden har varit att allt fler 

personer stannar kvar på korttids i väntan på en plats på särskilt boende.  Detta har medfört att kön till 

särskilt boende fortsatt att öka och arbete pågår med planering för det ökade trycket på platser.  Det i 

sig har också speglat av sig inom hemtjänst. I nuläget finns flertalet brukare med stora 

omvårdnadsbehov som också kräver dubbelbemanning flera gånger per dygn. Flera brukare med 

biståndsbeslut på hemtjänst i det egna hemmet väntar också på att få en plats på särskilt boende.  

Viss verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen har kunnat genomföras under det gångna året trots 

pågående pandemi. Digital signering av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har införts via APPVA, 

digital nattillsyn via kamera har börjat användas inom ordinärt boende och digitala läkemedelsskåp har 

införts på våra särskilda boenden.  

Förarbete har gjorts för att kunna starta upp ett “trygg-hemgångsteam” under våren 2022.  

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

Målsättningen ska vara att kunna bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt och 
kunna tillgodose brukarnas önskemål om kvarboende i ordinärt boende till livets slut. X  

Beslut ska verkställas skyndsamt och inom tre månader X  
Alla brukare med insatsbeslut ska ha en aktuell individuell genomförandeplan som följs 
upp löpande X  

Att vara en av Östergötlands läns kommuner i framkant när det gäller Socialstyrelsens 
brukarundersökningar X  

 

 

EKONOMI 

2021 års resultat visar en positiv avvikelse på 2183 tkr som till stor del beror på de stimulansmedel vi 

rekvirerat från staten. 
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FRAMTID 

Ett fortsatt arbete med bemanning och ekonomi kommer att ske med hjälp av tätt samarbete med vår 

ekonom för att följa budgetarbetet och prognosarbetet samt verktyget Jotib. Jotib ger en god möjlighet 

att kontrollera och planera ekonomin resurseffektivt. År 2022 kommer innebära ett fortsatt arbete med 

restriktionerna kring pandemin och att gemensamt förhindra smittspridning. Vi kommer arbeta fram en 

boendestrategi för både Äldreomsorgen och Behandling- och omsorg. Detta för att följa demografin och 

ha en god framförhållning gällande eventuell omstrukturering eller nybyggnation.  

 

UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Intäkter  8 951 5 565 11 464 5 899  51% 28% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 2 333 2 977 2 522 455  18% -8% 

Personalkostnader 56 885 57 529 60 242 -2 713  -5% -6% 

Lokal & fastighetskostnader 9 223 9 865 10 153 -288  -3% -10% 

Övriga kostnader 6 809 6 432 7 585 -1 153  -15% -11% 

Kapitalkostnader 1 357 1 269 1 285 -16  -1% 5% 

Nettokostnad  67 656 72 507 70 324 2 183  3% -4% 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 
 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Under året 2021 har inflödet av kommuninvånare med en tyngre social problematik ökat. 

Samtidigt har personer i behov av särskilt boende äldre ökat generellt under sista halvåret. Personer 

inom samsjuklighetsområdet har ökat. Inom IFO:s verksamhet inom utförardelen behövs 

kompetenshöjande insatser för att tillgodose individernas behov fullt ut. Arbetet pågår med att stärka 

kompetenserna med hemmaplanslösningar.  

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat något, vilket följer rikets utveckling. IFO-kontoret har 

arbetat aktivt med att minimera smittspridning av covid-19 genom tydliga åtgärder i handlingsplanen.  

 
MÅLUPPFYLLELSE 

 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

85 % av de klienter under 30 år som beviljas försörjningsstöd ska ha en meningsfull 
och kompetenshöjande sysselsättning  X 

Vid varje barn och unga utredning ska barnets behov beaktas och tydligt framkomma 
genom att barnsamtal genomförs X  

 
 
EKONOMI 

Externa placeringar har ökat under året, vilket påverkat budgeten negativt. Samt att kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd ökat. Resultat för 2021 visar på ett negativt resultat på 7 262 tkr.  

 

FRAMTID 

En satsning ska göras på ökad kompetens inom utförarsidan så att hemmaplanslösningar kan utföras 

internt. 

Arbetsmarknadsenheten kommer bidra till en positiv utveckling av att få personer som uppbär 

ekonomiskt bistånd till egen försörjning. 

Kompetenshöjande åtgärder för social- och myndighetsnämnden samt för medarbetarna på IFO 

anordnas under våren. Det är viktigt att ha en gemensam grund att stå på. 

Det pågår ett arbete med att bredda samverkan med närliggande kommuner och påbörja juridisk 

handledning i specifika grupper såsom biståndshandläggning äldre samt biståndshandläggning LSS. 

Övriga uppbyggda samverkansform vidareutvecklas. Arbete pågår med befattningsbeskrivningar för 

samtliga medarbetare för att tydliggöra innehållet i arbetet och höja kvaliteten på utförda insatser för 

kommunens invånare.   
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UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Intäkter * 4 342 2 678 7 810 5 132 192% 80% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 17 204 15 217 25 706 -10 489 -69% -49% 

Personalkostnader 9 609 10 891 11 985 -1 094 -10% -25% 

Lokal & fastighetskostnader 943 937 747 190 20% 21% 

Övriga kostnader 1 240 1 084 2 086 -1 002 -92% -68% 

Kapitalkostnader 10 7 7 0 0% 30% 

Nettokostnad  24 663 25 458 32 720 -7 262 -29% -33% 

* varav generella stadsbidrag 0 2 759 2 759   

Nettokostnad exklusive generella 
bidrag 24 663 25 458 35 479 -10 021 -39% -44% 

 

 
 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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BEHANDLING OCH OMSORG 
 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Året har präglats av ett intensivt arbete kring Covid -19 och åtgärder för att förhindra smittspridning i 

våra verksamheter vilket har lyckats väldigt väl. Precis som i övriga verksamheter i social- och 

myndighetsnämnden har en rad åtgärder vidtagits med anledning av detta. Förra årets nedstängningar 

av bland annat daglig verksamhet pågick fram till maj månad i år. Sedan dess har verksamheterna varit 

öppna igen. Dagverksamheten Träffpunkten öppnades efter sommaren, i samband med att matsal och 

simhall öppnades för allmänheten igen. 

Personalen inom behandling och omsorg har under det hårda arbetet med bland annat Covid-19 visat 

prov på en stor flexibilitet och lojalitet för arbetet. 

Det beställdes tidigt och löpande skyddsmaterial och läkemedel. Det har under året inte varit någon brist 

på det. 

Samverkan mellan polis, skola och öppenvård har fortsatt under året. 

Cheferna inom verksamheterna arbetar vidare med planeringsverktyget JoTib. Det förväntas kunna ge 

en bättre kunskap och vara ett verktyg för att planera verksamheterna utifrån given budgetram. Det 

underlättar även för bemanningsplaneringen. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

Alla familjer/brukare med insatsbeslut ska ha en aktuell individuell genomförandeplan som 
följs upp löpande X  

Beslut ska verkställas skyndsamt och inom tre månader X  
 

 

EKONOMI 

Behandling och omsorg visar ett negativt resultat 1903  tkr. Det negativa resultatet beror till stor del på 

att vi inte har kunnat sälja platser som planerat på gruppbostäderna. På grund av förändrat arbete i 

samband med Covid-19 har daglig verksamhet hållits stängd och det ger ett positivt resultat. Övriga 

verksamheter håller sig till största del inom budgetramen. Det finns någon enhet som sticker ut negativt 

och även det förklaras av omständigheterna runt Covid-19, då man har behövt sätta in extrapersonal i 

hemmet eftersom daglig verksamhet har hållit stängt.  

 

FRAMTID 

Ett fortsatt arbete med bemanning och ekonomi kommer att ske med hjälp av JoTib. Planeringsverktyget 

ger en tydlig bild av resurserna samt en möjlighet till att arbeta proaktivt med prognoser. Det ger en bra 

möjlighet till att kontrollera och planera budgeten. Det finns en utmaning i att bemanna verksamheterna 

och arbetet med det kommer att fortgå. Det har visat sig vara svårare än tidigare att rekrytera personal, 

både till tillsvidaretjänster samt till vikariat. 

År 2022 kommer innebära ett fortsatt arbete med restriktionerna kring pandemin och att undvika samt 

förhindra smittspridning på bästa sätt. Bemanningen samt drift av verksamhet kommer att anpassas 

efter pandemiläget, enligt överenskommen planering. 

Helhetsteamet kommer att minskas i personalresurs, från tre till två heltidstjänster. 
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UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Intäkter  9 847 9 673 8 579 -1 094  -11% -13% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 3 201 2 630 2 602 29  1% 19% 

Personalkostnader 30 048 30 635 31 227 -592  -2% -4% 

Lokal & fastighetskostnader 2 999 2 906 2 982 -76  -3% 1% 

Övriga kostnader 2 050 2173 2 331 -158  -7% -14% 

Kapitalkostnader 43 29 41 -12  -41% 5% 

Nettokostnad  28 494 28 700 30 603 -1 903  -7% -7% 

 
 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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KULTUR- OCH TURISMNÄMND 
 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Förvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Det har bland 
annat har inneburit anpassningar av verksamheten och att många evenemang och aktiviteter har ställts 
in, exempelvis valborgsmässofirandet och nationaldagsfirandet i Folkets Park. 
 
Camilla Dahlson utsågs till kulturstipendiat 2021. 
 
Kultur- och turismnämnden har beviljat ett bidrag på 20 000 kr till en revyföreställning om Boxholms 
Mejeri. 
 
Ny besökskarta för 2021/2022 angående turismen har tagits fram. 
 
Bibliotek 
Biblioteket har haft anpassade öppettider och ”take-away” tjänst gällande utlåning av böcker. ”Take-
away” innebär att böckerna bokas och hämtas vid entrén. Anpassade aktiviteter som följde riktlinjerna 
genomfördes av biblioteket, bland annat utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter. 
 
En ny bibliotekschef tillträdde sin tjänst den första november 2021. 
 
Ett gemensamt projekt med biblioteket i Mjölby och Vadstena har startats under hösten. Syftet med 
projektet är att nå ut till barn och vuxna med fokus på digitalt skapande, källkritik och läsfrämjande 
verksamhet.  
 
Biblioteket har investerat i en ny biblioteksdisk. 
 
Musikskola 
Musikskolans spellektioner har viss tid ägt rum via distans. Musikskolan har fått tillgång till grundskolans 
digitala undervisningssystem, Google Classroom. Där kan läraren lägga in speluppgifter som noter, 
inspelningar, film och så vidare. Eleverna kan också lägga in resultatet efter övning samt ha en 
kontinuerlig dialog med läraren.  
 
Carl Tryggers klassorkester har på grund av restriktioner genomfört undervisning med teori. Övrig 
orkesterverksamhet och ensembler har varit inställda. Carl Tryggers stipendiestiftelse beviljade ansökan 
om Carl Tryggers klassorkester även för läsår 2021/2022.  
 
Byte av musikskolans undervisningslokaler, från Stenbockskolan till Parketten, har genomförts. Detta 
har ägt rum inför höstens terminsstart på grund av barn- och utbildningsverksamhetens ändrade behov 
av lokaler. Viss anpassning av musikskolans nya lokaler på Parketten har ägt rum. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

Alla barn och ungdomar (förskola till högstadium) ska årligen erbjudas minst ett 
kulturprogram  X  

Minst 20 biblioteksprogram med totalt lägst 700 besökare  X  

Minst 225 aktiva låntagare, barn 7-17 år  X 

Musikskolan genomför minst elva offentliga framträdanden   X 

Behålla alternativt öka antalet elever i musikskolan X  
 

Den främsta anledningen till att flera av målen ej har uppnåtts är på grund av Coronapandemin. 

Målet gällande barn och ungdomars kulturprogram, används för att säkerställa att alla barn och 

ungdomar nås av minst ett program per år. 

Målet med minst 20 biblioteksprogram, med totalt lägst 700 besökare, används för att mäta och 

säkerställa att biblioteket fungerar som en attraktiv mötesplats, samt att de allmänkulturella aktiviteterna 

når den breda allmänheten. 

Målet med minst 225 aktiva låntagare (barn 7-17 år) används för att mäta att denna målgrupp i god 

omfattning tar del av bibliotekets utbud.  

Målet med att musikskolan genomför minst 11 offentliga framträdanden är viktigt för att utveckla 

förmågan hos eleverna att uppträda inför publik samt att rekryteringen av elever påverkas positivt. Att 

behålla alternativt öka antal elever i musikskolan är bland annat viktigt för god orkesterverksamhet och 

för att uppnå en långsiktigt positiv utveckling. 

 

 

EKONOMI 

Utfallet visar på en positiv budgetavvikelse på 236 tkr. De främsta anledningarna är vakant tjänst, 

sjukskrivningar samt färre evenemang och aktiviteter. 

 

 

FRAMTID 

En ansökan till Carl Tryggers stipendiestiftelse om en förlängning av Carl Tryggers klassorkester är 
planerad att inlämnas under våren. 
 
Biblioteket planerar att genomföra en undersökning om ungas önskemål om aktiviteter på biblioteket, 
med stöd från kulturrådet. Undersökningen är planerad att påbörjas under första halvåret 2022. 
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UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Intäkter  1 611 1 308 1 450 142 11% -10% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 106 106 122 -16 -15% -15% 

Personalkostnader 4 058 4 238 4 124 114 3% -2% 

Lokal & fastighetskostnader 485 474 581 -107 -23% -20% 

Övriga kostnader 1 749 1 642 1 512 130 8% 14% 

Kapitalkostnader 167 129 156 -27 -21% 7% 

Nettokostnad  4 955 5 281 5 045 236 4% -2% 

 
 
 
KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

Ny detaljplan över Malexander 1:1 har antagits och vunnit laga kraft. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 

fortsatt verksamhet för camping.  

Nytt detaljplaneförslag för Bjursholm är framtagen och har varit ute för samråd. Det har varit stor 

efterfrågan i området och tomterna är slut. Det nya området är en förlängning av det gamla och ger ca 

15 nya fastigheter.  

Nytt detaljplaneförslag för Timmerö 1:27, 1:100 är framtagen och har varit ute för samråd. Kommunen 

förvärvade området i syfte att tillskapa attraktiva tomter i centrumnära läge. Området är tänkt att ge 14 

st. nya fastigheter. 

Nytt detaljplaneförslag för Boxholm 8:1 är framtaget och har varit utställd för samråd. Syftet med 

detaljplanen är att tillskapa möjlighet för flerfamiljsbostäder. Beställare är AB Boxholms hus.  

Ny detaljplan för Helgebo 1:1 har ställts ut för samråd. Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett fåtal 

nya fastigheter samt att möjliggöra större byggrätt för området. Ett flertal yttrande har inkommit vilket 

gjort att arbetet inte kunnat framskrida som planerat. Ett flertal utredningar kommer att krävas för att 

komma vidare i arbetet. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål 2021 Ja Nej 

Framtagande av ny översiktsplan under mandatperioden  X 

Ha god framförhållning i detaljplanearbetet för nya bostäder och ny industrimark X  

Handläggningen av ett normalt bygglovsärende får max ta åtta veckor  X  

Snö- och halkbekämpning inom 48 timmar efter att jourutringning skett X  

Vid felanmälan ska en åtgärdsplan finnas inom 48 timmar X  
 

För att spegla servicenivån mot kommuninvånarna gällande byggnadslov är ambitionen att ha en kortare 

handläggningstid jämfört med lagstiftningen på max 10 veckor. Idag har vi handläggningstid på max 6 

veckor i ett normalärende. 

 

 

EKONOMI 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en positiv budgetavvikelse på 587 tkr. Den största positiva 

avvikelsen är på detaljplaner/ kartor vilket blev 348 tkr bättre än budget. Anledningen är att kostnaden 

för översiktsplanens arbete ligger under denna verksamhet, kostnaden för planarkitekts lön hamnar 

under administrationen. Bygglov ger en större intäkt än budgeterat, vilket speglar den positiva 

utvecklingen när det gäller nyproduktionerna av bostadshus i kommunen. Den största negativa 

avvikelsen är Svartåvallen som översteg budget med 183 tkr detta pga. krav på omhändertagandet av 

granulaten. Gata/parkavdelningen fortsätter att ge stora samordningsvinster för kommunen. Gata/ 

parkavdelningens utfall blev 302 tkr bättre än budget.   

 

 

FRAMTID 

Gällande vatten- och avloppsplanen (VA-planen) så kommer den att fortsätta under 2022. 

Coronapandemin har satt stopp för vidare utredning under 2021 och utredningen kommer att fortsätta 

under 2022.  En gjord förstudie syftar till att få en långsiktig och hållbar VA-lösning för Kopparhult, Blåvik, 

Hårdaholmen och Liljeholmen. Arbetet med denna förstudie har varit och är tidkrävande. En inventering 

108



 

 Bokslut 2021 Boxholms Kommun 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  75 (91) 

 

av befintliga avloppslösningar i området har dock utförts och är sammanställd. Detta ger ett bra underlag 

inför kommande beslut i ärendet. Förhoppningen är att få ett inriktningsbeslut under våren/ sommaren 

2022. 

 

Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats. En projektplan för genomförandet är framtagen och politiskt 

godkänd. Arbetet med intagande av offerter för utredningar mm är påbörjat. I projektplanen är tiden för 

antagande av översiktsplan satt till hösten 2023. 

Ett nytt område för bostäder är planerat vid Timmerö 3:1, här möjliggörs ytterligare ett 20-tal nya tomter.  

 

UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 
Utökad 
Budget Utfall 2021 

Avvikelse 
mot 

budget tkr 

Avvikelse 
mot 

budget % 

Avvikelse  
mot frg 

år % 

Intäkter  3 562 2 941 0 3 748 807  27% 5% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 6 856 7 566 0 7 049 517  7% -3% 

Personalkostnader 5 243 5 709 0 5 799 -90  -2% -11% 

Lokal & 
fastighetskostnader 2 580 2 306 90 2 615 -219  -9% -1% 

Övriga kostnader 1 929 2 257 0 2 396 -139  -6% -24% 

Kapitalkostnader 2 764 2 655 0 2 944 -289  -11% -7% 

Nettokostnad  15 809 17 552 90 17 055 587  3% -8% 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) UTFALL 2021 
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MILJÖNÄMND MJÖLBY-BOXHOLM-ÖDESHÖG 
 

ÅRETS HÄNDELSER 

Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att 

verka för säkra livsmedel. Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården.  

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 i respektive kommun.  

Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner. 

Från och med 2021 utökades samverkan på miljöområdet till att även omfatta Ödeshögs kommun 

 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 

Resultatmål budget 2021 Ja Nej 

Miljönämnden ska genom tillsyn och kontroll säkerställa god miljö på förskolor och 

skolor 

 
X 

Miljönämnden ska genom samverkan sänka kostnaderna för myndighetsutövning 

inom miljö- och hälsoskydd 

 
X 

 

Målvärdet för tillsyn och kontroll av alla verksamheter kopplade till förskola och skola planerades under 

2021. Miljökontoret har inte uppfyllt målet utan har prioriterat tillsyn och kontroll enligt ordinarie 

verksamhetsplanering som bygger på att verksamheter får tillsyn och kontroll med olika intervall, 

intervallet baseras på risk och klassning.  

Beräknat medelvärde för nettokostnaden för miljö- och hälsoskydd för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs 

kommuner bygger på utfall av samverkansavtalet. Kostnaderna för miljönämndens verksamhet ökade 

under 2021 eftersom miljönämnden har fått tilläggsanslag för att kunna halvera årliga avgifter inom 

miljöbalkstillsyn, som ett led i att stötta det lokala näringslivet under pandemin. 

 

EKONOMI 

Miljökontoret har under år 2021 haft både högre intäkter och högre utgifter än budgeterat: 

Miljönämnden har fått icke budgeterade intäkter för naturvårdsprojekt, intäkterna motsvaras även av 

en kostnad för att genomföra projekten. 

Miljönämnden har fått statlig kompensation för tillsyn av tillfälliga smittskyddsföreskrifter på 

serveringsställen.  

Under 2021 halverade miljönämnden de årliga avgifterna för tillsyn enligt miljöbalken i syfte att 

kompensera näringslivet under corona-pandemin. 

 

FRAMTID 

Nedan redogörs för beslut från centrala myndigheter som bedöms påverka miljökontorets verksamhet 

framåt i tiden. 

 

 

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken 
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Hösten 2021 tog Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs-och 

vattenmyndigheten beslut om en ny nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken. Strategin ska öka 

förutsättningarna för att reglerna i miljöbalken följs.  

I många fall är dagens tillsyn välfungerande men det finns också brister. Den nationella strategin är en 

viktig del i att stärka tillsynen men fler åtgärder behöver ske i samverkan för att utveckla 

miljöbalkstillsynen. 

 

Ny modell för riskklassning av livsmedesverksamheter 

Livsmedelverkets har tagit fram en ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden 

riskbaserad offentlig kontroll. Motivet till den nya modellen är förändrad lagstiftning med fokus på kontroll 

i tidigare led där det finns risk för avsiktliga överträdelser, kontroll av material i kontakt med livsmedel 

samt där det finns möjlighet till reducerad kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering.  

 

UTFALL I SAMMANDRAG (tkr) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 

Avvikelse 
mot budget, 

tkr 

Avvikelse 
mot budget 

% 

Avvikelse  
mot frg år 

% 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 856 865 994 -129 -15% -16% 

Nettokostnad  856 865 994 -129 -15% -16% 
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN 
 

AB Boxholmshus är ett helägt dotterbolag till Boxholms kommun. AB Boxholmshus ansvarar för egna 

bostäder och lokaler, ansvarar för drift och skötsel av sport- och simhall där också friskvård erbjuds 

kommunens invånare. AB Boxholmshus har ett helägt dotterbolag, AB Boxholmsteknik, som ansvarar för 

vatten- och avloppsnätet samt renhållning inom kommunen.  

Risker och möjligheter i leverantörskedjan  

AB Boxholmshus är beroende av och anlitar varje år ett 50-tal upphandlade leverantörer inom främst 

ramavtalsupphandlingar. Både ur leveranssynpunkt och i affärsetiskt avseende utgör leverantörer en 

riskfaktor. Om en underleverantör uppträder oetiskt inom ramen för vad som anses juridiskt/etiskt sägs 

avtalet upp eller på annat sätt ej uppfyller de krav som ställts. Med leverantörsrisk avses leverantörens 

förmåga att hålla ingångna åtaganden vilket i sin tur avgörs av leverantörens finansiella styrka, 

personalresurser, förmåga att införskaffa material samt administrativa kompetens. I många upphandlade 

projekt förhandskvalificeras leverantörer utifrån ett antal givna villkor som ställs innan avtal ingås. 

 

KONCERNRESULTAT 

Kommunkoncernens resultat för 2021 uppgår till 7 189 tkr vilket är en försämring med minus 10 646 tkr mot 

föregående års resultat. Koncernresultatet fördelar sig enligt följande:  

(tkr) 

Boxholms kommun 1 732 

AB Boxholmshus koncern 5 457 

Koncernens resultat 7 189 

Koncernens nettokostnader uppgår till 343 883 tkr vilket är en ökning med 24 527 tkr från 2020. Koncernen 

har för 2021 ett totalt negativt kassaflöde om minus 13 091 tkr (2020: plus 26 771 tkr).  

Koncernens balansomslutning uppgår till 622 646 tkr och har ökat med 13 808 tkr mot året innan. På 

tillgångssidan har materiella anläggningstillgångarna ökat med 23 973 tkr. Omsättningstillgångarna har 

minskat med 10 165 tkr där kassa bank står för 13 091 av minskningen. På skuldsidan har eget kapital ökat 

med 5 882 tkr och skulderna har ökat med 4 154 tkr. Avsättningarna har ökat med 3 771 tkr.  

SOLIDITET 2017-2021 

 

Soliditeten för kommunkoncernen uppgår 2021 till 23,7 %, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter 

mellan 2020 och 2021. Inkluderas även ansvarsförbindelsen för pensioner hamnar soliditeten på 7,5 %.  

26,5%

25,7%

22,7%
23,3%

23,7%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

2017 2018 2019 2020 2021
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AB BOXHOLMSHUS 

Årets resultat för 2021 uppgår i koncernen till 5 457 kkr (2020: 3 176 kkr). Moderbolagets resultat efter 

finansiella poster uppgår till 6 036 tkr (2020: 4 039 tkr) mot budgeterat resultat 4 400 tkr. Under perioden 

har extern upplåning skett med 0 mkr (2020: 27 mkr) samtidigt som räntekostnaderna minskat med 325 

tkr. Intäkterna uppgår till 87 272 tkr viket är en minskning med 0,8%. 

I ägardirektivet framgår att bolaget skall verka för att före 2020 uppnå det finansiella målet minst 15% 

soliditet. Soliditeten uppgår per 2021-12-31 till 17,6% (2020: 16,8%). 

Under 2021 har en hel del underhålls- och reparationsåtgärder genomförts. Det mest omfattande arbetet 
under året var stamrenovering av Dalgårdsgatan 6. Vidare har källarlokaler och förrådsutrymmen 
renoverats på Bjursdalsvägen 17-19. På Malexandervägen har stamventiler i källaren och radiatorventiler 
i samtliga lägenheter bytts. I Strålsnäs och Mjölbyvägen har en förhållandevis ny åtgärd testats med att 
tvätta och behandla takpannorna för att avslutningsvis belägga dem med ett nytt ytskikt. På Åsbovägen 
har uteplatserna renoverats samt en ny gemensam uteplats tillskapats. Åsbogården har fått förstärkt 
belysning samt badrum/wc renoverat. Åsbo skola har fått två nya borrhål för ny värmepumpsanläggning 
som installeras under 2022. I stort sett samtliga lekplatser har fått kompletterande fallskyddssand och en 
upprustning av lekutrustningen. På Domherren har ett projekt med armaturbyte genomförts. Likaså har en 
ny brandlarmcentral installerats. Stenbockskolan har fått två skolsalar renoverade. Kontoret på Storgatan 
28 och Folkets hus har fått sina fönster målade. 

Energibesparande åtgärder som utförts är fortsatt arbete med att byta ut belysningsarmaturer mot mer 
energisnåla varianter och fasa ut kvicksilverlampor. ECO-piloten har monterats i Storgatan 25 vilket ska 
medföra att huset blir mer ”intelligent” och direktstyrt och detta med hjälp av prognoser, direktavläsning 
och styrning till vårt befintliga styrsystem. Vidare har ytterligare fönster bytts på Mjölbyvägen och 
Åsbovägen. 

Säkerhetshöjande åtgärder har utförts på området Parken, dvs Dalgårdsgatan 2-12 där lägenhetsdörrarna 
har bytts ut mot nya säkerhetsdörrar. Reparationerna har ökat många vattenskador har åtgärdats under 
året. 

Under året har hyresförhandlingar ägt rum som resulterat i att hyrorna höjdes med 1,52% (2020: 2,37%) i 
snitt, hyrorna gäller 1/4-31/3. 

Under 2020 genomfördes en ramavtalsupphandling vilket resulterade i att vi knutit till oss entreprenörer 
inom 10 olika avtalsområden fram till år 2021 med option på förlängning till år 2022. 

 
För sim - och sporthall inleddes året med att större delen av verksamheten var helt stängd pga av 
pandemin vilket i sin tur ledde till intäktsbortfall. En del av personalstyrkan lånades ut till kommunen under 
början av året. 
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RESULTATRÄKNING  
 

 

Resultaträkning, 
tkr   

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2021 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2020 

Avvik mot 
fg. år 

kommunen 

Avvik mot 
fg. år 

koncernen 
Verksamhetens 
intäkter  66 260 115 432 64 105 115 004 2 154 428 
Verksamhetens 
kostnader 

not 
1 -410 367 -434 938 -382 176 -410 942 -28 191 -23 997 

Avskrivningar  -7 488 -24 377 -7 130 -23 419 -358 -958 
Jämförelsestörande 
post 

not 
2 -3 923 -3 821 0 -430 -3 923 -3 391 

Verksamhetens 
nettokostnader 

not 
3 -351 595 -343 883 -325 200 -319 356 -26 395 -24 527 

         0 

Skatteintäkter 
not 
4 256 563 256 563 243 818 243 818 12 745 12 745 

Gen statsbidrag och 
utjämningar 

not 
5 95 122 95 122 95 022 95 022 100 100 

Verksamhetens 
resultat   90 7 802 13 640 19 484 -13 551 -11 683 

         0 

Finansiella intäkter 
not 
6 2 940 1 995 1 381 383 1 559 1 611 

Finansiella 
kostnader 

not 
7 -1 297 -2 607 -363 -2 033 -935 -574 

Resultat efter                    
finansiella poster   1 732 7 189 14 659 17 835 -12 927 -10 646 

         0 

Periodens resultat   1 732 7 189 14 659 17 835 -12 927 -10 646 

        
I sammanställda räkenskaper för koncernen ingår Boxholmshus och 
Boxholmsteknik 100%   

  

114



 

 Bokslut 2021 Boxholms Kommun 

 SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER       81 (91) 

BALANSRÄKNING  

 
 
 

 

 

 

 

 

Balansräkning, tkr  

Kommunen 

2021-12-31

Koncernen 

2021-12-31

Kommunen 

2020-12-31

Koncernen 

2020-12-31

Avvikelse 

mot frg. år 

kommun

Avvikelse 

mot frg. år 

koncernen

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar not 8 117 1 439 167 1 489 -49 -49

0

Materiella anläggningstillgångar 0

Mark, byggnader, tekniska anläggningar not 9 115 644 500 968 105 188 474 705 10 456 26 263

Maskiner och inventarier not 10 11 878 21 365 12 733 22 143 -855 -778

Övriga materiella anläggningstillgångar not 11 983 983 850 850 133 133

Summa materiella anläggningstillgångar 128 504 523 315 118 770 497 697 9 734 25 618

Finansiella tillgångar not 12 26 066 9 898 28 201 11 493 -2 136 -1 596

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 154 687 534 652 147 138 510 679 7 549 23 973

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. not 13 1 085 1 279 1 365 1 559 -280 -280

Fordringar not 14 48 848 49 354 37 474 46 148 11 374 3 206

Kassa och bank not 15 15 907 37 361 24 545 50 453 -8 637 -13 091

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 65 840 87 994 63 383 98 159 2 457 -10 165

SUMMA TILLGÅNGAR 220 527 622 646 210 521 608 838 10 006 13 808

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Årets resultat 1 732 7 189 14 659 17 835 -12 927 -10 646

Övrigt eget kapital 91 281 140 673 76 622 124 145 14 659 16 528

SUMMA EGET KAPITAL not 16 93 013 147 862 91 281 141 980 1 732 5 882

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 10 459 10 459 6 443 6 443 4 016 4 016

Andra avsättningar 14 131 18 181 14 376 18 426 -245 -245

SUMMA AVSÄTTNINGAR not 17 24 590 28 640 20 819 24 869 3 771 3 771

SKULDER

Långfristiga skulder not 18 51 689 373 646 34 211 254 488 17 478 119 158

Kortfristiga skulder not 19 51 235 72 498 64 210 187 501 -12 975 -115 003

SUMMA SKULDER 102 924 446 144 98 421 441 989 4 503 4 154

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 220 527 622 646 210 521 608 838 10 006 13 808

STÄLLDA SÄKERHETER not 20 0 13 441 0 13 441 0 0

ANSVARSFÖRBINDELSER not 20 467 465 156 463 472 337 159 799 -4 872 -3 336
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KASSAFLÖDESANALYS  
 

   2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

 Årets resultat  7 189 17 835 

 Justering för avskrivningar  24 337 23 419 

 Just. för förändring pensionsavsättning inkl. löneskatt  4 016 -147 

 Just. för förändring avsättning avfallsanläggning  -245 -46 

 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som 
ingår i årets resultat Not 20 2 434 -1 276 

 Poster som bokförts direkt mot eget kap.  -1 307 419 

      

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  36 424 40 204 

+/- Försäljn/inköp exploateringsfastigheter  280 1 433 

+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.  -3 206 -11 434 

- Minskning skuld för kostn.ers. & inv.bidrag     

+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder  -2 323 412 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   31 174 30 615 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

 Investering i fastigheter o inventarier  -52 918 -47 297 

 Försäljning av fastigheter o inventarier  0 2 077 

 Ökning skuld för kostn.ers. & inv.bidrag  6 478 191 

 Investering i aktier o andelar  0 -3 954 

 Försäljning av aktier o andelar  2 175 90 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -44 265 -48 893 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

 Utlåning     

 Försäljning av placeringar  0 0 

 Amortering av långfristiga fordringar  0 0 

 Upplåning     

 Nyupptagna långfristiga lån  0 60 000 

 Amortering långfristiga lån  0 -114 996 

 Ökning kortfristiga lån  0 100 045 

 Minskning kortfristiga lån     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 45 049 

      

Årets kassaflöde   -13 091 26 771 

      

Likvida medel vid årets början  50 452 23 681 

Likvida medel vid årets slut  37 361 50 452 
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NOTFÖRTECKNING  
 

NOTER TILL KONCERNRESULTATRÄKNING 

belopp i tusen kr   

Not 1 Verksamhetens kostnader     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Skattekostnader avseende bolagsskatt -853 -1 177 

Summa skattekostnader -853 -1 177 

   

   

Not 2 Jämförelsestörande post     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Jämförelsestörande intäkter 102 1 193 

Jämförelsestörande kostnader 1) -3 923 -1 623 

Summa jämförelsestörande poster -3 821 -430 

   

1) Avser justering av pensionsavsättning på grund av alltför låga avsättningar från tidigare år. 

 

Not 3 Verksamhetens nettokostnader     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetens externa intäkter 115 334 114 015 

   varav jämförelsestörande post 102 1 193 

Realisationsvinster 98 989 

Summa verksamhetens intäkter 115 432 115 004 

   

Verksamhetens externa kostnader exkl. avskrivningar -434 789 -410 942 

   varav jämförelsestörande post -3 821 -1 623 

varav realisationsförluster 0 -405 

Avskrivningar -24 377 -23 253 

Nedskrivningar/utrangeringar 0 -166 

Summa verksamhetens kostnader -459 166 -434 361 

   

Verksamhetens nettokostnad -343 734 -319 357 

   

   

Not 4 Skatteintäkter     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Allmän kommunalskatt 249 436 249 065 

Skatteavräkning 7 127 -5 247 

Summa skatteintäkter  256 563 243 818 
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämningar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Inkomstutjämningsbidrag 60 395 61 068 

Införandebidrag 0 170 

Regleringsbidrag 16 182 5 605 

Kostnadsutjämningsbidrag 0 - 

Bidrag för LSS-utjämning 836 2 412 

Kommunal fastighetsavgift 18 327 15 808 

Generella bidrag från staten 3 355 11 394 

Kostnadsutjämningsavgift -3 973 -1 434 

Summa generella statsbidrag och utjämning 95 122 95 022 

   

   

Not 6 Finansiella intäkter     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Utdelning aktier & andelar 143 263 

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 701 - 

Ränteintäkter 151 120 

Summa finansiella intäkter 1 995 383 

   

   

Not 7 Finansiella kostnader     

   

 2021-12-31 2020-12-31 
Förlust vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar -30  
Nedskrivning finansiella tillgångar -911  
Räntekostnader -1 597 -1 964 

Bankkostnader och övriga finansiella kostnader -69 -69 

Summa finansiella kostnader -2 607 -2 033 
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NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNING 

 

belopp i tusen kr   

Not 8 Immateriella tillgångar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 193 2 193 

Årets inköp - - 

Årets utrangeringar 0 0 

Årets försäljningar 0 0 

Utgående anskaffningsvärden 2 193 2 193 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -704 -655 

Årets avskrivningar -49 -49 

Årets utrangeringar 0 0 

Årets försäljningar 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -753 -704 

   

Utgående balans 1 439 1 488 

   

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 756 400 684 640 

Årets inköp 15 859 30 441 

Årets omklassificeringar 18 323 52 415 

Årets utrangeringar -225 -9 919 

Årets försäljningar - - 

Erhållna bidrag 0 0 

Erhållen apportegendom 0 0 

Årets aktiveringar 0 -1 177 

Årets kostnadsföringar/rättelser 0 0 

Utgående anskaffningsvärden 790 357 756 400 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -268 906 -257 065 

Årets avskrivningar -20 363 -17 845 

Årets utrangeringar 102 6 004 

Årets försäljningar 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -289 166 -268 906 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar -19 500 -19 334 

Återförda nedskrivningar 0 2 834 

Omklassificering 0 -3 000 

Årets nedskrivningar 0 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -19 500 -19 500 

   

Pågående projekt   
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Ingående anskaffningsvärden 6 711 42 401 

Årets inköp 33 738 29 700 

Årets utrangeringar -21 171 0 

Omklassificeiring 0 -65 390 

Utgående anskaffningsvärden 19 278 6 711 

   

Utgående balans 500 969 474 705 

   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod kommunen 17 17 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod Boxholmshus 20 20 

   

Not 10 Maskiner och inventarier     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 67 328 66 149 

Årets inköp 3 012 3 533 

Årets utrangeringar 0 -2 180 

Omklassificeringar 0 53 

Årets försäljningar 0 -227 

Utgående anskaffningsvärden 70 340 67 328 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -45 185 -43 062 

Årets avskrivningar -3 790 -4 489 

Årets utrangeringar 0 2 139 

Årets försäljningar 0 227 

Utgående ackumulerade avskrivningar -48 975 -45 185 

   

Utgående balans 21 365 22 143 

   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod kommunen 12 12 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod Boxholmshus 6,5 6,5 

   

Operationell leasing   

Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:   

Inom 1 år 872 1 212 

Senare än 1 år men inom 5 år 299 625 

Senare än 5 år 0 0 
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Not 11 Övriga materiella anläggningstillgångar     

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 755 2 596 

Årets inköp 309 159 

Årets utrangeringar 0 0 

Årets försäljningar 0 0 

Utgående anskaffningsvärden 3 064 2 755 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 906 -1 754 

Årets avskrivningar -176 -152 

Årets utrangeringar 0 0 

Årets försäljningar 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 082 -1 906 

   

Utgående balans 983 850 

   

Bedömd genomsnittlig nyttjande period 11 12 

   

Not 12 Finansiella tillgångar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Aktier:   

Sv. Kommuner & Regioner 1 1 

Inera AB 43 43 

Rederi Ab S/S Boxholm II 50 50 

VÖKBY Bredband AB 0 1 350 

SmåNet AB 4 061 4 061 

Vökby 0 0 

Östsvenska Yrkeshögskolan 50 50 

Värdereglering aktier andelar -911 -126 

Summa aktier 3 293 5 429 

   

Andelar:   

Husbyggnadsvaror HBV 40 40 

Sabo F 4 4 

Sinfra 5 5 

Försäljning -4  
Föreningen Folkets hus, B 36 36 

Stf Boxholms Bruksmuseum 50 50 

Kommuninvest ek. förening 2 787 2 787 

Summa andelar 2 917 2 922 

   

Långfristiga fordringar:   

Förlagslån Kommuninvest - - 

Summa långfristiga fordringar 0 0 

   

Uppskjuten skatt 3 687 3 143 

Summa finansiella tillgångar: 9 898 11 493 
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Not 13 Förråd med mera     

 2021-12-31 2020-12-31 

Exploateringsområden 1 085 1 365 

Bränslelager 194 194 

Utgående balans 1 279 1 559 

   

Not 14 Fordringar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 5 075 2 753 

Fastighetsavgiftsfordran 19 584 16 689 

Momsfordringar 4 786 11 726 

Skattefordran 615 993 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 074 12 123 

Övriga fordringar 2 219 1 864 

Utgående balans  49 354 46 148 

   

Not 15 Kassa och bank     

 2021-12-31 2020-12-31 

Kassa 6 6 
Swedbank 1) 15 941 24 579 
Danske Bank 21 414 25 867 

Utgående balans 37 361 50 452 

   

1) Härutöver finns en checkkredit om 10 mkr, vilken inte är utnyttjad på balansdagen.  

   

Not 16 Eget kapital     

   

Anläggningskapital: 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar 534 652 510 679 

Långfristiga skulder inklusive kortfristigt lån -366 057 -368 250 

Kostnadsersättningar och investeringsbidrag -7 689 -1 211 

Summa avsättningar -28 640 -24 869 

Summa anläggningskapital 132 267 116 348 

   

Rörelsekapital:   

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1 279 1 559 

Omsättningstillgångar 86 715 96 600 

Kortfristiga skulder exkl. kortfristig lånedel -72 398 -72 527 

Summa rörelsekapital 15 596 25 632 

   

Summa anläggningskapital + rörelsekapital 147 863 141 980 

   

Förändring av eget kapital:   

Eget kapital 1/1 141 980 123 725 

Justering eget kapital *) -1 307 419 

Periodens resultat 7 189 17 835 

Summa eget kapital 31/12 147 862 141 980 
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Not 17 Avsättningar     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Avsatt till pensioner 7 386 4 154 

Avsatt till särskild löneskatt på pensioner 1 792 1 008 

Avsatt till individuella pensionslösningar inkl. löneskatt 1 281 1 281 

Avsättning för borgensåtaganden 1 500 1 500 

Avsättning VA-fond 3 000 3 000 

Avsättning för täckande av avfallsanläggning Åsbodalen 13 681 13 926 

Utgående balans 28 640 24 869 

   

Not 18 Långfristiga skulder     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående balans lån kreditinstitut 253 277 308 273 

Nyupplåning 0 58 040 

Omklassificering från kort till långt lån 112 680  
Omklassificering från långt till kort lån   -113 036 

Utgående balans 365 957 253 277 

   

Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag 7 689 1 211 

   

Summa långfristiga skulder 373 646 254 488 

   

Not 19 Kortfristiga skulder     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 100 114 973 

Leverantörsskulder 16 897 13 783 

Moms, bolagsskatt och särskilda punktskatter 531 - 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 4 243 4 953 

Övriga kortfristiga skulder 1 007 756 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 49 721 53 035 

Utgående balans 72 498 187 501 

   

Not 20 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsåtaganden1) 101 381 103 320 

Borgensåtaganden Kommunalförbundet ITSAM 3 780 3 174 

Borgensåtaganden föreningar 7 302 9 305 

Engagemang Kommuninvest 44 000 44 000 

Summa ansvarsförbindelser 156 463 159 799 

   

1) Löneskatt på pensionsåtaganden inräknat   

   

Fastighetsinteckningar 13 441 13 441 
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Not 21 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster     

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Taxefinansierad verksamhet 102 -1 193 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2 332 0 
Justering för vinst/förlust vid försäljning av 
anläggningstillgångar 0 -1 276 

Summa ej likviditetspåverkande poster 2 434 -2 469 
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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 bok-

slutsåret 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 an- 
läggningstillgångar 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 omsätt-
ningstillgångar 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 resultaträkningen, som inne-
håller kostnader och intäkter. Betalningar in-
om verksamheten, investeringar och finans-
iering 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 

 KIA – System för rapportering vid utredningar 

 KPI - Konsumentprisindex 

 KPA Pension – föreningen Kommunernas 
Pensionsanstalt 

 LSS – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

 MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 NOVI – Dokumentverktyg 

 RIPS07 – Riktlinjer för pensionsskuldsbe-
räkning 

 RKR – Rådet för kommunal redovisning 

 SCB – Statistiska centralbyrån 

 SKR – Sveriges Kommuner och Regioner 

 SOU – Statens Offentliga Utredningar 

 VA-plan – vatten och avloppsplan- 

 RTÖG – Räddningstjänsten Östra Götaland 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-15 KS 2022/93 047 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

0142-895 30   
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Godkännande av ansökan till Kammarkollegiet för statsbidraget 

Ekonomi i balans  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Regeringen har avsatt totalt 750 mnkr som ska fördelas under 2022–2024. Totalt kan 
25 kommuner och 13 regioner söka bidraget. Bidrag får betalas ut till en kommun 
eller region med svag ekonomi (=de som vid utgången av 2020 hade en negativ 
soliditet inklusive pensionsförbindelse) och som behöver vidta 
effektiviseringsåtgärder. Bidraget ska främja en ekonomi i balans och en god 
ekonomisk hushållning. Bidrag kan ges för omstrukturerings- och 
effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa kommunens eller regionens 
verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar. 
 
Viktigt är att ansökan är politiskt förankrad. 
 
En ansökan har tagits fram med åtgärder som föreslagits och utarbetats av 
ledningsgruppen. De angivna beloppen i kalkylen och besparingarna är preliminära. 
Slutgiltig ansökan måste göras före 31 mars 2022. Ansökan kan modifieras i 
efterhand efter dialog med Kammarkollegiet. 
 
De föreslagna åtgärderna är: 
 
1) Bygga upp en arbetsmarknadsenhet för att reducera kostnaderna för 
försörjningsstöd. 
 
2) Tidiga och preventiva insatser enligt ”Boxholmsmodellen” och utveckling av 
hemmaplans/öppenvårdslösningar för att minska antal utomkommunala 
placeringar. 
 
3) Teknikutbyggnad inom äldreomsorgen för ökade möjligheter till digitalisering. 
 
4) Bygga upp ”specialistteam” inom äldreomsorgen som dels utgör ”Trygg 
hemgångsteam” och dels ”Demensteam”. Minskar behov av SÄBO och 
hemsjukvårdsinsatser. 
 
5) Utvecklad matdistribution inom äldreomsorgen minskar hemsjukvårdens insatser. 
 
6) Effektivt användande av resurser med fokus på socialförvaltning och barn- och 
utbildningsförvaltning genom införande av produktions/kapacitets- och 
bemanningsplanering.  
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7) Förbättrad verksamhetsanalys och bench-marking för fortsatt och kontinuerliga 
förbättringar. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Boxholms kommun har behov av ett förbättrat resultat för att möta kraven på god 
ekonomisk hushållning och säkra en robust ekonomi för framtida investeringar. 
 
Därför behöver förvaltningarna ständigt arbeta med effektiviseringar. Statsbidraget är 
ett stöd till projekt- och startkostnader. Det bör dock understrykas att detta är en 
ansökan där beslut om beviljat bidrag kommuniceras från Kammarkollegiet senast 
augusti 2022. 
 
 

Finansiering 
Finansiering sker genom beviljat statsbidrag.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna ansökan och föreslagna åtgärder för en förbättrad ekonomi i balans. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Ansökan till Kammarkollegiet för statsbidraget ekonomi i balans. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör  
Ekonomichef 
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   /Dokumenttyp 1 (11) 
 /Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 
  2022-03-10 /Ärendebeteckning 

  Postadress: BOXHOLMS KOMMUN  Box 79  595 03 BOXHOLM  Besöksadress: Storgatan 20
Telefon: 0142-895 00  Fax: 0142-516 54  E-post: kommun@boxholm.se 

Hemsida: www.boxholm.se Organisationsnr.: 212000-0407

 Handläggare  
 Carin Petersson Kommunstyrelsen 
 Ekonomichef  
 0142-895 30  

 

 
Ansökan Boxholms kommun – Statligt bidrag för ekonomi i 
balans 
 

Beskrivning av ekonomisk situation  

Fem år i sammandrag - ekonomi 2017-2021 
 
 Utfall 

2017 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Allmänt           
Antal invånare 1/11 5 449 5 449 5 475 5 443 5 489 
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 4 567 554 -14 307 14 659 1 732 
Årets resultat, % av skatteintäkter och 
statsbidrag 1,5% 0,2% -4,3% 4,3% 0,5% 
Skatteintäkter och statsbidrag, tkr * 302 631 320 546 329 024 338 841 351 685 
Verksamhetens nettokostnad, tkr * 299 203 322 525 345 708 325 200 351 595 
Nettokostnad % av skatteintäkter + 
statsbidrag * 98,9% 100,6% 105,1% 96,0% 100,0% 
Nettokostnad per invånare, kr 54 910 59 190 63 143 59 746 64 054 
Nämndernas budgetavvikelse, tkr -7 763 -10 109 -22 332 8 539 -4 822 
            
Tillgångar och skulder           
Investeringar, tkr 10 520 3 952 14 134 26 704 17 173 
Likvida medel, tkr 37 840 32 183 11 954 24 545 15 907 
Låneskuld, tkr 44 500 34 500 24 000 33 000 44 000 
Låneskuld per invånare, kr 8 167 6 331 4 384 6 063 8 016 
Soliditet % 48,6% 46,6% 43,9% 43,4% 42,2% 
Soliditet, inklusive pensionsskuld % -7,0% -7,3% -16,1% -5,7% -3,8% 
Ansvars- och borgensförbindelser, tkr 404 885 401 806 425 049 472 337 467 465 
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Resultatet över de senaste 5 åren varierar kraftigt. Över perioden uppnår Boxholms kommun 
ett resultat på 0,4 % av skatter och bidrag.  
 
Resultatet 2021 innehåller en negativ jämförelsestörande post på ca 4 000 tkr. Resultatet 
2020 är coronarelaterat med lägre kostnader och högre statsbidrag. Det negativa resultatet 
2019 kommer från högre kostnader för placeringar, försörjningsstöd, negativa nettokostnader 
för flyktingmottagning samt för ensamkommande barn.  
 
Boxholms kommun har en hög nivå av kostnader för placeringar och försörjningsstöd som 
dessutom ökat de senaste åren. Det är poster som vi ser är önskvärt och möjligt att reducera 
med olika åtgärder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: nivå och utveckling av kostnader för placeringar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: nivå och utveckling av kostnader för försörjningsstöd 
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En kostnadsjämförelse1 av våra verksamheter jämfört med snittet av andra kommuner i 
Sverige visar att Boxholms kommun för flera verksamheter har en negativ 
nettokostnadsavvikelse vilket kan indikera att det finns möjlighet till effektivisering. För 
2020 är det framförallt grundskola och IFO som avviker.  
 
 

 
 
 
Bild 3: nettokostnadsavvikelse från snittkostnad per elev/brukare/invånare Boxholms kommun. Bilden visar hur mycket 
lägre/högre total kostnad kommunen skulle ha om kostnaden låg enligt snitt i Sverige 
 
 
 
I rapporten ”Effektivitet i kommuner” där RKA (Rådet för kommunal analys) analyserat 
kvalitet och resurseffektivitet i kommunerna får Boxholms kommun en effektivitetsfaktor på 
37 av 100, något som indikerar att det finns möjligheter att förbättra genom till exempel 
fördjupad analys och jämförelser (bench-marking) med andra verksamheter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kolada-databasen som baserar sin statistik på inrapporterad data via RS-räkenskapssammandraget 
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Prognos 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Allmänt
Antal invånare 1/11 5 489 5 483 5 493 5 503
Skattesats kommunen kr 21,82 21,82 21,82 21,82
Skattesats total kommunalskatt kr 33,37 33,37 33,37 33,37

Resultat
Årets resultat, tkr 1 732 4 526 1 802 3 534
Årets resultat, % av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 1,3% 0,5% 1,0%
Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 351 685 352 162 360 409 371 367
Verksamhetens nettokostnad, tkr 351 595 348 657 359 317 368 545
Nettokostnad % av skatteintäkter och statsbidrag 100,0% 99,0% 99,7% 99,2%
Nettokostnad per invånare, kr 64 054 63 589 65 414 66 972
Nämndernas budgetavvikelse, tkr -4 822 0 0 0

Balans
Investeringar, tkr 17 173 16 418 9 420 8 270
Likvida medel, tkr 15 907 13 512 9 506 7 956
Låneskuld, tkr 44 000 44 000 44 000 44 000
Låneskuld per invånare, kr 8 016 8 025 8 010 7 996
Soliditet % 42,2% 42,2% 43,4% 45,1%
Soliditet, inklusive pensionsskuld % -3,8% -3,0% -0,9% 2,2%
Borgens- och ansvarsförbindelser, tkr 467 465 467 100 464 176 461 068
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Antal invånare Boxholms kommun

Kommande treårsplan 2021-2024 
 

 
Den kommande treårsplanen framåt 2022-2024 visar budgeterat och planerat överskott 
samtliga år. Resultatet som andel av skatter och bidrag planeras dock vara på en låg nivå, 
mellan 0,5 och 1,3 %. År 2022 ser för närvarande ut att få en förbättrad skatteprognos men 
också högre kostnader som inte budgeterats, för bland annat placeringar och förberedelse för 
exploatering (Leksaksfabriken). För att uppnå resultatet enligt plan år 2023 har vi tvingats 
lägga in ännu oidentifierade besparingsåtgärder då utjämningar och bidrag från staten 
minskar. Soliditeteten kommer att förbättras lite under perioden och bli något över noll.  
Ekonomin är inte robust och framtidssäkrad utan mer åtgärder kommer att krävas. 
 
Ekonomisk situation nu och framåt (demografi/befolkn utv) 
Tittar man på demografin ser man att befolkningstalen för Boxholm har vänt upp efter en 
nedåtgående trend 2000 – 2012. Den siste december 2021 var antalet innevånare 5 512, 
vilket är högre än det som kommunen budgeterat för 2022. 
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BEFOLKNING PER ÅLDERSGRUPP
Småbarn Barn i skolålder, inkl gymnasium Yrkesverksam ålder 65+ år

Andel av alla invånare 2021
Riket

2021
Boxholm

Diff mellan 
riket och 
Boxholms 
kommun 

2021

Förändring 
senaste 20 år - 

Riket

Förändring 
senaste 20 år - 

Boxholm

Småbarn 8,0% 7,2% -0,8% 0,6% -0,2%
Barn i skolålder, inkl gymnasium 16,3% 14,7% -1,6% -1,5% -4,3%
Yrkesverksam ålder 56,5% 52,5% -4,0% -2,1% -2,2%
65+ år 19,2% 25,6% 6,4% 2,9% 6,7%
Totalt 100,0% 100,0%

65-74 år 9,2% 12,8% 3,6% 1,8% 4,5%
74-85 år 7,4% 9,6% 2,2% 0,8% 2,1%
85+ år 2,6% 3,2% 0,6% 0,2% 0,2%

Boxholm har en annan demografisk sammansättning än rikets snitt som kommer att påverka 
behovet av service inom olika områden. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
I kommunen är andelen invånare som är 65 år och äldre 25,6 % att jämföra med rikets 19,2 
%. Tittar man på förändringen de senaste 20 åren ser man att åldersgruppen över 65 år ökat 
med 2,9 %-enheter som andel av alla åldersgrupper i riket, men hela 6,7 %-enheter för 
Boxholms kommun. Boxholms kommun uppvisar samma trend som riket med en 
förskjutning uppåt i åldersgrupper fast med ännu högre magnitud. Utvecklingen kommer att 
öka behov och ställa höga krav på de verksamheter som stödjer äldre åldersgrupper, dels i 
omfattning, dels i effektivitet.  
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Åtgärder för ekonomi i balans 
De åtgärder som ledningsgruppen föreslår riktas mot att reducera kostnader för placeringar 
och försörjningsstöd, effektivisera äldreomsorgen för att kunna möta framtida utmaningar 
samt generell effektivisering över hela verksamheten.  
 
Lista över åtgärder: 
1) Bygga upp en arbetsmarknadsenhet för att reducera kostnaderna för 

försörjningsstöd. 
2) Tidiga och preventiva insatser (enligt ”Boxholmsmodellen”) och utveckling av 

hemmaplans/öppenvårdslösningar för att minska antal utomkommunala 
placeringar. Inkluderar samverkan skola och socialtjänst. 

3) Teknikutbyggnad inom äldreomsorgen för ökade möjligheter till digitalisering 
4) Bygga upp ”specialistteam” inom äldreomsorgen som dels utgör ”Trygg 

hemgångsteam” och dels ”Demensteam”. Minskar behov av SÄBO och 
hemsjukvårdsinsatser. 

5) Utvecklad matdistribution inom äldreomsorgen minskar hemsjukvårdens insatser. 
6) Effektivt användande av resurser med fokus på socialförvaltning och barn- och 

utbildningsförvaltning genom införande av produktions/kapacitets- och 
bemanningsplanering 

7) Förbättrad verksamhetsanalys och bench-marking för fortsatt och kontinuerliga 
förbättringar. 

 
 
Beskrivning av åtgärder: 
 
Förslag 1 - Bygga upp en arbetsmarknadsenhet för att reducera kostnaderna för 
försörjningsstöd. 
Boxholm kommun har under flera år haft delat ansvar för arbetsmarknadsinsatser mellan de 
olika förvaltningarna. Det har lett till att det varit svårt att ta ett samlat grepp om samtliga 
arbetsmarknadsinsatser bland annat ungdomar, rehabiliteringar, anpassningar och 
utrikesfödda. Boxholm kommun är en relativt liten kommun men med samma ansvar, 
problem och möjligheter som alla andra kommuner. Förslaget innebär att organisera en 
arbetsmarknadsenhet i syfte att ta ett samlat grepp, och därmed skapa förutsättningar för alla 
som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden att få stöd och hjälp till att komma in på den 
ordinarie arbetsmarknaden eller en anpassad arbetsmarknad 
utifrån individens förutsättningar. Boxholm kommun har ca 70 hushåll i försörjningsstöd och 
målet är att minst halvera nivån på försörjningsstödet. Bidrag behövs för att kunna bygga 
upp verksamheten och driva den tills åtgärderna får genomslag. På lång sikt ska 
arbetsmarknadsenheten kvarstå och finansieras av del av kostnadsreduktionen för 
försörjningsstödet.    
 
Förslag 2 - Tidiga och preventiva insatser (enligt ”Boxholmsmodellen”) vilket dels 
innebär utveckling av hemmaplans/öppenvårdslösningar för att minska antal 
utomkommunala placeringar samt ökad samverkan mellan skola och socialtjänst. 
Boxholms kommun har haft en kraftigt ökad kostnad de senaste åren för försörjningsstöd och 
placeringar (framförallt för barn och ungdom). Målet är att börja arbeta betydligt mer 
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preventivt med tidiga insatser i alla åldrar (barn, ungdom, unga vuxna, familjer, äldre 
missbrukare) för att på sikt få en nettominskning av kostnaderna (kostnader för placeringar, 
försörjningsstöd, kostnader för utbildningsskuld/Komvux –insatta åtgärder).  
Vi vill skapa samverkan och strukturerat teamarbete mellan skola och socialtjänst. Redan i 
skolan ska vi ha kunskap och kapacitet att bättre möta och arbeta med elever med större 
behov. Målet är att skapa förutsättningar för ett framtida liv med mindre social problematik. 
Förutom en dedikerad projektledare i en startperiod innefattar åtgärden främst utbildningar 
och kompetenspåfyllnad för att skapa specialkompetenser inom skolan (tex inom NPF-
problematik). 
 
Därutöver vill vi genom nya arbetssätt kunna agera tidigt och ta fram preventiva och 
hemmaplanslösningar istället för utomkommunala placeringar. Detta görs genom att bredda 
och öka kompetensen i det så kallade ”Helhetsteamet” som även ska arbeta flexibelt även 
kvällar och helger. Helhetsteamet ska ge stöd till familjer med komplexa behov av stöd och 
struktur. Hemmaplanslösningar skall alltid vara första alternativet som provas och 
utvärderas. Vi ska även fånga upp våra klienter med missbruksproblem och framtida risk för 
behov av placeringar. Bland annat planeras lokal där man har möjlighet till samvaro och stöd 
samt arbeta med individuella planer för att minska beroendet.  
 
Ledorden är tidiga och preventiva insatser och att fånga upp individer i ett tidigt stadium. 
 
Förslag 3 - Teknikutbyggnad inom äldreomsorgen för ökade möjligheter till 
digitalisering 
Vi vill satsa på utbyggnad av teknik, av wifi på äldreboendena. Det är en förutsättning för att 
kunna installera nya, moderna trygghetslarm, där man i nästa steg också kan koppla 
fjärrtillsyn. I förlängningen möjliggör det påbyggnad av rörelselarm och GPS-larm. Ger även 
stöd till skärmar med informationsflöden till såväl brukar som personal.  
 
Förslag 4 - Bygga upp ”specialistteam” inom äldreomsorgen som dels utgör ”Trygg 
hemgångsteamet” och dels ”Demensteamet”. Minskar behov av SÄBO och 
hemsjukvårdsinsatser. 
Två åtgärder som kombineras i ett specialistteam för att ha så stor flexibilitet som möjligt.  
 
Vi vill skapa och sätta upp ett ”Trygg hemgångsteam” med arbetsterapeut och 
undersköterska som sköter intensivrehabilitering två veckor efter hemgång från sjukhus för 
att minimera insatsen från hemtjänsten på både kort och lång sikt. Idag medför hemgången 
många och täta insatser av hemsjukvården och svårt för patienten/brukaren i tid att komma 
tillbaks till tidigare hälsoläge inom rimlig tid. Det finns studier som visar på stor positiv 
påverkan av trygg hemgångsteam för såväl brukare som utförare. 
 
Boxholms kommun har i nuläget 18 brukare med demensdiagnos inom ordinarie hemtjänst 
som skulle kunna kvarstanna i hemmet en längre tid med ett professionellt demensteam som 
utför insatserna. Vi omfördelar vissa resurser från ordinarie hemtjänst och anställer en 
sjuksköterska samt undersköterska med speciell kompetens inom området. Ger brukare 
möjlighet att bibehålla funktioner samt att slippa korttidsboende och säbo.  Målet är att 
kunna behålla ordinärt boende längre vilket minskar behov av SÄBO alternativt minskar 
behov av utökning SÄBO. 
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Förslag 5 - Utvecklad matdistribution inom äldreomsorgen minskar hemsjukvårdens 
insatser. 
Boxholms kommun har i dagsläget ca 65 matlådor som levereras ut med varm mat. I ett 
första steg har vi börjat leverera kyld mat en gång om dagen i samband med annan insats 
vilket kommer att spara tid, men också ge högre kvalitet, bland annat i form av bättre 
näringsinnehåll och att slippa få ljummen mat.  
I ett andra steg skulle matdistributionen ske en gång per vecka för ännu högre grad av 
effektivisering. Produktionen av den typen av matlådor kräver en större investering, vilket är 
tveksamt om Boxholm kan göra med sin ganska låga volym. Ett alternativ är att 
medfinansiera den utbyggnad av kök som Vadstena kommer att göra och därefter samarbeta 
i matdistributionen.  
 
Förslag 6 - Effektivt användande av resurser med fokus på socialförvaltning och barn- 
och utbildningsförvaltning genom införande av produktions/kapacitets- och 
bemanningsplanering 
Vi ser i jämförelser som RKA (Rådet för kommunal analys) gjort att Boxholms kommun i 
många analyser kommer ut som en mindre resurseffektiv kommun än snittet. En strukturerad 
analys och genomgång inklusive utbildningar i bemanningsekonomi förväntas ge effekt i 
form av högre medvetenhet hos cheferna och att resurser används och bemannas efter behov. 
Målet är att matcha resursåtgång med behov och även skapa högre grad av flexibilitet av 
bemanning mellan enheter, till exempel genom bemanningspoolen. Åtgärden förväntas 
medföra mer effektivt nyttjande av resurser och en lägre personalkostnad. 
Produktions, kapacitets- och bemanningsplanering genomförs i alla verksamheter under en 
3-årsperiod med start i de stora verksamheterna (äldreomsorg/bemanning och omsorg/ IFO 
och för/grundskola) med avsatt metodstöd. Investering i systemstöd behövs. 
 
Förslag 7 - Förbättrad verksamhetsanalys och bench-marking för fortsatta och 
kontinuerliga förbättringar. 
En liten kommun har samma krav på att leverera service som en större, men betydligt mindre 
resurser. Detta gäller även för stödresurser som ekonomienheten där krav på 
månads/årsbokslut, årsredovisning, delårsrapporter, rapportering till SCB etc. riskerar att ta 
bort tid för analys, stöd till chefer samt långsiktig strategisk planering. 
Kommunen behöver bygga upp nya arbetssätt med planering och uppföljning. Den 
ekonomiska planeringen behöver bli mer långsiktig och utgå från behov och demografiska 
förändringar vilket kräver andra planerings-/budgetmodeller än idag. Ett exempel skulle 
kunna vara införande av prislappsmodellen. Åtgärden omfattar också utbildningar för 
politiker och chefer i planerings- och uppföljningsmodellerna. 
Aktiviteten ger förbättrat stöd till chefer med verksamhetsanalys och bench-marking som ger 
förutsättningar till att hitta och genomföra effektivisering. Vi tar fram relevanta nyckeltal och 
analyser som stödjer utveckling och förbättring.  
En genomgång och förändrade rutiner av bokföring, beslutsstödsystem, ökad nivå av 
ledningsstöd, bygga upp kompetens i Koladajämförelser, stöd till chefer att hitta och införa 
effektiviseringsåtgärder genomförs. 
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Planerad ekonomisk effekt vid slutredovisning (2024) 

Planerade åtgärder 

Planerad total effekt vid 
slutredovisning,  (årsnivå av 
besparing vid slutet av 2024) Tkr 

1)  Arbetsmarknadsenhet Försörjningsstödet ska visa en kraftig 
minskning, - 2 mkr.  

             2 000  

2)  Tidiga och preventiva insatser 
(enligt ”Boxholmsmodellen” och 
utveckling av 
hemmaplans/öppenvårdslösningar 
för att minska antal utomkommunala 
placeringar. 
Samverkan skola och socialtjänst. 
Kompetensutveckling 

Minskad kostnad placeringar, 2-3 
personer kan tas hem med 
hemmaplanslösningar och framåt 
vara mer kostnadsmedvetna vid köp 
av platser.  

             3 000  

3)  Teknikutbyggnad inom 
äldreomsorgen för ökade möjligheter 
till digitalisering 

Ökad digitalisering, ökad effektivitet 
och kvalitet/säkerhet för brukare. 
Förutsättning för kommande digitala 
lösningar 

                500  

4)  Bygga upp ”specialistteam” inom 
äldreomsorgen som dels utgör ”Trygg 
hemgångsteam” och dels 
”Demensteam”. Minskar behov av 
SÄBO och hemsjukvårdsinsatser. 

Frigjord tid inom hemsjukvård, 0,5 
tjänster 
Minskat behov av SÄBO-platser 
utifrån demografisk utveckling * 

             2 500  

5)  Utvecklad matdistribution inom 
äldreomsorgen minskar 
hemsjukvårdens insatser. 

Frigjord tid inom hemsjukvård, 1 
tjänst 

                500  

6)  Effektivt användande av resurser 
med fokus på socialförvaltning och 
barn- och utbildningsförvaltning 
genom införande av 
produktions/kapacitets- och 
bemanningsplanering 

Frigjord tid 2%, motsvarande 8 
tjänster 

             4 000  

7)  Förbättrad verksamhetsanalys och 
bench-marking för fortsatt och 
kontinuerliga förbättringar. 

Förbättrat stöd till chefer och 
verksamhet, svårt att kvantifiera. 
Stödjer åtgärderna ovan 

  

TOTALT          12 500  
   

* Då Boxholms kommun har en demografisk 
utveckling som tyder på att andelen invånare i äldre 
åldersgrupper kommer att öka kraftigt är det på lång 
sikt svårt att bedöma om åtgärden kommer att ge 
lägre kostnader genom behov av färre eller helt 
enkelt frigöra platser till ökat behov.   

 
 

136



 
 10 (11) 
  
  
 

 

Ekonomisk effekt av åtgärder på lång sikt 

Planerade åtgärder 
Planerad långsiktig effekt av 
åtgärder, nettokostnadsreduktion Tkr 

1)  Arbetsmarknadsenhet Försörjningsstödet ska vara halverat 
till minst 3 mkr. 
Arbetsmarknadsenheten finansieras 
genom del av kostnadsreduktionen. 

             2 000  

2)  Tidiga och preventiva insatser 
(enligt ”Boxholmsmodellen” och 
utveckling av 
hemmaplans/öppenvårdslösningar 
för att minska antal utomkommunala 
placeringar. 
Samverkan skola och socialtjänst. 
Kompetensutveckling 

Fortsatt hemtagning av placeringar 
och användning av 
hemmaplanslösningar 
Genom samverkan och preventiva 
insatser hålls nya insatser nere. 
Lägre kostnader för placeringar nettat 
med resursinvestering 
(=helhetsteamet) 

             3 824  

3)  Teknikutbyggnad inom 
äldreomsorgen för ökade möjligheter 
till digitalisering 

Ökad digitalisering, ökad effektivitet 
och kvalitet/säkerhet för brukare. 
Förutsättning för kommande digitala 
lösningar 

                500  

4)  Bygga upp ”specialistteam” inom 
äldreomsorgen som dels utgör ”Trygg 
hemgångsteam” och dels 
”Demensteam”. Minskar behov av 
SÄBO och hemsjukvårdsinsatser. 

Frigjord tid inom hemsjukvård, 0,5 
tjänster 
Minskat behov av SÄBO-platser 
utifrån demografisk utveckling * 
nettat med resursinvestering (=trygg 
hemgångs- och demensteamen) 

             1 875  

5)  Utvecklad matdistribution inom 
äldreomsorgen minskar 
hemsjukvårdens insatser. 

Frigjord tid inom hemsjukvård, 1-2 
tjänster 

             1 000  

6)  Effektivt användande av resurser 
med fokus på socialförvaltning och 
barn- och utbildningsförvaltning 
genom införande av 
produktions/kapacitets- och 
bemanningsplanering 

Frigjord tid 5%, motsvarande 20 
tjänster 

           10 000  

7)  Förbättrad verksamhetsanalys och 
bench-marking för fortsatt och 
kontinuerliga förbättringar. 

Förbättrat stöd till chefer och 
verksamhet, svårt att kvantifiera. 
Stödjer åtgärderna ovan 

  

TOTALT          19 199  
   

* Då Boxholms kommun har en demografisk 
utveckling som tyder på att andelen invånare i äldre 
åldersgrupper kommer att öka kraftigt är det på lång 
sikt svårt att bedöma om åtgärden kommer att ge 
lägre kostnader genom behov av färre eller helt 
enkelt frigöra platser till ökat behov.   
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Huvudåtgärd Typ av kostnader, tkr
2022 
(tkr)

2023 
(tkr)

2024 
(tkr)

Totalt
2022-
2024

Personalkostnader arbetsmarknadsenhet, 2 tjänster 588 1 176 1 176 2 940
Utbildningskostnader för deltagare i ame 200 400 400 1 000

0
Totalt 788 1 576 1 576 3 940
Utöka "Helhetsteamets" resurser till att täcka även 
till kväll och helg, 2 tjänster 490 1 176 1 176 2 842
Utbildningsinsatser för att öka kompetensnivån i 
"Helhetsteamet" för att kunna hantera även mer 
kvalificerat stöd på hemmaplan. 200 200 400
Dedikerad projektledare under begränsad tid (2 år) 
för att fokuserat bygga upp, strukturera och hålla 
ihop samverkan mellan socialtjänst och skola. 280 672 392 1 344
Gemensam och utökad kompetensnivå skola och 
socialtjänst. 200 200
Totalt 970 2 248 1 568 4 786
Wifi-utbyggnad inom äldreomsorgen, SÄBO, korttidsboende 850 850
Utbyggnad av kameratillsyn SÄBO och korttidsboende 200 200 400

0
Statsbidrag - Teknik i äldreomsorgen -250 -250 
Totalt 600 200 200 1 000
Uppbyggnad av Trygghemgångsteam, 75% 
arbetsterapeut och 100% usk 359 861 861 2 081
Uppbyggnad av Demensteam, 75% ssk och 100 %usk 359 861 861 2 081

0
0

Totalt 718 1 722 1 722 4 162
Steg 1: kyld mat, leverans en gång per dag 0 0 0 0
Steg 2: kyld mat, leverans en gång per vecka. 
"Delinvestering" i ombyggnad kök Vadstena 400 1 600 2 000

0
0

Totalt 0 400 1 600 2 000
Projektledare/metod- och analysstöd 
produktionsplanering 210 840 840 1 890
Licenskostnad  för system 
produktions/bemanningsplanering 80 300 360 740
Konsultkostnad från systemleverantör 
implementering/set-up av system för 
produktions/bemanningsplanering (skola+socialförv), 
160 h/verksamhet 160 160 320
Grundläggande utbildningsinsats för chefer i 
bemanningsplanering (20 chefer) 118 118
Totalt 568 1 300 1 200 3 068
Projektledare/verksamhetsanalytiker 210 840 840 1 890
Beslutsstödsystem 120 120 240

Totalt 210 960 960 2 130
Totalt alla åtgärder 3 854 8 406 8 826 21 086

6) Effektivt användande av resurser med fokus 
på socialförvaltning och barn- och 
utbildningsförvaltning genom införande av 
produktions/kapacitets- och 
bemanningsplanering

7) Förbättrad verksamhetsanalys och bench-
marking för fortsatt och kontinuerliga 
förbättringar.

1) Bygga upp en arbetsmarknadsenhet för att 
reducera kostnaderna för försörjningsstöd.

2) Tidiga och preventiva insatser (enligt 
”Boxholmsmodellen”) genom samverkan mellan 
socialtjänst och skola. 

Utveckling av 
hemmaplans/öppenvårdslösningar för att 
minska antal utomkommunala placeringar.

3) Digitalisering / teknikutbyggnad inom 
äldreomsorgen för ökade möjligheter till 
digitalisering

4) Bygga upp ”specialistteam” inom 
äldreomsorgen som utgör dels ”Trygg 
hemgångsteam” och dels ”Demensteam” för att 
minska behov av SÄBO och 
hemsjukvårdsinsatser.

5) Utvecklad matdistribution inom 
äldreomsorgen minskar hemsjukvårdens 
insatser.

 
 

Kalkyl/kostnad för åtgärder 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-15 KS 2022/95 106 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen mellan 

kommunen och polisen.   

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Lokalpolisområde Motala och Boxholms kommun har under 2019-2022 en skriftlig 
samverkansöverenskommelse angående det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i kommunen. Samverkan innebär att parterna tillsammans 
planerar och genomför åtgärder som har sin grund i gemensamma utgångspunkter, 
syften och mål. 
 
Polis och kommun har gemensamt sammanställt en lägesbild som utmynnat i en 
handlingsplan. 
 
Lägesbilden har tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik 
och genom den interna kunskap som finns inom Polismyndighetens och kommunens 
organisationer.  
 
Handlingsplanen ligger till grund för de medborgarlöften som prioriterats. 
 
Det föreligger nu ett förslag om medborgarlöfte avseende perioden 2022-2023. Det 
övergripande målet för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är att 
öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 
Medborgarlöftet ska följas upp vid två tillfällen per år och förnyas med ett år i taget. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
I handlingsplanen återfinns ett antal konkreta åtgärder inom utpekade 
problemområden där båda parters ansvar och åtagande tydliggörs. 
Handlingsplanen ligger sedan till grund för de medborgarlöften som gemensamt 
prioriterats av Boxholms kommun och Polismyndigheten. 
 

 Boxholms kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta 
aktörer att genomföra trygghetsvandringar i områden där medborgarna har 
uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet.  
Syftet är att identifiera vad som skapar otrygghet och motverka detta genom 
olika former av situationell prevention. 

 Under kommande period kommer polisen och kommunen arbeta för att sprida 
information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten 
i fler bostadsområden. 
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Finansiering 
Det bedöms att medborgarlöftets insatser innevarande år ryms inom befintlig budget. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen antar medborgarlöftet avseende perioden 2022-2023. 
 
 

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse 2019-2022 
Handlingsplan 2021-2023 
Medborgarlöftet 2022-2023 
 
 

Beslutet expedieras till 
Polismyndigheten 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbete i Boxholms kommun 

2019-2022

Lokalpolisområde Motala och Boxholms kommun har beslutat om en fortsatt sam-
verkan för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i 
kommunen. Samerkan enligt denna överenskommelse innebär att parterna gemen-
samt planerar och genomför åtgärder som har sin grund i gemensamma utgångs-
punkter, syften och mål.

Det övergripande målet för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är 
att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Ett av de gemensamma målen mellan polisen och kommunen under avtalsperioden 
är att fortsätta arbetet med medborgarlöftena.

Parterna förbinder sig att arbeta med identifierade problem vilka rör brottslighet 
och otrygghet vilka har prioriterats utifrån en gemensam kartläggning av problem-
bilden. Den gemensamt framtagna problembilden finns i en handlingsplan med 
åtgärder där båda partners roller och uppdrag tydliggörs i ansvar och åtagande.

Den generella utvecklingen följs upp på olika sätt, bland annat genom aktuell brotts-
statistik över anmälda brott.

Ledningen för lokalpolisområdet ska träffa kommunledningen minst en gång under 
kalenderåret för att följa upp handlingsplanen och medborgarlöftet.

Boxholm den    2018

...................................................  ................................................... 
Hanna Sjögren    Göran Lundström 
Lokalpolisområdeschef  Kommundirektör 
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Medborgarlöfte i Boxholms Kommun 2022/2023 
 
Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse 
om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 
Medborgarlöftet utgår ifrån en lägesbild. Denna lägesbild har tagits fram genom 
medarbetardialoger, medborgardialoger, statistik och genom den interna kunskap som 
finns inom Polismyndighetens och Kommunens organisationer. 
 
Situation 
Årets medborgarlöfte utgår ifrån den medborgarenkät som gjorts under hösten 2021 där det 
framkommit att medborgare känner sig otrygga på platser runt om i kommunen. 

Insatser för att öka tryggheten 

 Boxholms kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta 
aktörer att genomföra trygghetsvandringar i områden där medborgarna har 
uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet.  
Syftet är att identifiera vad som skapar otrygghet och motverka detta genom 
olika former av situationell prevention. 
 

 Under kommande period kommer polisen och kommunen arbeta för att sprida 
information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i 
fler bostadsområden. 

 
Resultatet kommer att följas upp och redovisas 2 gånger/år till kommunstyrelsen. 

 
Datum 2022-xx-xx 

 
_________________________  _________________________ 
Lokalpolisområdeschef   Kommunstyrelsens ordförande 
Mattias Granqvist   Claes Sjökvist 
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Handlingsplan  
Handlingsplanen är en del av den upprättade samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och Boxholms Kommun. 
Handlingsplanen gäller gemensamma prioriterade områden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  
Syftet är att fokusera och agera mot problemområden där effekt kan uppnås genom samverkande insatser.   
Planen gäller för 2021-2023 men kan revideras efter förändringar i den lokala lägesbilden.  
 
Uppföljning. 
Uppföljning enligt nedan frekvens sker först internt inom respektive polisen och kommunen. Därefter sker en gemensam sammanställning 
utifrån den interna uppföljningen.  
Årsuppföljning och kontinuerlig lägesbildsanalys utgör underlag för eventuell revidering av handlingsplanen. Löpande uppföljning 
sker efter varje tertial. Årsuppföljningen påbörjas efter andra tertialen varje år.   
 
 

Problembild Orsaksanalys Övergripande mål Aktiviteter Ansvar Uppföljning 
1. Droger, ANDTS 
Alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och 
spel (ANDTS) har 
starka samband med 
brottslighet och 
otrygghet. Det 
långsiktiga arbetet 
styrs av de 
nationella målen 
som är omsatta i en 
regional strategi 
fastställd i ANDT-
rådet. 

 
ANDTS är sedan 
många år en del av 
det 
brottsförebyggande 
och 
trygghetsskapande 
arbetet i Boxholm. 
Det är av stor vikt 
att fortsätta jobba 
preventivt på 
området särskilt 
med avseende på 
ungdomar. Det finns 

 
Tidig upptäckt av 
unga i riskzon för 
bruk av ANDTS. 
 
Påverka ungdomars 
inställning till 
ANDTS. 
 
Minska 
drogkonsumtionen i 
kommunen. 
 

 
1:1 
Delta i ungdomsenkäten 
”Om mig” och följa upp 
resultaten. 
 
1:2 
Utbildnings- och 
informationsinsatser tex 
”Östgötapiloten”, 
attityder kring spel och 
gaming, information till 
medborgare och 
föräldrainformation. 

 
1:1 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
 
1:2 
ANDTS-samordnare 
Tillsynshandläggare 
presenterar hur många 
tillsynsbesök som 
genomförts samt 
eventuella handlingar 
 

 
1:1 
1ggr/år, kvartal 1 
 
 
 
1:2 
2ggr/år, Kvartal 1 & 3 
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Lokalt finns en 
ANDT-strategi 
Gällande  2018-
2021 
 
 

oro kring dagens 
mer liberala syn på 
bruk av droger som 
riskerar att påverka 
framförallt 
ungdomar i fel 
riktning. Föräldrars 
inställning till 
ANDTS och 
påverkan på 
ungdomar har stor 
betydelse. 

Förhindra/senarelägga 
ungdomars alkohol 
och tobaksdebut. 
 

 
1:3 
Temadagar/utställningar 
på skolor. 
 
1:4 
Tillsyn av alkohol och 
tobak på restauranger och 
försäljningsställen. 
 
1:5 
100% ren hårdträning. 
 
 
 
 
 
 

 
1:3 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
1:4 
Socialförvaltningen 
 
 
 
1:5 
ANDTS-samordnare 
Polis 
 
 

 
1:3 
2ggr/år, kvartal 1 & 3 
 
 
1:4 
1 ggr/år, kvartal 1 
 
 
 
1:5 
1 ggr/år, kvartal 1 
 
 

2. Trafikmiljön 
Störande trafik med 
bilar, mopeder och 
A-traktorer är ett  
problemområde som 
skapar otrygghet 
och/eller upplevs 
som utbrett och ett 
tydligt tecken på 
minskad respekt för 
gällande 
trafiklagstiftning 
eller lokala 
trafikföreskrifter. 
 

 
Bristande kunskap 
om gällande lagar 
och regler kring 
fordons utrustning 
och förares 
behörigheter.  

 
Öka efterlevnaden av 
gällande 
trafikföreskrifter. 
Öka medvetandet hos 
aktuella åldersgrupper 
bland ungdomar. 
 
Förebygga olyckor 
och minska antalet 
döda och skadade i 
trafiken. 
 
Öka tryggheten i 
trafikmiljön. 

 
2:1 
Kontroll av A-traktor, 
mopeder och bilar. 
Underrättelse och info 
styrda punktinsatser 
 
2:2 
Informationsinsatser 
 
2.3 
Hastighetsmätning 
 
2:4 
SMADIT 
 
 

 
2:1 
Polisen 
 
 
 
 
2:2 
Polisen 
 
2:3 
Polisen 
 
2:4 
Socialförvaltning 
Polisen 
 

 
2:1 
2ggr/år, kvartal 2 & 4 
 
 
 
 
2:2 
1 ggr/år, kvartal 4 
 
2:3 
1 ggr/år, kvartal 4 
 
2:4 
1 ggr/år, kvartal 4 
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2.5 
Översyn av belysning och 
skyltar på relevanta 
platser och genomföra 
förbättringar. 
 
 
 

 
2:5 
Gata/park 

 
2:5 
2 ggr/år, kvartal 2 & 4 
 

3. Otrygghet i 
boendemiljön 
Polisens 
trygghetsmätning 
visar på en hög grad 
av otrygghet i 
kommunen. 
Ett ökat 
narkotikabruk och 
skadegörelse är 
också bidragande 
orsaker till ökad 
otrygghet. 
 
 
 
 

 
Polisens statistik, 
Trygghetsmätningar, 
oro från skola 
Boxholmshus och 
fritidsgård visar att 
det finns en 
otrygghet i vissa 
områden. Dessa 
områden är i högre 
utsträckning utsatta 
för snatterier, 
skadegörelse, droger 
och normlösa 
attityder och 
beteenden 

 
Minska antalet 
anmälda brott och 
ordningsstörningar 
 
Öka tryggheten för 
boende och besökare. 
 
Ökad närvaro av 
väktare eller annan 
ordningspersonal. 
 

 
3:1 
Övervakning/bevakning 
Ansökan om 
kameraövervakning. 
 
 
 
3:2 
Förbättra boendemiljöer. 
Generell översyn av 
belysning i bör göras för 
att medborgarna skall 
känna sig tryggare. 
 
 
 
 
 
3:3 
Undersöka möjligheten 
att skapa naturliga 
mötesplatser i 
bostadsområden 
 

 
3:1 
Kommunen/ 
Tekniska kontoret 
Boxhomshus 
BRÅ 
Polisen 
 
3:2 
Generellt ansvar med en 
samsyn hos samtliga 
verksamheter 
 
 
 
 
 
 
3:3 
Genomföra en 
trygghetsvandring i 
aktuellt område och följa 
upp med åtgärder.  
 

 
3:1 
1 ggr/år, kvartal 4 
 
 
 
 
 
3.2 
1 ggr/år, kvartal 4 
 
 
 
 
 
 
3:3 
1 ggr/år, kvartal 4 
 
 
 
 
 

4. Unga i riskzon      
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Gruppen av unga 
med social eller 
psykisk ohälsa och 
kriminella 
beteenden tenderar 
att öka i samhället. 
 

Etablering av 
organiserad 
kriminell 
verksamhet och 
påverkan på unga i 
riskzon är ett 
ständigt hot. 
 
 

Minska kriminellas 
nätverks inflytande. 
 
Försvåra rekrytering 
till kriminella nätverk 
 
 
Fler brott som sker 
med stöd av 
kriminella gäng ska 
klaras upp. 

4:1 
Övervakning/bevakning 
 
4:2 
Kartläggning av unga i 
riskzon 
 
4:3 
Rutiner för agerande vid 
hot och våld i skolor 
 
4:4 
Information om 
brottsanmälan 

4:1  
Polisen 
 
4:2  
Socialförvaltningen 
 
 
4:3 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
4:4 
Socialförvaltningen 

4.1 
2 ggr/år, kvartal, 2 & 4  
 
4:2 
2 ggr/år, kvartal 2 & 4 
 
 
4:3 
1 ggr/år kvartal 3 
 
 
4:4 
1 ggr/år kvartal 4 

5. Hedersrelaterat 
våld och förtryck 
Hedersrelaterat våld 
och förtryck är ett 
globalt problem som 
drabbar flickor 
främst, men också 
pojkar, vuxna 
kvinnor och män.  
Hedersrelaterat våld 
strider mot svensk 
lag liksom mot 
barnkonventionen 
och de mänskliga 
rättigheterna. 

 

Hedersnormen och 
förekomsten av 
uttryck för 
hedersrelaterat våld 
och förtryck är ett 
ökande problem i 
samhället och så 
även i Boxholm. 
 

 

Alla medarbetare i 
Boxholms kommun 
ska ha kunskap om 
hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Alla barn och unga 
ska ges möjlighet att 
utvecklas till 
självständiga 
demokratiska 
individer. 
 

 

5:1 
Informationsspridning om 
hedersrelaterat våld och 
förtryck till alla 
medarbetare i Boxholms 
kommun. 

5:2 
Föreläsning om 
hedersrelaterat våld och 
förtryck till alla politiker 
och förtroendevalda. 

5:3 
Föräldrautbildning. 
 

 
 
5:1 
BRÅ 
Socialförvaltningen 
 
 
 
 
5:2 
BRÅ 
 
 
 
5:3 
BRÅ 
Socialförvaltningen 

 
 
5:1 
1 ggr/år, kvartal 3 
 
 
 
 
 
5:2 
1ggr/år, kvartal 3 
 
 
 
5:3 
1 ggr/år, kvartal 3 
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---------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Mattias Granqvist    Göran Lundström 
Lokalpolisområdeschef    Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-22 KS 2022/96 002 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Socialchef 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Uppdaterade attestlistor 2022  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Attestlistor för verksamheterna nedan behöver revideras på grund av nya attestanter.  
 

- Kommunledningsförvaltningen 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
att ny attestlista för verksamheten ovan godkännes att gälla från och med  
2022-01-01 
 

Finansiering 
- 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna ny attestlista för ovan nämnd verksamhet 
 
att ny attestlista gäller från och med 2022-01-01 

 

Beslutsunderlag 
Attestlista 
 
 

Beslutet expedieras till 
Attestanter 
Akt 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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ATTESTLISTA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2022
Gäller från 2022-01-01

Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare
Gammal  
verksamhetskod

10020 Kommunstyrelse 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 
10030 Social- och myndighetsnämnd 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 
11010 Stöd till politiska partier 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

13010 Övrig politisk verksamhet

Tidigare verksamhetskod 13057 har 
deltas upp i två koder, 13010 samt 
92008. Enbart politiskt beslutade 
kostnader ska bokas här. 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 13057

13024 Utländska vän- o samarbetsorter 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 

13055 Fackliga företrädare
Även facklig verksamhet inom BU ska 
bokas här. 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

21513 Bredbandsutbyggnad 1020 Linda Hammarström Fredrik Svaton 13074
22010 Näringslivsservice 1060 Fredrik Svaton Linda Hammarström 
22020 Informationsverksamhet 1060 Fredrik Svaton Linda Hammarström 13020

27510 Krishanteringssystem

Här återfinns kostnader för civilförsvar, 
krishanteringssystem m.m. Statsbidrag 
erhålls för att täcka samtliga kostnader 
på denna verksamhet. 1500 Helena Westman Lena Svensson

30010 Föreningsbidrag övriga 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 30115

30020
Föreningsbidrag 
ungdomsverksamhet 1200 Carin Petersson Lise-Lotte Johansson 30110

35010 Fritidsgård 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

61010 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

OBS! 20210810 Mats attestansvarig för 
vht men fakturor  gällande Komhall och 
som berör SBN skickar Mats vidare till 
Håkan Jonsson för attest. 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 

80030 Bidrag till lokalhållare 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 
81010 Mark / Arrende 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 81510

1/4
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Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare
Gammal  
verksamhetskod

81520 Bjursdalsvägen 9
Seniorlägenheter, bostadsverksamhet. 
Insatsbeslut saknas för de som bor här. 1000 Linda Hammarström Lena Svensson 13059

81530 Bankhuset 

32 % av ytan används som bostäder, 22 
% är lokaler och resterande yta 
används för kommunal verksamhet. 1000 Linda Hammarström Lena Svensson 13061

87001 Åsbo deponi sluttäckning

Ny verksamhet för sluttäckning av 
deponi. Ska vara klar 2025. 
Egenkontrollplan i 40 år. 1000 Linda Hammarström Carin Petersson

92002 Kommunledningskontoret 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 13051
92003 Företagshälsovård 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 13040
92004 Friskvård 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 13041
92005 Utbildningsbidrag personal 1300 Mats Hansson Linda Hammarström 13052
92006 Arkiv 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 13054
92007 Kommunhuset 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 13056

92008 Övrig gemensam verksamhet

Ej politiskt beslutade kostnader. 
Tidigare verksamhetskod 13057 har 
deltas upp i två koder, 13010 samt 
92008. 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 13057

92009 Gemensam IT-verksamhet 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 13070

92010 Säkerhetsarbete

Kommunens egna förebyggande 
säkerhetsarbete. Brottsförebyggande, 
drogförebyggande samt intern 
säkerhet. 1500 Helena Westman Linda Hammarström 27520

92011 Extraordinär händelse 1000 Linda Hammarström Johan Forsgren 27530
92020 Central biladminstration 1000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 
92060 Bemanningsenheten 1700 Pernilla Pettersson Mats Hansson
99000 Finansiering 0100 Carin Petersson Lena Svensson

99000 Finansiering
Pensionskostnader bokas med denna 
ansvarskod. 0200 Mats Hansson Carin Petersson
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Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare
Gammal  
verksamhetskod

Upphör Rådet för hållbar utveckling

* Enl semeterplan 2021 nedan Enbart 
kostnader för hållbarhetskalender finns 
i utfallet. Bokas på verksamhetskod 
13010 framöver. 29010

Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare
Gammal  
verksamhetskod

Måltid och service
40710 Dalens förskola 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91050
40711 Hjortens förskola 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91060
40714 Åsbogårdens förskola 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91090
40715 Mjölnarkullens förskola 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91070
48580 Måltider Parketten 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91030
48590 Måltider Åsbo 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91040

51001 Kök Bjursdalen * Enl semeterplan 2021 nedan 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91010

51002 Vaktmästeri Bjursdalen

Arbetar ingenting åt BEOMs 
verksamheter. Kör mat mellan 
Mjölnarlkullen och Hjorten. 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91020

92050 Administration måltid & service 1900 Markus Gustafsson Linda Hammarström 92050-91100
Rinnagårdens förskola/fritidshem Stängs. Flyttas till 40713 och 42515. 92050-91120

Vid felregistrering har 
ekonomienheten rätt att göra 
ändringar. Carin Petersson

Karin Klar,                         
Lena K Svensson

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

Attest

För samtliga verksamheter inom kommunledningskontorets ansvarsområde samt rättelse- och bokslutstransaktioner är kommundirektören beslutsattestant 
när ansvarig och ersättare ej är tillgänglig.
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Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare
Gammal  
verksamhetskod

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Beslutsattest

Kontroll av att vara eller tjänst mottagits och att såväl kvantitet som kvalitet är i överensstämmelse med vad som avtalats. Kontroll mot beställning och 
leverans. Attesten kan ske på en följesedel som bifogas fakturan eller förvaras på annat överenskommet sätt. Följesedeln betraktas i sådant fall som en del 
av fakturan och ska i likhet med fakturan arkiveras i 7 år.

Beslutsattest utgör själva kärnan i kontrollen. Kontroll mot beslut, kontering och finansiering. Vidare kontroll mot avtal, ramavtal, taxa, bidragsregler eller 
beställning samt kontroll av pris, uträkning och betalningsvillkor. Beslutsattest utförs i normalfallet av den som har budgetansvar. Huvudansvaret ligger kort 
och gott på beslutsattestanten.
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/85 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Redovisning av uppföljning  kommunstyrelsens internkontrollplan 

2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ansvariga tjänstemän har redovisat uppföljningar av internkontrollplanerna 2021 för 
kommunstyrelsen (gemensam service) med tillhörande barn och utbildning. 
 
Redovisningen av uppföljning internkontrollplaner skall godkännas av 
kommunfullmäktige.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är kommunfullmäktige föreslås att godkänna 
redovisningarna av uppföljning internkontrollplaner. 
 

Finansiering 
- 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna redovisningen av uppföljning internkontrollplan för kommunstyrelsen 
år 2021, 
 
att godkänna redovisningen av uppföljning internkontrollplan för barn och 
utbildning år 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen 
Uppföljning internkontrollplan 2021 för barn och utbildning  
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/81 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Redovisning av uppföljning social- och myndighetsnämndens 

internkontrollplaner 2021.  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Social- och myndighetsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna uppföljningen av nämndens internkontrollplaner (§ 9/2022). 
 
Redovisningen av uppföljning internkontrollplaner skall godkännas av 
kommunfullmäktige. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är kommunfullmäktige föreslås att godkänna 
redovisningarna av uppföljning internkontrollplaner. 
 
 

Finansiering 
-  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna redovisningen av uppföljning internkontrollplaner för social- och 
myndighetsnämnden år 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontrollplaner för social- och myndighetsnämnden 2021 
Protokoll social- och myndighetsnämnden § 9/2022 
 
 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/83 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Redovisning av uppföljning samhällsbyggnadsnämndens 

internkontrollplan 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna uppföljning internkontroll 
2021 (§ 9/2022). 
 
Redovisningen av uppföljning internkontrollplan skall godkännas av 
kommunfullmäktige.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är kommunfullmäktige föreslås att godkänna 
redovisningen av uppföljning internkontrollplan.  
 
 

Finansiering 
-  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna redovisningen av uppföljning internkontrollplan för 
samhällsbyggnadsnämnden år 2021.  
 
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021 
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden § 9/2022 
 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/47 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Redovisning av uppföljning internkontrollplan kultur- och 

turismnämndens 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kultur- och turismnämnden har godkänt uppföljning av internkontrollplan 2021 
(§ 47/2021). 
 
Redovisningen av uppföljning internkontrollplan skall godkännas av 
kommunfullmäktige. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är kommunfullmäktige föreslås att godkänna 
redovisningen av uppföljning internkontrollplan. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna redovisningen av uppföljning internkontrollplan för kultur- och 
turismnämnden år 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontrollplan 2021 för kultur- och turismnämnden 
Protokoll kultur- och turismnämnden (§ 47/2021) 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kultur- och turismchef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/87 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Redovisning av uppföljning miljönämndens internkontrollplan 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Miljönämnden har beslutat att godkänna uppföljningen av nämndens internkontroll 
för 2021 (§ 5/2022).  
 
Redovisningen av uppföljning internkontrollplan skall godkännas av 
kommunfullmäktige.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är kommunfullmäktige föreslås att godkänna 
redovisningen av uppföljning internkontrollplan.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna redovisningen av uppföljning internkontrollplan för miljönämnden år 
2021.  
 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll miljönämnden § 5/2022 
 
 

Beslutet expedieras till 
Miljöchef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/84 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplaner 2022 - Kommunstyrelsen  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett förslag på internkontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen med tillhörande barn och utbildning. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanerna uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagna internkontrollplaner. 
 
 

Finansiering 
-  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för barn och utbildning.  
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 
Internkontrollplan 2022 för barn och utbildning 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/80 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplan 2022 Social- och myndighetsnämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Ansvarig tjänsteman har tagit fram förslag på internkontrollplaner 2022 för social- 
och myndighetsnämnden. Ärendet har beslutats på Social- och myndighetsnämndens 
sammanträde (§ 9/2022).  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanerna uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagna internkontrollplaner. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för individ- och familjeomsorg, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för behandling och omsorg, 
 
att anta internkontrollplan 2022 för äldreomsorg. 
 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för individ- och familjeomsorg 
Internkontrollplan 2022 för behandling och omsorg 
Internkontrollplan 2022 för äldreomsorg 
Protokoll Social- och myndighetsnämnden § 9, 2022-01-17  
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Beslutet expedieras till 
Socialchef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/46 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplan 2022 - Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt internkontrollplan 2022 (§ 160/2021). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden § 160/2021 
 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/48 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/´KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplan 2022 kultur- och turismnämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Kultur- och turismnämnden har antagit internkontrollplan 2022 (§ 48/2021). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 

Finansiering 
-  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för kultur- och turismnämnden.  
 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 för kultur- och turismnämnden 
Protokoll kultur- och turismnämnden (§ 48/2021). 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kultur- och turismchef  
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-08 KS 2022/86 010 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Internkontrollplan 2022 - Miljönämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens 
verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka 
sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens 
resultat. 
 
Miljönämnden har fastställt internkontrollplan 2022 (§ 6/2022). 
Denna skall antas i kommunfullmäktige. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed 
föreslås kommunfullmäktige att anta föreslagen internkontrollplan. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta internkontrollplan 2022 för miljönämnden. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll miljönämnden § 6/2022  
 
 

Beslutet expedieras till 
Miljöchef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-03-08

 
Au § 18       Dnr KS 2022/58 009 
 
Revidering av handlingsplan för trygghet och säkerhet 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. För-
ändringarna innebär bland annat en tydligare styrning av kommunernas verksamhet 
genom att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) får utökad före-
skriftsrätt. Det innebär också att vi under vissa förutsättningar får utökade befogen-
heter att prioritera och fördela resurser. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att 
förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
 
I samband med lagförändringen utfärdade MSB föreskrifter om hur de handlingspro-
gram, som kommunerna är ålagda att ha enligt lagen, ska utformas.  
 
Kommunens ansvar och arbete utifrån LSO hanteras idag i Boxholm genom vår 
handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022. En ny handlingsplan för nästa 
mandatperiod kommer att arbetas fram under 2022-2023. För att fram till att den nya 
handlingsplanen finns på plats tillse att kommunen lever upp till de förändringar som 
gjorts i lagstiftningen och de förordningar som tagits fram har en revidering av be-
fintlig handlingsplan gjorts.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Revideringarna som gjorts i kommunens nuvarande handlingsplan för trygghet och 
säkerhet är av redaktionell karaktär och tillser att de beskrivningarna av kommunens 
arbete utifrån LSO finns med som krävs utifrån MSB:s nya föreskrifter. Inga juste-
ringar har gjorts gällande kommunens förmåga eller målsättningar. Förändringarna 
har framförallt gjorts i den delplan som avser räddningstjänstens verksamhet, där en 
tydligare beskrivning gjorts av verksamhetens omfattning och förmåga.  
 
 
Finansiering 
Justeringar i handlingsplanen påverkar inte finansieringen av arbetet.  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar den reviderade handlingsplanen för trygghet 
och säkerhet 2019-2022 samt dess delplan.  

 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022 
Reviderad delplan räddningstjänst – Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-
2022.  
 

187



                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-03-08

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att anta den reviderade handlingsplanen för trygghet och säkerhet 2019-2022 samt 
dess delplan,  
 
att bjuda in säkerhetschef till kommunstyrelsens kommande möte.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Räddningstjänsten 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-17 KS 2022/58 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Revidering av handlingsplan för trygghet och säkerhet  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. 
Förändringarna innebär bland annat en tydligare styrning av kommunernas 
verksamhet genom att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) får 
utökad föreskriftsrätt. Det innebär också att vi under vissa förutsättningar får utökade 
befogenheter att prioritera och fördela resurser. Syftet är att skapa bättre 
förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
 
I samband med lagförändringen utfärdade MSB föreskrifter om hur de 
handlingsprogram, som kommunerna är ålagda att ha enligt lagen, ska utformas.  
 
Kommunens ansvar och arbete utifrån LSO hanteras idag i Boxholm genom vår 
handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022. En ny handlingsplan för nästa 
mandatperiod kommer att arbetas fram under 2022-2023. För att fram till att den nya 
handlingsplanen finns på plats tillse att kommunen lever upp till de förändringar som 
gjorts i lagstiftningen och de förordningar som tagits fram har en revidering av 
befintlig handlingsplan gjorts.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Revideringarna som gjorts i kommunens nuvarande handlingsplan för trygghet och 
säkerhet är av redaktionell karaktär och tillser att de beskrivningarna av kommunens 
arbete utifrån LSO finns med som krävs utifrån MSB:s nya föreskrifter. Inga 
justeringar har gjorts gällande kommunens förmåga eller målsättningar. 
Förändringarna har framförallt gjorts i den delplan som avser räddningstjänstens 
verksamhet, där en tydligare beskrivning gjorts av verksamhetens omfattning och 
förmåga.  
 
 

Finansiering 
Justeringar i handlingsplanen påverkar inte finansieringen av arbetet.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar den reviderade handlingsplanen för trygghet och 

säkerhet 2019-2022 samt dess delplan.  
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Beslutsunderlag 
Reviderad handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022 
Reviderad delplan räddningstjänst – Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-
2022.  
 
 

Beslutet expedieras till 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Räddningstjänsten 
Akt 
 
Digital fil till författningssamlingen:         JA 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör

190



 

HANDLINGSPLAN 

FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET 

 

 2019-2022  
 

 

 

 

 

Diarienummer: Ks 2019.090.169  

Kommunfullmäktige              
2019-11-11 

Reviderat: 2022- 

191



1 

Innehåll 
Övergripande mål ................................................................................................................................3 

Bakgrund .............................................................................................................................................4 

Geografiska förutsättningar ...................................................................................................................5 

Organisation och ansvar för trygghets- och säkerhetsfrågor ..................................................................5 

Den enskildes ansvar ............................................................................................................................6 

Uppföljning ..........................................................................................................................................6 

Arbetsprocess .......................................................................................................................................7 

Krisberedskap ..........................................................................................................................................8 

Riskbild ................................................................................................................................................8 

Mål och åtgärder ..................................................................................................................................9 

Redovisning av kommunens uppdrag .................................................................................................10 

Risk- och sårbarhetsanalys ............................................................................................................10 

Geografiskt områdesansvar ...........................................................................................................10 

Utbildning och övning ...................................................................................................................11 

Rapportering ..................................................................................................................................11 

Kommunens krisorganisation ........................................................................................................11 

Civilt försvar ...........................................................................................................................................15 

Riskbild ..............................................................................................................................................15 

Mål och åtgärder ................................................................................................................................16 

Ansvar ................................................................................................................................................18 

Säkerhet och olycksförebyggande ...........................................................................................................19 

Riskbild ..............................................................................................................................................19 

Mål och åtgärder ................................................................................................................................19 

Ansvar ................................................................................................................................................21 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande ............................................................................................22 

Riskbild ..............................................................................................................................................22 

Mål och åtgärder ................................................................................................................................22 

Ansvar ................................................................................................................................................24 

Bilaga 1 – Avtal och referensdokument ..................................................................................................25 

Bilaga 2 - Övriga dokument med koppling till kommunens trygghets- och säkerhetsarbete ....................26 

Bilaga 3 - Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för "En vattensäker kommun" ..........................27 

Bilaga 4 – Beskrivning av samråd ...........................................................................................................28 

 

 

192



2 

Sammanfattning 

Förebyggande åtgärder och tidiga insatser är en viktig del av kommunens trygghets- och 
säkerhetsarbete. Handlingsplanen för trygghet och säkerhet ska bidra som stöd till arbetet för 
att kommuninvånarna ska känna trygghet och ha förtroende för kommunens förmåga att 
genomföra förebyggande åtgärder samt hantera olyckor och allvarliga händelser.  

Handlingsplanen samlar utifrån lagstadgade krav och kommunens egna krav, arbetet inom 
trygghet och säkerhet i ett gemensamt styrdokument. Till denna övergripande handlingsplan 
finns tillhörande delplan Räddningstjänst. En risk- och sårbarhetsanalys som tydliggör 
kommunens riskbild och förutsättningar inom området trygghet och säkerhet är framtagen 
som underlag för planen. 

Arbetet med trygghet och säkerhet samordnas av kommunens trygghets- och säkerhetsenhet. 
Handlingsplanens inriktning ska ligga till grund för verksamheternas arbete inom området 
trygghet och säkerhet.  
 
I handlingsplanen fastställs hur kommunen ska arbeta förebyggande, planerande samt kunna 
hantera allt från vardagsolyckor till allvarliga samhällsstörningar och höjd beredskap. Vidare 
visar planen också hur kommunen ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande  ur 
såväl ett situationellt som socialt perspektivet. 
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Inledning 

I Boxholms kommun prioriteras arbetet med trygghet och säkerhet utifrån ambitionen att 
skapa en attraktiv boende- och vistelsemiljö för såväl invånare som besökare. För att kunna 
leva upp till denna ambition är det viktigt att ha ett aktivt och målstyrt trygghets- och 
säkerhetsarbete i kommunen.  
 
Begreppen trygg och säker används i olika sammanhang och kan tolkas på olika sätt. För 
Boxholms kommun innebär en trygg kommun att kommunens invånare inte upplever oro 
varken i det offentliga rummet eller i hemmiljön, samtidigt som det finns en tillit till andra 
människor, myndigheter och institutioner. En säker kommun innebär att ha en robust miljö 
och robusta verksamheter med få oönskade händelser och skador, där konsekvenserna av 
eventuellt oundvikliga händelser blir så begränsade som möjligt.  

Övergripande mål  
Boxholms kommun fastställde 2018 fyra inriktningsmål för kommunen.1 Genom målen vill 
kommunen fokusera på: 
 

 Bra kommunal verksamhet 
 Goda livsvillkor för Boxholms kommuns invånare och anställda 
 Ett lokalt näringsliv som utvecklas 
 Hållbart nyttjande av naturens resurser 

 
En förutsättning för att målen ska uppnås är att kommunen är känd för att vara trygg och 
säker. Denna handlingsplan ska ses som en del i arbetet med att uppnå visionen. Det 
övergripande målet med handlingsplanen är därför: 
 

Boxholms kommun ska vara trygg och säker 
 
Målet ska uppnås genom att: 

 Invånare och besökare ska ges förutsättningar till att stärka sin egen förmåga till 
trygghet och säkerhet.  

 Kommunen ska ha en god förmåga att förebygga, hantera och lära inom området 
trygghet och säkerhet. 

 Kommunen ska samverka för ett tryggt och säkert samhälle med myndigheter, 
näringsliv och andra organisationer.  
 

Handlingsplanen ska bidra till att alla i kommunen känner trygghet och har förtroende för 
kommunens förmåga att genomföra olycksförebyggande åtgärder och räddningsinsatser. 
 

 
1 Inriktningsmål KF § 46/2018 
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Förebyggande åtgärder och tidiga insatser ska vara ett utmärkande drag för kommunens 
trygghets- och säkerhetsarbete. Det ska i sin tur bidra till ett gott samhälle att leva och verka i, 
där ett hälsosamt, tryggt och säkert samhälle för alla medborgare har hög prioritet. 

Bakgrund 
Kommunens trygghets- och säkerhetsarbete styrs främst av två lagar: lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor och lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska var och en, privatpersoner såväl som 
företag och organisationer, själva ta huvudansvaret för att skydda sig mot olyckor. 
Kommunens uppdrag är att främja säkerheten för dem som bor och vistas i kommunen, vilket 
innebär att åtgärder ska vidtas så att olyckor som bränder och fallskador och skador till följd 
av dessa olyckor förebyggs. Genom tillsyn, råd och information ska kommunen hjälpa de som 
bor, vistas och bedriver verksamhet i kommunen att leva upp till lagens krav. 
 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) är kommunen skyldig att kunna upprätthålla en 
fungerande verksamhet även i samband med en extraordinär händelse. Det svenska 
krishanteringssystemet är uppbyggt kring de tre principerna; likhet, närhet och ansvar. 
Principerna syftar till att ansvaret i en krissituation ligger hos den som i vardagen har 
ansvaret, att organisationen i stort ska överensstämma med den ordinarie och att krisen ska 
hanteras så nära händelsen som möjligt. Kommunen har därför samma ansvar för sin 
verksamhet vid en extraordinär händelse som i vardagen. Genom att arbeta med risk- och 
sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, rapportering 
och höjd beredskap ska kommunen klara av att leva upp till lagens krav.  
 
Handlingsplan med delplan utgör därför kommunens: 

 Handlingsplan för skydd mot olyckor (LSO 2003:778) 
 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap (LEH 2006:544) 

 
Till den övergripande handlingsplanen finns tillhörande delplan: 

 Räddningstjänst 
 
Utöver lagens krav ställer kommunen egna krav på sin verksamhet när det gäller såväl 
brottsförebyggande- som säkerhetsarbete. Intentionen med denna handlingsplan är att samla 
alla dessa delar av arbetet inom trygghet och säkerhet i ett gemensamt styrdokument. 
Handlingsplanen utgörs därför av fyra delområden som kommunen valt att fokusera på inom 
trygghets- och säkerhetsfrågor. De fyra delområdena är krisberedskap, civilt försvar, 
säkerhets- och olycksförebyggande- och brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.  
och de beskriver tillsammans kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.   

195



5 

En risk- och sårbarhetsanalys är framtagen som underlag till handlingsplanen.  I Risk- och 
sårbarhetsanalysen beskrivs den specifika riskbilden för kommunen och vilka sårbarheter och 
utvecklingsområden kommunen har att arbeta med under de kommande fyra åren. Resultatet 
av risk- och sårbarhetsanalysen är vad som ligger till grund för de mål och åtgärder som tagits 
fram i denna handlingsplan.  

Bild 1. Schematisk bild över kommunens styrdokument inom trygghet och säkerhet 
 

 

Geografiska förutsättningar 
I Boxholms kommun bor det sammanlagt cirka 5 400 invånare. Kommunen består av tre 
tätorter; centralorten Boxholm samt de mindre orterna Strålsnäs och Malexander. 
Kommunens totala area är 603,87 kvadratkilometer. 

Kommunen gränsar till Smålands län och består av stora naturområden. De stora 
skogsområdena innebär också vissa ökade risker vad gäller exempelvis stora skogsbränder 
eller skador på infrastruktur i samband med kraftiga stormar. Just stormar har kommunen 
tidigare erfarenheter av att hantera då båda stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) drog 
fram över kommunen. 

Till kommunen hör också en stor del av sjön Sommen, kring vilken det finns mycket 
fritidsbebyggelse, fritidsliv och turism. Genom Sommen rinner Svartån, som även passerar 
genom Boxholms centralort och Strålsnäs. Vattenförsörjningen i kommunen består till stora 
delar av vatten från Tranås kommun, som i sin tur använder sig av vatten från sjön Sommen. 
Vattnet som kommer via ledningar från Tranås, passerar dock Boxholms eget vattenverk.  

Boxholm är en gammal bruksort och än i dag finns ett antal stålindustrier i kommunen. 
Kommunens stora skogsområden skapar gynnsamma förutsättningar för skogsnäringen och på 
orten finns bland annat sågverk.   

Kommunikationerna till kommunen utgörs främst av riksväg 32 och Södra stambanan där en 
pendeltågslinje går. Båda kommunikationsvägarna trafikeras av tung trafik och farligt gods 
vilket kan ses som en riskfaktor, samtidigt som järnvägen fyller en viktig funktion för 
pendlingen till och från kommunen. Både kommunens attraktivitet som boendekommun och 
personalförsörjningen till de verksamheter som drivs i kommunen är beroende av en 
fungerande järnväg. 

Organisation och ansvar för trygghets- och säkerhetsfrågor 
Handlingsplanen fastslås av kommunfullmäktige under det första året på varje ny 
mandatperiod. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med 

Risk- och 
sårbarhetsanalys

Handlingsplan för   
trygghet och säkerhet Delplan 

räddningstjänst
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trygghet och säkerhet. Politiska nämnder och förvaltningar har ansvar inom respektive 
nämnds område. 
 
Arbetet med trygghet och säkerhet i kommunen samordnas av kommunens trygghets- och 
säkerhetsenhet. Enheten kan initiera och driva olika projekt av framför allt samverkande 
karaktär inom trygghets- och säkerhetsområdet, samt ha en stödjande och rådgivande roll 
gentemot verksamheterna. Förvaltningarna ansvarar för genomförandet i de egna 
verksamheterna, men trygghets- och säkerhetsenheten fungerar som en resursenhet.  
 
Kommunstyrelsen är ansvarig för planens aktualitet, för att revideringar genomförs samt att 
den antas av kommunfullmäktige i början av varje mandatperiod.  
 
För de åtgärder som finns under respektive område anges förkortning för ansvarig 
förvaltning/sektor inom parentes.  
 
De förvaltningar och sektorer som finns omnämnda i handlingsplanen är följande: 
 
Gemensam service (Gs) 
Barn- och utbildning (Bu) 
Äldreomsorg (Äo) 
Individ- och familjeomsorg (IFO) 
Behandling och omsorg (Beom) 
Räddningstjänsten (Rtj) 
Samhällsbyggnadskontoret (Sb) 
Miljö- och hälsoskydd (Mh) 
Kultur och turism (Kt) 
 
Handlingsplanen inkluderar även det kommunalägda bolaget AB Boxholmshus (Bh). 
 
Länsstyrelsen har ett ansvar med att ge kommunerna stöd i arbetet med LSO respektive LEH. 
De ansvarar även för tillsyn och uppföljning av kommunernas arbete utifrån lagarna. 
 

Den enskildes ansvar 
Om du som enskild person upptäcker eller får kännedom om en brand eller en annan olycka 
ska du, om du har möjlighet, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma 
gäller vid överhängande fara för en brand eller annan olycka. Utöver detta grundläggande 
samhällsansvar så beskrivs ditt eget ansvar mer detaljerat i respektive kapitel. 
 

Uppföljning 
Uppföljning av handlingsplanen sker årligen. Nämnderna ansvarar för att med 
handlingsplanen som grund arbeta med mål och åtgärder inom området trygghet och säkerhet. 
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De mål och åtgärder som finns utpekade i handlingsplanen ska återspeglas i förvaltningars 
och enheters verksamhetsplaner.  
 
Under slutet av året sker en uppföljning av kommunens risk- och sårbarhetsanalys och 
föregående års verksamhetsplaner. Uppföljningen blir underlag för nästkommande års 
planeringsprocess och de nya verksamhetsplanerna.   
 
Nämnderna ansvar för att risk- och sårbarhetsanalysen och handlingsplan följs upp och 
utvärderas. Respektive nämnd ansvarar för uppföljningen av sina egna mål och 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljningsarbetet. 
 

Arbetsprocess 
Handlingsplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp som bestått av representanter från 
kommunens samtliga förvaltningar/sektorer.  
 
Arbetet har genomförts genom två workshops vilka i tur och ordning behandlat momenten 
övergripande inriktning för trygghets- och säkerhetsområdet, mål för respektive delområde 
samt åtgärder för att nå de utpekade målen.  
 
Delplanen har tagits fram av räddningstjänsten.  
 
Avslutningsvis har en workshop genomförts med fokus på helheten, där handlingsplanen 
processats utifrån helhetsperspektivet.  
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Krisberedskap 
Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring de tre principerna; likhet, närhet och 
ansvar. Principerna syftar till att ansvaret i en krissituation ligger hos den som i vardagen har 
ansvaret, att organisationen i stort ska överensstämma med den ordinarie och att krisen ska 
hanteras så nära händelsen som möjligt. Detta innebär att kommunen har samma ansvar för 
sin verksamhet vid en extraordinär händelse som i vardagen.  
 
Kommunens arbete med krisberedskap syftar därför till att minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Genom denna handlingsplan 
fastställs hur kommunen ska arbeta förebyggande, planerande och hanterande med kriser och 
allvarliga störningar som påverkar kommunens grundläggande funktioner och verksamheter.  
 
Kommunens krisberedskapsarbete är tvådelat. Varje förvaltning/sektor ansvarar för och driver 
sitt eget krisberedskapsarbete. En kommunövergripande samordningsfunktion fungerar som 
stöd och svarar för det kommungemensamma krisledningsarbetet såväl i planeringsprocessen 
som under pågående kris. 

Riskbild  
Genom kommunens risk- och sårbarhetsanalys har ett antal riskområden, innefattande risker 
och sårbarheter som skulle kunna leda till allvarliga händelser och kriser, identifierats. De 
identifierade riskerna och sårbarheterna ryms inom områdena allvarliga olyckor, störningar i 
infrastruktur och försörjningssystem, sjukdomar och smittor, natur- och väderrelaterade 
händelser, sociala risker och social oro samt hot mot demokrati, rättssäkerhet och 
grundläggande fri- och rättigheter.  
 
Eftersom denna typ av allvarliga händelser och kriser är att betrakta som sällanhändelser är 
det svårt att värdera dessa i förhållande till varandra och säga vilken typ av händelse som är 
mest trolig att inträffa i kommunen. Genom risk- och sårbarhetsanalysen har riskerna 
värderats utifrån sannolikhet och konsekvens, där ett antal risker anses ha hög sannolikhet 
samtidigt som konsekvenserna bedöms kunna bli allvarliga. Exempel på sådana risker är 
störningar i elektroniska kommunikationer, störning i elförsörjning och antagonistiska 
attacker.  
 
Svårigheten i att bestämma den faktiska sannolikheten för de olika riskerna och de allvarliga 
konsekvenser som en mindre sannolik händelse ändå kan leda till, gör att kommunen trots 
risk- och sårbarhetsanalyser måste förbereda sig på att kunna hantera en mängd olika 
händelser av olika allvarlighetsgrad.  

 
  

199



9 

Mål och åtgärder 
Det här gör du 

Du som enskild bör ta ett eget ansvar för att ha en viss grundberedskap för att hantera 
tillfälliga bortfall av ström, telefoni, värme och vatten. Du förväntas klara dig utan stöd från 
kommunen i minst 72 timmar. Det är viktigt att följa myndigheternas anvisningar och övrig 
information vid en kris. Du hittar flera råd på kommunens webbplats och på MSB:s webbplats 
www.dinsakerhet.se.  
 

200

http://www.dinsakerhet.se/


9 

Det här gör vi i kommunen 

 
 

Projekledning
/samordning i 
timmar

Deltagande i 
timmar

Kostnad

Åtgärd 1.1 Genomföra informationsaktiviteter lokalt i kommunen
Krisberedskapsveckan, Öppet hus hos 
Räddningstjänsten

2 Årligen Gs 90 38070

Mål 2
Bevara förmågan att hantera kriser och allvarliga händelser i 
kommunen. 

Måluppfyllelse vid kommunövergripande 
spelövning 2021

100%

Åtgärd 2.1
Genomföra utbildningar och övningar enligt övnings- och 
utbildningsplan

Genomförda utbildningar och övningar 
enligt plan

100% 2022 Gs Samtliga 70

ej räknat på 
deltagande 
resurs eller 
verksamhetern
as egna 
övningar

29610

Åtgärd 2.2 Implementera kontinuitetsplanering i samhällsviktiga verksamheter
Antalet samhällsviktiga verksamheter som 
genomfört en planeringsprocess

3 2022 Gs 200 360 236880

Åtgärd 2.3
Genomföra en förstudie över möjligheten till trygghetspunkter i 
kommunen och föreslå lämpliga åtgärder

Redovisning av förstudie till 
kommunstyrelsen

1 2021 Gs Bh 60 20 33840 X

Mål 3
Bevara förmågan att hantera en kris eller allvarlig händelse i 
samverkan lokalt och regional.

Måluppfyllelse vid regional övning 2022 100%

Åtgärd 3.1 Delta i regionala övningar
Deltagande i andel erbjudna regionala 
övningar

100% 2022 Gs Samtliga 100 42300

Åtgärd 3.2 Genomföra möten med Krishanteringsrådet Genomförda krishanteringsråd 4 Årligen Gs Rtj 40 16920
Åtgärd 3.3 Genomföra samverkansövningar med närliggande kommuner Antal genomförda övningar 1 2022 Gs Samtliga 40 16920
Åtgärd 3.4 Ta fram en nödvattenplan Nödvattenplan finns upprättad 1 2021 Bh 160 67680

Mål 4
Minska eller undanröja risker och sårbarheter i kommunens 
verksamheter

Genomförda åtgärder 2

Åtgärd 4.1
Erbjuda erfarenhetsföreläsningar av aktörer som upplevt allvarliga 
samhällsstörningar

Antal erbjudna förläsningar 1 2022 Gs Samtliga 15 6345

Åtgärd 4.2
Utreda, identifiera och besluta om åtgärdsbehov avseende 
reservvattentäkt

Redovisad utredning för Boxholmshus 
styrelse

1 2022 Bh Sb 60 10 29610 X

Åtgärd 4.3
Genomföra en förstudie över kommunens klimatanpassningsarbete 
och föreslå lämpliga åtgärder

Redovising av förstudie till 
kommunstyrelsen

1 2020 Gs Samtliga 60 60 50760 X

Totalt 895 450 568935

Berörda 
förvaltningar/sektorer

Uppskattad resursåtgång
Troligt 
investerings
behov

Mål och åtgärder Indikator Målvärde Genomfört år 
Ansvarig förvaltning/ 
sektor
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Redovisning av kommunens uppdrag 
Kommunen får varje år en statlig ersättning som baseras på uppgifterna enligt LEH. Ersättningen 
regleras genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting 
(SKL)2 som i sin tur ställer ett antal krav på kommunen. Nedan redovisas hur kommunen arbetar 
för att leva upp till målen i kommunöverenskommelsen.  
 

Risk- och sårbarhetsanalys 
Kommunen är skyldig att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.  

Enligt sitt verksamhetsansvar ska varje förvaltning/sektor ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. 
Verksamheternas resultat ska värderas och sammanställas i en kommunövergripande risk- och 
sårbarhetsanalys. Analyserna ska sedan ligga till grund för det förebyggande arbete och de planer 
som behövs för att kunna säkerställa verksamheterna under extraordinära händelser.  

Risk- och sårbarhetsanalysen ska uppdateras och rapporteras till Länsstyrelsen en gång per år. 
Kommunstyrelsen ansvarar för sammanställning och rapportering av risk- och 
sårbarhetsanalysen. Arbetet samordnas med kommunens riskanalyser för skadeförebyggande och 
brottsförebyggande arbete.  

Geografiskt områdesansvar 
Det geografiska områdesansvaret innebär att kommunen inom sitt geografiska område ska verka 
för att:  

 olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår samordning i 
planerings- och förberedelsearbetet 

 de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas 
och  

 att informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas 

För att kunna fullgöra sitt geografiska områdesansvar använder sig kommunen bland annat av ett 
lokalt krishanteringsråd. Krishanteringsrådet är ett samverkansforum för företag och 
organisationer med samhällsviktiga funktioner för Boxholms kommun som geografiskt område. 
Rådets funktion och sammansättning finns beslutat i Styrdokument för Boxholms kommuns 
krishanteringsråd3. Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande och ska sammanträda minst en 
gång per år. Samverkan vid rådets möten sker också med Mjölby kommun. Krishanteringsrådet 
används även som lokalt samverkansorgan i samband med allvarliga samhällsstörningar.  

Kommunen är utifrån sitt geografiska områdesansvar skyldig att säkerställa att Viktigt 
meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 

 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, SKL 18/03101 och MSB 2018-09779 
3 Styrdokument för Boxholms kommuns krishanteringsråd, Boxholms kommun, KS/2013.357.179 
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ljudsändare underhålls. Räddningstjänsten ansvarar för utförandet av underhåll samt de 
kvartalsvisa testerna av systemet. Kommunstyrelsen ansvarar för finansieringen av underhållet.  

Utbildning och övning 
Kommunen är skyldig att förse både förtroendevalda och tjänstemän med den utbildning och 
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter i samband med en extraordinär 
händelse. Kommunen har en särskild plan för övning och utbildning under mandatperioden.  

Rapportering 
Kommunen är skyldig att kunna lämna en samlad information till Länsstyrelsen om läget i 
kommunen i fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förberedelser för 
hanteringen av en extraordinär händelse. Ansvaret för sådan rapportering åligger 
Kommunstyrelsen.  
 
I samband med en extraordinär händelse ska kommunen kunna ge Länsstyrelsen en samlad 
rapport om läget i kommunen och om de lokala krisaktörernas vidtagna och planerade åtgärder 
med anledning av händelsen. Krisledningsnämnden ansvarar för den rapporteringen.  

Kommunens krisorganisation 
Kommunens krisledningsorganisation bygger på de tre grundprinciperna likhet, närhet och 
ansvar. Ansvarig nämnd, förvaltningschef, sektorchef som under normala förhållanden ansvarar 
för sin verksamhet har kvar detta ansvar under kriser. Den ordinarie organisationen kan vid en 
extraordinär händelse behöva förstärkas med en särskild krisledningsorganisation. Förstärkning 
kan ske med hela eller delar av någon av funktionerna eller samtliga, beroende på behovet och 
händelsen. 
 
Krisledningsorganisationen i Boxholms kommun består av Krisledningsnämnd, Krisledningsstab, 
Krisledning på förvaltningsnivå och krisstöd. Vid behov av extra resurser har 
krisledningsorganisationen också tillgång till en Frivillig resursgrupp (FRG). 
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Bild 2. Boxholms kommuns krisledningsorganisation 

 
 
Krisledningsorganisationen larmas via Tjänsteman i Beredskap (TiB). Inkallning av 
krisledningsorganisationen sker efter beslut av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande 
eller kommundirektör. Staben kan utgöra ett stöd för den ordinarie verksamheten utan att 
krisledningsnämnden träder i funktion.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika kommunens krisledningsnämnd med ansvar för 
kommunens normativa beslut under en extraordinär händelse. Ordföranden i 
krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. När krisledningsnämnden är aktiv kan den 
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.  
 
Till sin hjälp för att omvandla de normativa besluten till operativ verksamhet har nämnden en 
tjänstemannabaserad krisledningsstab. Krisledningsstaben och dess stödfunktioner begränsas inte 
till att endast vara användbar vid extraordinära händelser. Stabsarbete kan även användas vid 
andra allvarliga händelser som kräver samordning av flera verksamheter men inte nödvändigtvis 
föranleder att krisledningsnämnden aktiveras.  
 
Boxholms kommun har en särskild organisation för krisstöd, krisstödsgruppen. Målet är att ta 
hand om och stödja drabbade människor och dess anhöriga för att underlätta deras hantering av 
och återhämtning efter en allvarlig händelse. Gruppen ska kunna agera självständigt under 
kommunal räddningsledare eller under krisledningsstaben. 
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Krisstödsgruppen larmas genom TiB. De som har mandat att aktivera krisstödsgruppen är 
räddningsledare, räddningschef, krisstödssamordnare, kommundirektör och 
krisledningsnämnden. 
 
Frivilliga resursgruppen (FRG) är ett samarbete mellan en kommun och frivilliga för att på ett 
smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid extraordinära händelser och 
andra kriser. Boxholms kommun samverkar kring FRG-frågor med Vadstena, Motala, Ödeshög 
och Mjölby kommuner. FRG består av personer som är utbildade och har avtal med kommunen 
om insatser vid olika allvarliga händelser. FRG aktiveras av kommundirektören eller 
krisledningsnämnden.  
 
Regionalt samverkar kommunen genom Samverkan Östergötland.4 Samverkan Östergötland är 
en strategi som skapar förutsättningar för olika aktörer inom länet att samverka före, under och 
efter en allvarlig samhällsstörning. Kommundirektören ansvarar för att kommunen deltar i de 
inriktnings- och samordningsmöten som initieras av Samverkan Östergötland samt aktiverar 
Samverkan Östergötland utifrån kommunens egna behov.  Samverkanslarm till kommunen går 
genom Tjänsteman i Beredskap.  
 
Lokalt samverkar kommunen genom det kommunala krishanteringsrådet.5 Kommundirektören 
ansvarar för att initiera ett samverkansmöte med krishanteringsrådet vid en allvarlig 
samhällsstörning, antingen utifrån kommunens egna samverkansbehov eller på initiativ från 
någon av rådets medlemmar.  
 
Alla samhällsstörningar som aktiverat någon del av kommunens krisorganisation ska utvärderas. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att händelser som aktiverat kommunens övergripande 
krisorganisation utvärderas. Respektive nämnd ansvarar för att en samhällsstörning som endast 
påverkar en enskild förvaltning utvärderas. 
 
Följande dokument ska finnas för att reglera krisledningsorganisationens arbete: 
 
Krisledningsnämnden 

 Reglemente för kommunstyrelsen som också reglerar krisledningsnämndens uppdrag6 
 Pärm för krisledningsnämnden 
 Larmlista 

 
Krisledningsstaben  

 Direktiv för kommundirektören som också reglerar ansvaret för krisberedskap 
 Handbok krisledningsstaben 
 Kriskommunikationsplan 

 
4 Samverkan Östergötland - Strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter samhällsstörningar 
5 Boxholms kommuns krishanteringsråd, Boxholms kommun, KS/2013.357.179 
6 Reglemente för Kommunstyrelsen, fastställt av kfm 2018-12-10 
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 Styrdokument för krishanteringsrådet7 
 Larmlista 
 Uppdragsbeskrivning för Tjänsteman i beredskap (TiB)8 
 Rutin för mottagande av TiB-larm 

 
Krisstödsgrupp 

 Riktlinje för krisstödsgruppen9 
 Handbok för krisstödsgruppen 
 Larmlista 

 

 

 
7 Boxholms kommuns krishanteringsråd, Boxholms kommun, KS/2013.357.179 
8 Uppdragsbeskrivning Tjänsteman i Beredskap i Boxholms kommun. KS/2016.385.022 
9 Riktlinje för Boxholms kommuns krisstödsgrupp, KS/2020.267.169 
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Civilt försvar 
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt försvar 
återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i 
Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, 
landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar 
tillsammans totalförsvaret.  
 
Målet för det civila försvaret är att: 

 Värna civilbefolkningen  
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 

Återuppbyggnaden av det civila försvaret innebär ett långsiktigt och omfattande arbete. För att 
tydliggöra vilka uppgifter som bör prioriteras inom det kommunala ansvaret har staten, på ett 
likartat sätt som inom krisberedskapen, slutit ett avtal med SKL.10  
 
Prioriterade uppgifter för kommunen under perioden är: 

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
 Säkerhetsskydd 
 Krigsorganisation och krigsplacering 

Nuvarande avtal sträcker sig endast fram till 2020, då ett nytt avtal kommer att förhandlas fram. 
Det innebär att uppgifter inom det civila försvaret kan tillkomma efter 2020 utöver vad som finns 
angivet i denna handlingsplan.   

Riskbild 
Säkerhetsbilden i Europa de senaste åren har försämrats jämfört med hur det såg ut under 90-talet 
och i början av 2000-talet. Framför allt har den ryska ledningen agerat med militära medel för att 
uppnå olika politiska mål. Detta har bland annat visat sig i de konfrontationer som kom att 
utspela sig i Georgien 2008, i Ukraina 2014, och i Syrien 2015 vilket bland annat har resulterat i 
en ökad konfrontation mellan Ryssland, Nato och EU.11 I och med den ökade osäkerheten för en 
militär konflikt i vårt direkta närområde har riskbilden mot Sverige ökat. Sveriges territorium 
innehar ett strategiskt viktigt läge sett utifrån ett geografiskt perspektiv för att kunna utöva 
kontroll över både luftrum så väl som vid truppförflyttningar via land och hav.  

I Försvarsberedningens rapport från 2017 framgår det, med beaktning av hur det 
säkerhetspolitiska klimatet i vårt direkta närområde har utvecklat sig de senaste åren, att ett 
väpnat angrepp mot Sverige inte längre kan uteslutas. I samma rapport framgår det även att en 
större konflikt i närområdet kan inledas med ett angrepp på Sverige, i syfte att förhindra att 

 
10 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020, SKL 18/01807 och MSB 2018-05681 
11 Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, MSD 16 

207



16 

Sverige ska bistå en annan part i konflikten. Sverige behöver således inte utgöra huvudmålet för 
en angripare.12  
 
Även om bedömningen kring riskbilden för militära hot har skärpts på senare år så är det bara ett 
av flera delområden som Sverige ställs inför. I Försvarsberedningens rapport lyfts flertal 
ytterligare risker fram. Klimatförändringar har blivit ett reellt hot där fler konflikter kan förväntas 
uppstå i konkurrens om naturresurser. Likaså förväntas svaga stadsbildningar och inrikespolitiska 
konflikter fortsätta att leda till konflikter, främst utanför Europas gränser. Detta kan dock leda till 
ökad polarisering i samhället med flyktingströmmar och terrorism. Terrorism och våldsbejakande 
extremism utgör hot i stora delar av världen, varav Sverige inte är något undantag.  
 
Utvecklingen med digitaliseringen kommer att fortsätta, vilket medför en ökad sannolikhet för att 
Sverige blir utsatt för olika antagonistiska cyberattacker. Enligt Försvarets radioanstalt (FRA)  är 
Sverige redan föremål för ett stort antal cyberattacker. Framför allt pekas Kina, Ryssland och 
Iran ut som särskilt aktiva aktörer av flertal myndigheter, så som Säkerhetspolisen (SÄPO), 
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och FRA.13 I samband med arbetet inför en 
ny  Säkerhetsskyddslag framkommer även bedömningen att ett IT-angrepp utgör ett av de 
allvarligaste hoten i och med det ökade IT-beroendet som finns inom samhället, där en storskalig 
IT-incident skulle resultera i allvarliga konsekvenser för samhällskritisk verksamhet.14 

 

Mål och åtgärder 
Det här gör du 

Precis som vid fredstida kriser bör du som enskild ta ett eget ansvar för att ha en viss 
grundberedskap för att hantera bortfall av ström, telefoni, värme och vatten. Du förväntas klara 
dig utan stöd från kommunen i minst 72 timmar. Det är viktigt att följa myndigheternas råd och 
hålla sig uppdaterad om vad som händer. Om du är krigsplacerad ska du omedelbart inställa dig 
för tjänstgöring. Du hittar mer information och flera råd på MSB:s webbplats www.dinsakerhet.se 
eller i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer…” som skickats ut till alla svenska hushåll.  

 

 

 
12 Motståndskraft – Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 2021-2025, 
Försvarsdepartementet, Ds 2017:66 
13 Årsrapport 2016, Försvarets radioanstalt 
14 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag, Regeringen, prop. 217/18:89  
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Det här gör vi i kommunen 

 

 

Projekledning/
samordning i 
timmar

Deltagande 
i timmar

Kostnad

Mål 1
Öka kunskapen i kommunens organisation om kommunens roll i 
totalförsvaret 

Genomförda åtgärder 2

Åtgärd 1.1
Identifiering av nyckelfunktioner i kommunen inom ramen för 
totalförsvarsuppdraget

Identifierade nyckelfunktioner 2019 Gs Samtliga 40 16920

Åtgärd 1.2 Utbildning av nyckelfunktioner i kommunen Andelen utbildade 90%  2019 Gs Samtliga 16 6768

Mål 2
Öka kommunens förmåga att hantera sina uppgifter inom 
totalförsvaret

Måluppfyllelse 
Totalförsvarsövning 2020

100%

Åtgärd 2.1 Påbörja planering för krigsorganisation 
Krigsorgansiation för 
ledningsstruktur finns 
upprättad

1 2020 Gs Samtliga 160 60 93060

Åtgärd 2.2 Krigsplacera nyckelfunktioner inom krigsorganisationen
Andelen krigsplacerade 
nyckelfunktioner

100% 2020 Gs Samtliga 24 10152

Åtgärd 2.3. Kommunen deltar i Totalförsvarsövning 2020 Genomförandet av övning Deltagande 2020 Gs Samtliga 320 135360
Mål 3 Stärka kommunens säkerhetsskyddsarbete Genomförda åtgärder 3

Åtgärd 3.1 Se över kommunens säkerhetsskyddsorganisation
Säkerhetsskyddsorganisation 
är beslutad

1 2019 Gs Gs 40 16920

Åtgärd 3.2 Implementera signalskyddssystem 

Utbildad och övad 
signalskyddsorganisation finns 
på plats samt praktiska 
förutsättningar för att dela 
hemlig information

1 2019 Gs Gs 40 16920 x

Åtgärd 3.3 Genomföra säkerhetsskyddsanalys och ta fram säkerhetsskyddsplan
Aktuell säkerhetsskyddsanalys 
och -plan finns beslutad

1 2020 Gs Gs 160 20 76140 x

Totalt 800 80 372240

Troligt 
investerings
behov

Uppskattad resursåtgång

Mål och åtgärder Indikator Målvärde Genomfört år 
Ansvarig 
förvaltning/ sektor

Berörda 
förvaltningar/sektorer
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Ansvar 
Kommunens ansvar för civilt försvar bygger vidare på ansvaret för krishantering enligt LEH. 
Genom att skapa en organisation och förutsättningar för att hantera extraordinära händelser i 
fredstid uppnås den grundläggande förmågan till civilt försvar. 

I händelse av höjd beredskap så ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det 
civila försvaret som ska bedrivas, och av lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap framgår det att kommunen ansvarar för att vidta särskilda åtgärder i fråga om 
planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt 
användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att kommunen ska kunna fullgöra 
sina uppgifter inom totalförsvaret. Vidare framgår det att kommunens ordinarie organisation 
ska övergå i en krigsorganisation i händelse av högsta beredskap. Grundprincipen är att det 
ansvar kommuner har över att bedriva viss verksamhet i fredstid gäller även under 
extraordinära förhållanden som vid krigsfara eller krig. 

I händelse av höjd beredskap aktiveras ett antal olika så kallade fullmaktslagar som reglerar 
olika aspekter inom totalförsvaret som blir tillämpningsbara för kommuner. Bland dessa kan 
nämnas lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara, m.m., ransoneringslagen (1978:268), förfogandelagen 
(1978:262) och arbetsrättslig beredskapslagen (1987:981). 
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Säkerhet och olycksförebyggande 
Inom området säkerhet och olycksförebyggande ryms kommunens skade- och 
olycksförebyggande arbete. Genom LSO (2003:778) anges bland annat att kommunen ska 
verka för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Lagen säger också att 
vi ska anpassa skyddet efter våra lokala förhållanden.  

Riskbild 
Genom kommunens risk- och sårbarhetsanalys har det konstaterats att fallolyckor är den 
olyckstyp som sammanlagt leder till flest dödsfall och sjukhusvårdade i Boxholms kommun. 
Utvecklingen visar dock på en relativt stabil nivå de senare åren och att kommunen ligger på 
motsvarande nivå som riket i stort och jämförbara kommuner. Suicid är den olyckstyp som 
står får den vanligaste dödsorsaken i kommunen. 

 

Den vanligaste olycksplatsen för såväl dödsolyckor som sjukhusvårdade är bostaden eller dess 
närhet. Nationellt står personer från 65 år och äldre för två tredjedelar av alla som dör i 
olyckor. Det är också vanligare att kvinnor råkar ut för fallolyckor än män. Under 2017 var 58 
procent av de drabbade i Boxholms kommun kvinnor. Likaså är männen överrepresenterade 
vad gäller fullbordade suicid.   

 

Via räddningstjänstens insatsstatistik kan det konstateras att den vanligaste händelsen som 
kräver räddningsinsats i kommunen, bortsett från ej brandrelaterad utryckning på 
automatlarm, är bränder utomhus följt av trafikolyckor. Den vanligaste typen av brand 
utomhus är bränder i skog och mark. I de flesta fall är människan en bakomliggande faktor till 
uppkomsten av dessa bränder, exempelvis vid fall där någon tappat kontrollen över eldning 
eller vid bristfällig släckning. Vad gäller trafikolyckor så sker flesta dödsolyckor under 
sommarhalvåret, i dagsljus, uppehållsväder och på torra vägar. Det är inte heller de vägar med 
högst hastigheter som kräver flest dödsolyckor. Istället är vägar med hastighetsgränser på 70 
och 80 km/h vanligast förekommande. 
 

Mål och åtgärder 
Det här gör du 

Du som enskild medborgare har det främsta ansvaret för att skydda ditt liv och din egendom 
och att inte förorsaka olyckor. Det innebär att du är skyldig att genomföra rimliga åtgärder för 
att uppfylla ditt ansvar. Det är därför mycket viktigt att också du som till exempel 
medarbetare, elev eller förälder i kommunal verksamhet är medveten om risker och har en 
god förmåga att göra en första insats. Du som enskild ska också följa lagar och regler och visa 
hänsyn till andra i trafiken. Många olyckor beror på att föraren överskattar sin egen förmåga 
eller är oförberedd på att andra trafikanter kan göra fel. 
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Det här gör vi i kommunen 

 

Projekledning/
samordning i 
timmar

Deltagande i 
timmar

Kostnad

Åtgärd 1.1 Genomföra informationsaktivitet lokalt i kommunen Öppet hus hos Räddningstjänsten 1 Årligen Rtj 20 8460

Åtgärd 1.2
Skapa kunskap hos barn om hur bränder kan förebyggas och 
hanteras

Andel utbildade klasser i brand i åk 
fsk, 4 och 7

100% Årligen Rtj Bu 130 54990

Åtgärd 1.3 Kommunens personal ska utbildas i HLR och brand vart fjärde år Andelen utbildade 70% 2022 Samtliga

Åtgärd 1.4 Kommunen ska vara en vattensäker kommun
Uppfyllda kriterier satta av svenska 
livräddningssällskapet

100% Årligen Gs Rtj, Sb 5 30 14805

Åtgärd 1.5
Genomföra förstudie av kommunens arbete med fallolyckor och 
föreslå lämpliga åtgärder

Redovisad förstudie till 
kommunstyrelsen

1 2020 Äo Sb 60 10 29610

Åtgärd 1.6
Genomföra förstudie av kommunens arbete med suicid och 
föreslå lämpliga åtgärder

Redovisad förstudie till 
kommunstyrelsen

1 2021 IFO Beom, Bu, Rtj 60 30 38070

Mål 2 Bevara förmågan att skydda verksamheter och tillgångar Genomförda åtgärder 2

Åtgärd 2.1
Genomföra förstudie av kommunens arbete med 
informationssäkerhet och föreslå lämpliga åtgärder

Redovisad förstudie till 
kommunstyrelsen

1 2020
Gs

60 25380

Åtgärd 2.2 Myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor  
Genomförda åtgärder uifrån delplan 
Räddningstjänst

100% 2022 Rtj

Mål 3 Bevara förmågan att hantera olyckor och skador
Samhällets kostnad för olyckor totalt 
per invånare

6 000 kr

Åtgärd 3.1
Räddningstjänsten ska ha behovsanpassad förmåga till 
räddningsinsatser

Genomförda åtgärder uifrån delplan 
Räddningstjänst

100% 2022 Rtj

Åtgärd 3.2
Utredning av skyddet mot olyckor för boende och 
verksamheter i sydöstra hörnet av kommunen.

Redovisning av utredning till 
Kommunstyrelsen

1 2021 Rtj 60 25380 X

Totalt 395 70 196695

Berörda 
förvaltningar/sektorer

Uppskattad resursåtgång
Troligt 
investerings
behov

Mål och åtgärder Indikator Målvärde Genomfört år 
Ansvarig förvaltning/ 
sektor

212



21 

Ansvar 
Kommunen har enligt LSO ansvar för att bedriv såväl ett förebyggande arbete mot skador och 
olyckor som att ha en förmåga att genomföra räddningsinsatser. I Boxholms kommun har 
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för det skade- och olycksförebyggande arbetet i 
kommunen. Alla kommunens verksamheter har ett eget ansvar för att arbeta säkerhetshöjande 
och olycksförebyggande inom ramen för sin egen verksamhet, samt för att delta i det 
gemensamma säkerhetshöjande och olycksförebyggande arbete som drivs av 
kommunstyrelsen.  

Ansvaret för förmåga till räddningsinsatser, tillsyn av brandskyddsarbete samt sotning ligger 
också på Kommunstyrelsen som genom ett samverkansavtal med Mjölby kommun15 hanterar 
frågorna inom Mjölby och Boxholms räddningstjänst. Uppdraget regleras primärt genom 
handlingsplanens delplan Räddningstjänst. 

Boxholms kommun är som arbetsgivare ansvariga för arbetsmiljöarbetet och att kommunens 
medarbetare därigenom har en trygg och säker arbetsmiljö. Det är kommunens politiker som 
är den yttersta representanten för kommunen som arbetsgivare och som har det övergripande 
ansvaret för arbetsmiljön. Ansvaret för arbetsmiljön är delegerat till de olika verksamheterna. 
Inom verksamheterna har verksamhetschefen det yttersta ansvaret. Arbetet regleras genom 
kommunens arbetsmiljöpolicy.   

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet. 
Ansvaret för informationssäkerhetsarbetet följer linje-, och det delegerade 
verksamhetsansvaret. Alla som hanterar informationstillgångar ansvarar för att upprätthålla 
informationssäkerheten.  

 

 

  

 
15 Avtal om samverkan mellan räddningstjänsterna i Mjölby och Boxholms kommun, KF § 
99/2006 Dnr 2006.332.170 
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Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
Det trygghetsskapande arbetet med brottsförebyggande perspektiv måste ske på lång sikt, på 
olika nivåer och ingå som en naturlig del i planeringsarbetet inom olika samhällsfunktioner. 
Brottsförebyggande arbete kan ske på olika sätt, så som social brottsprevention och 
situationell brottsprevention. Den sociala brottspreventionen riktar in sig på människans 
benägenhet att begå brott, medan den situationella brottspreventionen snarare handlar om att 
minska förekomsten av situationer som frestar en person att begå brott. Båda 
förhållningssätten behöver finnas i det kommunala brottsförebyggande arbetet.  

Riskbild 
Genom kommunens risk- och sårbarhetsanalys kan det konstateras att det i Boxholms 
kommun anmäldes 300 brott under 2018. Det är en minskning med 15 procent sedan 2009. 
Den vanligaste brottstypen, som står för 29 procent av de anmälda brotten i kommunen, är 
stöld-, rån- och häleribrott. Stölder och snatterier är den i särklass största brottstypen inom 
gruppen, medan ett enda rån har anmälts under året. Den näst största brottstypen är hot-, 
kränknings- och frihetsbrott, följt av skadegörelse. Inom samtliga brottstyper ligger Boxholms 
kommun på ett tydligt lägre antal anmälda brott i förhållande till folkmängd än riket i stort.  
 
En viktig aspekt för det brottsförebyggande arbetet är upplevelsen av trygghet i kommunen. 
Otrygga kommuninvånare riskerar att påverka hur de rör sig i stadsmiljön, vilket i 
förlängningen både öppnar för fler brottstillfällen samt skapar ännu större otrygghet.  
 

Mål och åtgärder 
Det här gör du 

Du som enskild har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett tryggt och säkert samhälle. Du kan 
förebygga och minska brott genom att exempelvis lämna tips, upplysning och anmäla brott till 
polisen, hjälpa den som är i livsfara och vittna i rättegång.  

Genom att kontakta kommunen och felanmäla när du upptäcker klotter, skadegörelse, trasig 
belysning eller övervuxna häckar och buskar är du med och påverkar sådant som annars kan 
skapa en känsla av otrygghet. 
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Det här gör vi i kommunen 

 

Projekledning/
samordning i 
timmar

Deltagande 
i timmar

Kostnad

Åtgärd 1.1 Trygghetsvandringar Antal trygghetsvandringar 1/år Årligen Gs Bh 30 10 16920 X

Åtgärd 1.2 Stötta grannsamverkan
Andel informationsmöten för 
grannsamverkan som 
kommunen deltar i 

100% Årligen Gs 20 8460

Åtgärd 1.3
Ta fram handlingsplan och medborgarlöfte utifrån 
samverkansöverenskommelsen med  
Polismyndigheten. 

Beslutat medborgarlöfte av 
Kommunstyrelsen

1/år Årligen Gs Sb, Bu, IFO, Beom 30 80 46530

Åtgärd 1.4 Utreda möjligheterna till förbättrad klottersanering
Framtagen plan för 
klottersanering

1 2020 Sb 60 25380 X

Åtgärd 1.5
Genomföra förstudie av kommunens arbete med 
skadegörelse och föreslå lämpliga åtgärder

Redovisad förstudie för 
kommunstyrelsen

1 2022 Gs 60 25380

Åtgärd 1.6
Informationsinsats mot kommunala verksamheter om 
hur stöld- och tillgrepssbrott kan minskas

Genomförda 
informationsinsatser 

4 Årligen Gs 10 4230

Mål 2 Droganvändningen ska minska
Andel elever i åk 8 som 
druckigt alkohol flera gånger

5%

Åtgärd 2.1
Genomförande av handlingsplan mot ANDT 
(alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Andel genomförda åtgärder i 
handlingsplanen

100% 2022 Gs IFO, Beom, Bu, Mh 300 126900

Totalt 490 110 253800

Berörda 
förvaltningar/sektorer

Uppskattad resursåtgång
Troligt 
investerings
behov

Mål och åtgärder Indikator Målvärde Genomfört år 
Ansvarig 
förvaltning/ 
sektor
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Ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det brottsförebyggande arbetet i 
kommunen. För att samordna arbetet finns ett utsett brottsförebyggande råd, BRÅ. I BRÅ 
finns representanter för kommunledning, de kommunala förvaltningarna, polisen, 
pensionärsföreningarna, idrottsföreningen, Svenska kyrkan, ungdomsföreningarna och 
företagsföreningen.  
 
I rådets uppdrag ingår att stimulera och arbeta för samverkan gällande brottsförebyggande 
åtgärder, bevaka kampanjer och kunskapsmaterial inom området för att se vad som skulle 
kunna användas lokalt, samt vara remissinstans i kommunala ärenden där brottsförebyggande 
åtgärder bör beaktas.  
 
Alla kommunens verksamheter har ett eget ansvar för att arbeta brotts- och drogförebyggande 
inom ramen för sin egen verksamhet, samt delta i det gemensamma brotts- och 
drogförebyggande arbete som drivs av Kommunstyrelsen och BRÅ.  
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Bilaga 1 – Avtal och referensdokument 
 

Referensdokument 

Risk- och sårbarhetsanalys för Boxholms kommun 2019, Ks/2019.144.169 

Styrdokument för Boxholms kommuns krishanteringsråd, Boxholms kommun, KS/2013.357.179 

Reglemente för Kommunstyrelsen, fastställt av kfm 2018-12-10 

Riktlinje för Boxholms kommuns krisstödsgrupp, KS/2020.267.169 

Samverkan Östergötland - Strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter 
samhällsstörningar 

 

Avtal 

Avtal om övergripande ledning av den operativa räddningstjänstverksamheten mellan 
Räddningstjänsten Östra Götaland och Boxholms kommun, KS 2019.160.179 

Avtal om samverkan vid räddningstjänst, KS 2019.160.179 

Avtal om samverkan om Räddningstjänst i Mjölby och Boxholms kommuner, KS 2021:138 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, SKL 18/03101 och MSB 2018-09779 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021, SKR 20/012540 och MSB 2020-
151116 
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Bilaga 2 - Övriga dokument med koppling till kommunens 
trygghets- och säkerhetsarbete 
 

 Avtal om samverkan mellan polis och kommun (med tillhörande handlingsplan och 
medborgarlöfte) 

 Handlingsplan mot Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 
 Styrdokument för Boxholms kommuns krishanteringsråd 
 Handböcker för Boxholms kommuns krisledningsorganisation 
 Verksamheternas egna krisplaner 

 
  

218



27 

Bilaga 3 - Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för "En 
vattensäker kommun" 
 

Punkt 1 
Kommunen ska i sitt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) tydligt ange 
vem som har ansvar för vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller både skötsel av material och 
anläggningar, information samt tillsyn enligt LSO 5 kap 1§. Man ska bedriva ett kontinuerligt 
dokumenterat uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker. 
 

Punkt 2 
Skolan ska tydligt kunna dokumentera att man uppfyller skolans mål i form av att man: 

 Senast under sjätte skolåret kan simma enligt definitionen i läroplanen för grundskolan 
 Senast under nionde skolåret kan hantera nödsituationer vid vattnet. Häri innefattas 

också första hjälpen och HLR. 
 
Punkt 3 
Kommunen ska ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer 
säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilda behov. 
 
Punkt 4 
All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha en adekvat 
säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. Kommunen ska vidare 
aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar som inte tillhör kommunen har 
motsvarande kompetens. 
 
Punkt 5 
Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt dels informera allmänt om 
vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap om detta dels säsongsanpassat informera om de 
särskilda risker som kan finnas i kommunen 
 
Punkt 6 
I kommunen ska finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av 
vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten. 
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Bilaga 4 – Beskrivning av samråd 
 
Såväl ett internt som ett externt samråd har skett gällande kommunens handlingsplan för 
trygghet och säkerhet 2019-2022 och dess delplaner. Nedan redovisas vilka aktörer som getts 
möjlighet att yttra sig: 
 

Internt Externt 
Byggnadsnämnden Motala kommun 
Miljönämnden Mjölby kommun 
Kultur- och turistnämnden Vadstena kommun 
AB Boxholmshus Kinda kommun 
Kommunalförbundet ITSAM Ödeshögs kommun 
 Ydre kommun 
 Tranås kommun 
 Länsstyrelsen Östergötland 
 Försvarsmakten Militärregion Syd 
 Region Östergötland 
 Polismyndigheten 

 
Samtliga remissinstanser som valt att yttra sig har bifallit förslaget. Länsstyrelsen har påtalat 
en del formalia som har omhändertagits. Miljönämnden har efterfrågat kostnadsberäkningar 
vilket tillfördes handlingsplanens slutversion. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-03-08

 
Au § 10       Dnr KS 2022/72 210 
 
Granskningsyttrande av detaljplan Boxholm 8:1 - granskning och 
planförslag 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga ett nytt bostadsom-
råde med cirka 25-30 lägenheter med lägre flerfamiljehus i form av parhus/rad-
hus/kedjehus eller liknande.  
 
Samråd har genomförts 2021-02-13 – 2021-03-08.  
 
Granskningshandlingar finns framtaget.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden önskar ett granskningsyttrande av detaljplan för del av 
Boxholm 8:1.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att ej ha något att erinra mot detaljplan för del av Boxholm 8:1.  
 
Finansiering 
- 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att tillstyrka granskningsförslag över detaljplan för del av Boxholm 8:1.  
 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Utskick för granskning - detaljplan 
Dagvattenutredning 
Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning – fastigheter inom planområdet 
Plankarta 
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta  
att ej ha något att erinra mot detaljplan för del av Boxholm 8:1.  
 
 
________ 

 
Beslut till: 
Akt 
Samhällsbyggnadsnämnden
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-15 KS 2022/72 210 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KSAU/KS 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Granskningsyttrande av detaljplan Boxholm 8:1 - granskning och 

planförslag  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga ett nytt 
bostadsområde med cirka 25-30 lägenheter med lägre flerfamiljehus i form av 
parhus/radhus/kedjehus eller liknande.  
 
Samråd har genomförts 2021-02-13 – 2021-03-08.  
 
Granskningshandlingar finns framtaget.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden önskar ett granskningsyttrande av detaljplan för del av 
Boxholm 8:1.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att ej ha något att erinra mot detaljplan för del av Boxholm 8:1.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att tillstyrka granskningsförslag över detaljplan för del av Boxholm 8:1.  
 
 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Utskick för granskning - detaljplan 
Dagvattenutredning 
Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning – fastigheter inom planområdet 
Plankarta 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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i Par: 2yZV - 63

Bil 23.1

BOXHOLMS KOMMUN

 

 

Granskning detaljplan för del av Boxholm 8:1

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga ett nytt bostadsområde med
cirka 25 — 30 lägenheter med lägre flerfamiljshus i form av parhus/radhus/kedjehuseller
liknande.

Granskning om planförslaget pågår under tiden 2022-02-26 — 2022-03-21.
Handlingar finns tillgängliga:

e PA internet www.boxholm.se

e I kommunhusets entré Storgatan 20

Den som har synpunkter på planförslaget är välkommenatt framföra dessa skriftligentill
Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm, senast sista granskningsdagen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 

Postadress: BOXHOLMS KOMMUN Box 79 595 03 BOXHOLM Besöksadress: Storgatan 20
Telefon: 0142-895 00 Fax: 0142-516 54 E-post: kommun@boxholm.se

Hemsida: www.boxholm.se Organisationsnr.: 212000-0407
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Bilagor

Samrådsredogörelse, 8 sidor

Granskningshandling, planbeskrivning med genomförandefrågor, 40 sidor
Granskningshandling, plankarta, 1 sida
Fastighetsförteckning, 2 sidor

Dagvattenutredning, 22 sidor

Sändlista
Se fastighetsförteckning
Kommunstyrelsen Boxholms kommunvia e-post
Miljönämnden Boxholms kommunvia e-post
Boxholms kommun, Räddningstjänsten, Svartåliden I A, 59541 Mjölby
Länsstyrelsen Östergötland via e-post
Lantmäteriet via e-post
Skanova via e-post
Vattenfall Eldistribution AB via e-post

23.2
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Översiktskarta 7

Grundkartatill detaljplan

Del av BOXHOLM 8:1
Boxholm kommun, Östergötlands län

Primärkartans beteckningar

 Kvarterstraktgräns

— — —— Fastighetsgrans

BOXHOLM 8:1 Fastighetsbeteckning

| Bostad, husliv

FA Komplementbyggnad, husliv

Industri eller veksamhet, husliv

Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknade

TTT” Kérbana, GC-bana, ej kantsten,

Korbana, GC-bana, kantsten

Staket eller plank

Stödmur

  

Lövträd

Belysningstolpe

El eller Teleskåpo
f

‘Koordinatsystem i plan: SWEREF99 15 00

Koordinatsystem i hdjd: RH2000

Kartinnehdallet ar kompletterat inom beställt område.
Fastighetsgränser är hämtade från Lantmäteriet.

Vägar, byggnader (husliv) och åkant i aktuellt område är geodetiskt mätta |
eller digitaliserade från kartunderlag 1:400.

Höjdkurvor NNH 2008 med komplettering, Nätverks RTK

Höjdkurvans kvalité:
Medelfel i plan: 0.3 m

Medelfel i höjd 0.1 m

Rättigheter Lokal fastighetsinformation, Lantmäteriet
Redovisningen av rättigheter kan vara ofuliständig

Ledningsrätt, servitut, gemensamhetsanläggning

med beteckning  000-000.0

 

Upprättad 2020-03-20 av Metria AB i Tranäs

E-post: samuel.hermelin@ metria.se 3
Tel: 010-121 88 69

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00
Grundkarta ar upprattad 2020-03-20 av Metria AB i Tranas

A3 Skala 1:1 000

x=~>

0586-00/22
x

 
100 Meter

|

 

Par: 2ZV2V - 93

Planbestämmelser Bil 18

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning ärtillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar

= = === Planområdesgräns

=== Användningsgräns

Användning av mark och vatten

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Gata, PBL 4 kap. 5 $ 1 st2 p.

NATUR| Naturområde, PBL 4 kap. 5 8 1 st 2 p.

Parkeringsplats, PBL 4 kap. 5 $ 1 st2 p.

 

Kvartersmark

I Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3p.

 

—] Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTAMMELSER ALLMAN PLATS

Mark

dagvatten Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten, PBL 4 kap. 5 § 1 st2 p.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK

Omfattning

e135,0% Stérsta byggnadsarea är angivet varde i % av fastighetsarean inom
anvandningsomradet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1p.

Utformning

<> Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter för huvudbyggnader, PBL
4 kap. 1681 st 1p.

LS Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter for komplementbyggnader,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1p.

Placering

Pr Huvudbyggnaderska placeras minst 4,5 meter från gata där angöring

sker, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1p.

Pa Huvudbyggnaderska placeras minst 4,5 meter fran fastighetsgrans eller

sammanbyggas över gemensam gräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1p.

Ps Komplementbyggnaderska placeras minst 1 meter fran fastighetsgrans

eller sammanbyggas över gemensam gräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1p.

Administrativa bestämmelser

Genomförandetid

Genomförandetiden ar 10 ar fran den dagen planenfar laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

 

GRANSKNINGSHANDLING

Upprättad: 2021-11-12

Detaljplan för del av

Boxholm 8:1

Antagen av:

 

Boxholms kommun Laga kraft:

Diarienummer: 2020-63

Håkan Jonsson Adam Hörnedal
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt, Metria AB     299



                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-03-08

 
Au § 11       Dnr KS 2022/51 007 
 
Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt reglemente Personal och Förtroendevalda och beslut KF 2018-06-11 § 61 skall 
arbetstagare anmäla bisyssla enligt AB § 8 och Lagen om offentlig anställning § 7. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skall bevilja eller avslå bisyssla för anställda inom 
Boxholm Kommun. 
 
Under hösten 2021 genomfördes en revison av KPMG som har följande 
rekommendationer. 
 
Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

 Revidera Praktisk hantering av bisysslor utifrån hur kommunen är or-
ganiserad idag. 

 Initiera utbildnings- och informationsinsatser avseende bisysslor. 
 Upprätta en central sammanställning av uppgifterna för att underlägga 

möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bi-
sysslor inom kommunen. 

 Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, 
kontrollera efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor. 

 Säkerställa att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är 
lämplig tar hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen kö-
per, eller kan komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag 
(eller motsvarande) där den anställde innehar en funktionärspost. 

 Kommunledningen har efter rapporten från KPMG också påbörjat en 
internrevision med extern hjälp för att analysera materialet och resul-
tatet från rapporten. 

 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningen anser att uppföljningen och kontrollen av bisysslor tidigare år 
2021 och bakåt inte varit tillfredsställande och kommer införa åtgärder för att bättre 
efterleva reglemente och Lagen om offentlig anställning. 
 
Redan införda åtgärder är ett centralt register på HR/lön för att kontinuerligt ha en 
samlad kontroll över anmälda bisysslor. 
 
Alla chefer har informerats om vår skyldighet att ställa frågor om bisysslor och un-
derlag för anmälan har skickats ut till alla chefer. 
Från och med 2022 års medarbetarsamtal blir frågan om en eventuell bisyssla obliga-
torisk att dokumentera. Den internrevision som påbörjats kommer avslutas under vå-
ren för att utreda och säkerställa att reglerna och lagen om offentlig anställning efter-
levts. 
Redovisning av anmälda bisysslor tas löpande upp för beslut av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-03-08

Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Bilagor:  
KPMG revisionsrapport.  
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 
att lägga informationen till handlingarna,  
 
att anta de föreslagna åtgärderna och besvara kommunrevisionen med dessa.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kommundirektör 
HR-chef 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-01 KS 2022/51 007 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KSAU/KS 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor   

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt reglemente Personal och Förtroendevalda och beslut KF 2018-06-11 § 61 skall 
arbetstagare anmäla bisyssla enligt AB § 8 och Lagen om offentlig anställning § 7. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skall bevilja eller avslå bisyssla för anställda inom 
Boxholm Kommun. 
 
Under hösten 2021 genomfördes en revison av KPMG som har följande 
rekommendationer. 
 
Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

 Revidera Praktisk hantering av bisysslor utifrån hur kommunen är 
organiserad idag. 

 Initiera utbildnings- och informationsinsatser avseende bisysslor. 
 Upprätta en central sammanställning av uppgifterna för att underlägga 

möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bisysslor 
inom kommunen. 

 Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, 
kontrollera efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor. 

 Säkerställa att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig 
tar hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan 
komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) 
där den anställde innehar en funktionärspost. 

 Kommunledningen har efter rapporten från KPMG också påbörjat en 
internrevision med extern hjälp för att analysera materialet och resultatet från 
rapporten. 

 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningen anser att uppföljningen och kontrollen av bisysslor tidigare år 
2021 och bakåt inte varit tillfredsställande och kommer införa åtgärder för att bättre 
efterleva reglemente och Lagen om offentlig anställning. 
 
Redan införda åtgärder är ett centralt register på HR/lön för att kontinuerligt ha en 
samlad kontroll över anmälda bisysslor. 
 
Alla chefer har informerats om vår skyldighet att ställa frågor om bisysslor och 
underlag för anmälan har skickats ut till alla chefer. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Från och med 2022 års medarbetarsamtal blir frågan om en eventuell bisyssla 
obligatorisk att dokumentera. Den internrevision som påbörjats kommer avslutas 
under våren för att utreda och säkerställa att reglerna och lagen om offentlig 
anställning efterlevts. 
 
Redovisning av anmälda bisysslor tas löpande upp för beslut av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
KSAU/KS föreslås notera informationen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilagor: 
KPMG revisionsrapport 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
HR-chef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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1 Sammanfattning 
Vi har av Boxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens kontroll 
av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att kartlägga förekomsten 
av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande dokument och de rutiner 
som används för att hantera dessa.  
Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll 
av de anställdas bisysslor. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen 
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom 
om förekommande bisysslor kan enligt vår bedömning innebära stora risker för 
kommunen.  
Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av 
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig policy och 
tillämpningsanvisning sannolikt inte efterlevs, vilket i sin tur innebär att bisysslor inte 
kontrolleras och bedöms på ett ändamålsenligt sätt.  
När det gäller befintliga styrdokument gör vi bedömningen att dessa är ändamålsenliga 
men att den praktiska hanteringen inte efterlevs.  
För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete, som minskar risken för otillåtna bisysslor, 
är vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna behöver förbättra sin kontroll 
och uppföljning avseende bisysslor. 
 
Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderar kommunstyrelsen att:  

— Revidera Praktisk hantering av bisysslor utifrån hur kommunen är organiserad idag. 
— Initiera utbildnings- och informationsinsatser avseende bisysslor.  
— Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera 

efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.   
— Säkerställa att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig tar 

hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att 
köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde 
innehar en funktionärspost. 
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2 Bakgrund 
KPMG har av Boxholms kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bl.a. att kartlägga 
förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande dokument 
och de rutiner som används för att hantera dessa.  
 
Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av 
anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en 
bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av 
ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan 
arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller inte bara 
bisyssla som faktiskt utövas utan också bisyssla som aldrig har utövats men där det 
finns anledning att anta att en arbetstagare står i begrepp att åta sig någon sådan. 
Bestämmelsen ger däremot inte utrymme för bisyssleförbud "för säkerhets skull".  
 
År 2019 genomförde Statskontoret en studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, 
kommuner och regioner. I studien konstateras bl.a. att regleringen av 
offentliganställdas bisysslor är komplex och kan vara svår att tolka. Inte minst mot 
bakgrund av att regleringen är uppdelad mellan lag (Lagen om offentlig anställning, 
LOA) och kollektivavtal (Allmänna bestämmelser, AB) samt att bestämmelserna i lag 
och kollektivavtal i viss mån skiljer sig åt. Studien visar vidare att kommuner för egen 
del sällan granskar de anställdas bisysslor.  
Området är väsentligt för revision eftersom felaktig hantering kan innebära 
förtroendeskada för kommunen. Revisorerna har av denna anledning beslutat granska 
kommunens kännedom om och hantering av eventuella bisysslor. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av 

de anställdas bisysslor. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

• Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?  
• Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt? I granskningen 

ingår även att kartlägga följande.  
• I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer och 

har kommunen haft en affärsrelation med dessa?  
• Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?  
• Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser) 

respektive förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende 
förtroendeskadliga bisysslor?  
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2.2 Avgränsning 
Vad gäller bisysslor omfattar granskningen kommunens avlönade personal från 2020- 
01-01 till och med senaste månaden innan granskningen påbörjas. Enbart arvoderade 
personer omfattas inte av granskningen. I övrigt exkluderas även ferieanställda (i 
betydelsen ”sommarjobbare”) från granskningen.  
 
Analys av inköp omfattar samma tidsperiod som ovan.  
 
Som beskrivs närmare i avsnitt 6 nedan kommer vi att inhämta uppgifter från 
Bolagsverket. Utifrån dessa uppgifter kommer vi att fånga anställda som innehar 
funktionärsposter i näringsdrivande associationer i vår dataanalys. Därmed avgränsas 
dataanalysen till bisysslor i form av anställda som har funktionärsposter i 
näringsdrivande associationer. När det gäller kommunens rutiner för hantering och 
kontroll av bisysslor omfattas alla typer av bisysslor. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
—  7–7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA)  
— Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB) 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.5 Metod 
Elektronisk sammanställd information från kommunens personalregister, 
leverantörsregister och leverantörsreskontra förutsätts tillhandahållas enligt format och 
innehåll preciserat av revisionsbiträdet. Information från Bolagsverkets handels- och 
föreningsregister samt aktiebolagsregister kommer att inhämtas av revisionsbiträdet. 
Då syftet är att granska ansvarigas hantering, kontroll och bedömning av de bisysslor 
som identifieras kommer uppgifterna från Bolagsverket i vår rapport endast att 
redovisas som statistiska uppgifter. Detaljuppgifterna, personuppgifterna, från 
Bolagsverket betraktar vi som KPMG:s arbetsmaterial.  
I granskningen kommer det att ingå en kontroll av kommunens kännedom om befintliga 
bisysslor. Hur denna kontroll rent praktiskt kommer att utformas beror på hur 
anmälningar om bisysslor hanteras inom kommunen.  
Intervjuer har genomförts med kommundirektör samt HR-chef. Avstämning har även 
skett med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande.  
Rapporten är faktakontrollerad av kommundirektör och HR-chef. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Övergripande regler avseende bisysslor 

Som framgår av rapportens inledning regleras bisysslor i lagen om offentlig anställning 
(LOA) samt i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Reglerna avseende 
kommunanställda återfinns i 7 § LOA1 samt i 3 kap 8 § AB. 
Bestämmelserna i LOA lyder enligt följande: 
7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon 
verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i 
arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 

7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden 
som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016). 

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att 
arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016). 

7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en 
bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet 
skall vara skriftligt och innehålla en motivering. 
Lag (2001:1016). 

 
Bestämmelserna i 3 kap. AB lyder i sin helhet som följer: 
§ 8 Bisysslor  
Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetande-göra 
arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.  

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan  

a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,  

b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.  

Anmärkning  
Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunalförbund 
regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).  

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller kommunalförbund 
gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan  

c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.  

Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som 
bisyssla enligt detta avtal. 

 

 
1 Ej 7 d § 
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Av kommentarerna2 till AB framgår att arbetsgivaren minst en gång per år i samband 
med utvecklingssamtal ska informera arbetstagarna om skyldigheten att på eget 
initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren 
behöver för att kunna bedöma dessa. Därutöver ska arbetsgivaren informera om 
bestämmelserna avseende bisysslor ”på lämpligt vis”. 
 

4 Resultat av granskningen 
4.1 Riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor 

Iakttagelser 
Boxholm kommun har samlat samtliga styrande dokument för kommunen i en 
författningssamling. I denna återfinns Policy för hantering av arbetstagares bisyssla 
som är antagen av kommunfullmäktige3. Av policyn framgår vad som är att betrakta 
som en bisyssla, arbetstagarens anmälningsskyldighet och arbetsgivaren skyldighet att 
informera om att arbetstagaren anmälningsskyldighet. I policyn framgår att 
arbetsgivaren minst en gång per år ska informera om anmälningsskyldigheten i 
samband med medarbetarsamtalet men policyn lyfter även upp arbetsplatsträffar (APT) 
och introduktion för nyanställda som bra forum att förmedla information om bisysslor.  
Till policyn finns en Praktisk hantering av bisysslor i Boxholms kommun som är en 
tillämpningsanvisning om hur bisysslor ska handläggas. Av tillämpningen framgår att 
det är närmaste chef som under medarbetarsamtalet ska upp bisysslor. Vid tidpunkt för 
granskningen pågår ett arbete för att formalisera medarbetarsamtalen för att 
säkerställa att bland annat bisysslor tas upp med samtliga arbetstagare, vilket uppges 
inte görs idag.  
Om en arbetstagare under medarbetarsamtalet uppger att de innehar en bisyssla ska 
chefen säkerställa att en anmälningsblankett fylls i. Chefen tillstyrker eller avstyrker 
bisysslan och det lämnas sedan till utvecklingsutskottet för slutligt beslut. Vid intervju 
med kommundirektör och HR-chef framgår att de under sin tid i kommunen aldrig varit 
med och fattat ett beslut om att förbjuda en bisyssla. 
Bisysslor tas upp vid nyanställning av personal men det tas inte upp vid kommunens 
introduktion av nyanställda men under vår intervju med kommundirektör och HR-chef 
framgår att de arbetar med att utveckla introduktionen för nyanställda där information 
om bisysslor ska ingå.  
Ifylld anmälningsblanketten för bisyssla sparas i personalakten.  
Under våren 2020 fick kommunstyrelsen kännedom om två anställda handläggare i 
kommunen som hade startat ett bolag. Bolaget utförde tjänster som utförs inom ramen 
för handläggartjänsten. Detta ärende togs upp på kommunstyrelsenivå där det fattades 

 
2 Kommentarerna till AB är Sveriges Kommuner och Regioners och Sobonas – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation – ensidiga tolkning av AB som bland annat är tänkta att fungera som en 
vägledning för det personalpolitiska arbetet. 
3 Policy för hantering av arbetstagares bisyssla, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11 § 61 
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beslut om att det fick utföra tjänster inom ramen för sitt bolag men inte i Boxholms 
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetade vidare med frågan i stort och 
efterfrågade samtliga av kommunens förvaltningar hur många som anmält en bisyssla. 
Kommunstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att genomföra en kartläggning inom 
området som resulterade i en dragning för kommunstyrelsens arbetsutskott under 
november månad.  
Kommunstyrelsens ordförande berättar under avstämningen att de tagit beslut om att 
samtliga chefer inom kommunen ska genomgå en ledarskapsutbildning där det tas ett 
helhetsgrepp kring vad chefen ansvarar för. Inom ramen för utbildningsinsatsen 
kommer bisysslor att tas upp.  

4.1.1 Kommentarer och bedömning 
Vår övergripande bedömning är att det finns ändamålsenliga styrande dokument för 
hantering av bisysslor i form av en politiskt antagen policy och en tillhörande 
tillämpningsanvisning. Vi kan dock konstatera att styrdokumentet ”Praktisk hantering av 
bisysslor i Boxholms kommun” behöver uppdateras då det av den framgår att det är 
utvecklingsutskottet som tar det slutgiltiga beslutet och av vår granskning framgår att 
utvecklingsutskottet avvecklades i början av 2019.  
Senare i rapporten kommer vi att redovisa att kommunen, utifrån genomfört stickprov, 
endast identifierat en liten del av de bisysslor vi identifierat i vår dataanalys. Enligt vår 
bedömning kan den stora skillnaden delvis bero på att det vare sig från arbetsgivarens 
eller arbetstagarens sida är helt klart vad som är att betrakta som en bisyssla. 
Trots att befintliga styrande dokument och rutiner för hantering av bisysslor bedöms 
vara ändamålsenliga och innehåller exemplifierande text av en bisyssla är gör vi 
bedömningen att efterlevnaden och den praktiska hanteringen inte är ändamålsenlig 
med hänvisning till de stickprov som genomförts.  
Med hänvisning till att få anmält innehav av bisyssla är vår bedömning att 
kommunstyrelsen behöver initiera kommunövergripande utbildnings- och 
informationsinsatser avseende bisysslor för att öka kunskapen bland medarbetarna.  
När det gäller frågan om vad som är att betrakta som bisyssla vill vi framhålla att vi 
anser att styrelseposter i bostadsrättsföreningar (och även andra ekonomiska 
föreningar), i grunden bör betraktas som bisysslor. Det är inte helt ovanligt att den 
typen av föreningar tar emot utbetalningar från kommuner. Det skulle exempelvis 
kunna handla om att kommunen hyr lokaler för verksamhet eller att en 
bostadsrättsförening hyr ut bostäder till kommunen i syfte att erbjuda boende för socialt 
utsatta personer. Oavsett orsak kan det finnas ekonomiska intressen hos 
bostadsrättsföreningen i relation till kommunen. Därför anser vi att 
bostadsrättsföreningars (och andra ekonomiska föreningars) relation med kommunen 
måste beaktas om en av kommunens anställda innehar en styrelsepost i en sådan 
förening. I denna granskning betraktar vi den typen av uppdrag som bisysslor.  
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4.2 Stickprovsgranskning 

4.2.1 Förekomst av bisysslor 
Granskningen har omfattat 916 anställda. I den siffran ingår alla som innehaft en 
anställning i kommunen under granskningsperioden oavsett hur lång eller kort 
anställningen varit. Bland dessa finns det personer som under granskningsperioden 
haft:  

• Både tidsbegränsad och tillsvidareanställning  
• Både heltids- och deltidsanställning  
• Anställning i mer än en förvaltning  

 
Dessa omständigheter får till följd att det finns det ett antal anställda som förekommer 
”dubbelt” i uppgifterna nedan.  
Av de 916 personer som berörts av granskningen har vi i vår dataanalys funnit att 112 
personer (12,2 %) innehar eller har innehaft en eller flera bisysslor i näringsdrivande 
associationer. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 140 stycken. De flesta av 
de 112 personer som innehar bisysslor har endast en bisyssla, men 39 personer 
innehar två eller fler bisysslor. 
Det bör noteras att 11 av de 140 bisysslor som vi har identifierat avser olika typer av 
funktionärsposter i bostadsrättsföreningar. Det ska också nämnas att ett antal personer 
under granskningsperioden har haft två olika funktionärsposter i en och samma 
association. Dessa har räknats som ett (1) uppdrag. Ett exempel kan vara att en 
person varit ledamot i en bostadsrättsförening under början av året och sen tillträtt som 
ordförande under slutet av året. 
Eftersom vår dataanalys endast fångar bisysslor i form av funktionärsposter i 
näringsdrivande associationer är det faktiska antalet bisyssleinnehavare sannolikt 
högre än det antal som framkommer i vår dataanalys. 
Förekomsten av bisysslor i form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer 
presenteras i tabell 1 nedan.   
Tabell 1 Sammantagen tabell över antalet anställda med bisysslor samt antalet bisysslor inom kommunens 
olika förvaltningar 

Nämnd & Sektor Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 
(andel) 

Antal 
förekommande 
bisysslor 

Sektorn för barn och utbildning 221 33 (14,9%)  36 

Kommunstyrelsen 472 41 (8,7%) 58 

Social- och myndighetsnämnden 351 36 (10%) 45 

Samhällsbyggnadsnämnden 6 3 (50%) 3 
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Kultur- och turismnämnden 1 1 (100%) 1 

Summa 916 112 (12,2%) 140 

4.2.2 Kommentarer och bedömning 
Som framgår i rapportens inledning/bakgrund kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren 
att utöva en bisyssla om den anses hindra arbetsuppgifterna. Mot bakgrund av att cirka 
12 procent av medarbetarna i Boxholms kommun har en mer eller mindre omfattande 
bisyssla, i form av funktionärspost i en näringsdrivande association, kan det inte 
uteslutas att det inte förekommer bisysslor som inverkar hindrade på arbetsuppgifterna.  
För att säkerställa att så inte är fallet är det enligt vår bedömning viktigt med tydliga 
styrdokument för information om samt kartläggning och bedömning av bisysslor samt 
att dessa styrande dokument efterlevs. Vår bedömning är att följsamheten till befintliga 
styrdokument och rutiner är bristfällig, där kommunstyrelsen behöver säkerställa 
efterlevnaden av gällande styrdokument.  

4.2.3 Kännedom om bisysslor 
En av revisionsfrågorna avser ansvarigas kännedom om förekommande bisysslor. Vår 
ambition i granskningen har varit att stämma av förekomsten av bisysslor som vi 
identifierat i vår dataanalys med de uppgifter som finns registrerade i kommunen 
avseende förekomst av bisysslor. Vi har via kommunens HR-avdelning fått ta del av ett 
register över hur många anställda som innehar bisysslor i kommunen. 
 
Av de 112 personer som vi identifierat som bisyssleinnehavare i vår dataanalys har 12 
personer registrerats i kommunens upprättade register över anmälda bisysslor. Vi har 
fått till oss att två av dessa personer enligt kommunen ansökt om bisyssla muntligen.  
Tabell 2 Jämförelse mellan kommunens egna uppgifter med de uppgifter vi kommit fram till i vår 
dataanalys när det gäller förekomst av bisysslor. 

Nämnd & Sektor Antal anställda med bisyssla utifrån 
dataanalys 

Enligt vår dataanalys Enligt kommunens 
uppgifter (skriftligt) 

Sektor för barn och utbildning 33 1 

Kommunstyrelsen 41 2 

Social- och myndighetsnämnden 36 6 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 1 

Kultur- och turismnämnden 1 0 

Summa 112 10 
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4.2.4 Kommentarer och bedömning 
Vi kan utifrån granskningen konstatera att väldigt få, 12, anmält innehav av bisyssla 
vilket synliggör att det saknas kunskap om vad som är en bisyssla och hur den ska 
anmälas.  
Mot bakgrund av det som tagit upp i detta avsnitt är vår bedömning att ansvariga inte 
kan anses ha kontroll över och kännedom om bisysslor i näringsdrivande 
associationer. Sammantaget gör vi bedömningen att kommunens samlade kännedom 
och kontroll över de anställdas bisysslor inte är ändamålsenlig. Vidare anser vi att 
kommunstyrelsen bör överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna 
kontrollen, kontrollera efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor. 
Det bör än en gång noteras att vår metod inte fångar bisysslor i form av anställningar 
hos andra arbetsgivare, vilket sannolikt är en befintlig risk vad avser arbetshindrande 
bisysslor. Mot bakgrund av den bristande kännedomen/kontrollen avseende bisysslor i 
form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer ser vi en risk för att det även 
finns bristande kännedom/kontroll avseende bisysslor i form av anställningar hos andra 
arbetsgivare. Vi ser det därmed som viktigt att kommunstyrelsen och berörda nämnder 
tydliggör rutiner i syfte att stärka uppföljning och kontroll av anställdas bisysslor. 

4.2.5 Inköp från företag/motsvarande där anställda har bisyssla 
Vi har kunnat konstatera att det finns 140 företag/motsvarande där anställda i 
kommunen under granskningsperioden innehaft en funktionärspost. Av dessa har 8 
stycken (5,7 %) mottagit utbetalningar från kommunen under granskningsperioden. 
Kommunen har med andra ord gjort inköp av, eller på annat vis överfört medel till, 
företag och föreningar, via sin leverantörsreskontra- och betalningsfunktion, där 
anställda innehar funktionärspost. Det handlar sammantaget om 366 verifikationer 
uppgående till totalt ca 4,4 miljoner kronor.  
I jämförelse med kommunens upprättade register vi tagit del av har ett av de 
företag/motsvarande som under granskningsperioden mottagit utbetalningar från 
Boxholms kommun identifierats av kommunen. 

4.2.6 Kommentarer och bedömning 
Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de risker 
det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor och/eller 
tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en 
funktionärspost. Enligt vår mening kan bisysslor i kombination med den typen av 
affärsrelationer i vissa fall riskera att skada förtroendet för kommunen. Vidare menar vi 
att bristande kännedom om den typen av kopplingar mellan kommunanställda och 
näringsdrivande associationer som mottar utbetalningar från kommunen, kan öka 
risken för korruption. 

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen 
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om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom 
om förekommande bisysslor kan enligt vår bedömning innebära stora risker för 
kommunen.  
Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av 
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig policy och 
tillämpningsanvisning sannolikt inte efterlevs, vilket i sin tur innebär att bisysslor inte 
kontrolleras och bedöms på ett ändamålsenligt sätt.  
När det gäller befintliga styrdokument gör vi bedömningen att dessa är ändamålsenliga 
men att den praktiska hanteringen inte efterlevs.  
För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete, som minskar risken för otillåtna bisysslor, 
är vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna behöver förbättra sin kontroll 
och uppföljning avseende bisysslor. 
Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderar kommunstyrelsen att:  

— Revidera Praktisk hantering av bisysslor utifrån hur kommunen är organiserad idag. 
— Initiera utbildnings- och informationsinsatser avseende bisysslor.  
— Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera 

efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.   
— Säkerställa att arbetsgivaren vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig tar 

hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att 
köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde 
innehar en funktionärspost. 

 
Datum som ovan 
 
KPMG AB 
 
 
Emma Garpenholt    Olivia Gonzalez 
Kommunal revisor    Kommunal revisor 

 
 
 
 
 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
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informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Kommunrevisionen 

 

         Missiv 

 
 
 
 

 Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande med 
följande frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genom-
föra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 28 mars 2022. 
 

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 

2022-02-11 

                                              
 
Per-Arne Löving                                                         Gunnar Andersson 
Revisionens ordförande                                             Vice ordförande 
 

  

 

317



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-15 KS 2021/108 107 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Noaksson KS/KF 
 VD 

0142-896 99 
fredrik.noaksson@boxholmshus.se 

 

   

Byggnation Kök/matsal Åsbo skola  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I Boxholm kommun finns ett behov av ett nytt kök vid Åsbo skola då nuvarande kök 
ej uppfyller de behov, krav som behövs för tillagning av måltider. Där är gammal 
utrustning, lokalytan är för liten mm. Ett projekt påbörjades under 2020 för att se över 
behoven samt projektera för nytt kök samt matsal. En helhetslösning med byggnation 
bredvid befintlig skolbyggnad inklusive parkering. 
 
Anbud har inkommit samt utvärdering skett och beslut tagits i AB Boxholmshus 
styrelse om att byggnation genomförs under förutsättning att Boxholm kommun 
godkänner hyresnivå. 
 
Kalkylerad hyresnivå har presenterats vid ägarmöten samt information till KS samt 
KF sedan tidigare.  
Vi kan under projekteringen konstatera generella kostnadsökningar inom byggsektorn 
vilket föranleder att investeringskostnaden ökar. 
 
För att genomföra projekt byggnation nytt kök, matsal ligger hyresnivån på 1.150 
tkr/år från färdigställandedatum. 
 
Om beslut avseende byggnation kan fattas i mars 2022 kan byggstart ske under våren 
och beräknas färdigställandetid kan då vara juni månad 2023.  
 
Trafiklösningen är utredd och förbättrad med den nya lösningen utifrån de brister som 
tidigare fanns.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att byggnation påbörjas så snart som möjligt. 
 
 

Finansiering 
Kostnadsökningen är budgeterad sedan tidigare. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna de ekonomiska förutsättningarna. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Att besluta om start av byggprojektet. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tidigare redovisningar från AB Boxholmshus.  
 
 

Beslutet expedieras till 
AB Boxholmshus 
Akt 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-03-08

 
Au § 13       Dnr KS 2022/63 004 
 
Arkivreglemente 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms kommun skall antaga nytt arkivreglemente med anledning av samarbetet 
med Sydarkivera. Nytt arkivreglemente innebär i första hand att Sydarkiveras för-
bundsstyrelse utses till arkivmyndighet för det digitala slutarkivet. Ansvaret för det 
analoga slutarkivet stannar kvar hos kommunstyrelsen. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att föreslaget arkivreglemente antas och att tidigare arkivreglemente för Boxholms 
kommun upphävs. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anta arkivreglementet,  
att tidigare arkivreglemente för Boxholms kommun upphävs. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arkivreglemente 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att anta arkivreglementet,  
att tidigare arkivreglemente för Boxholms kommun upphävs. 
 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Sydarkivera 
Kommundirektör 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-23 KS 2022/63 004 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Arkivreglemente  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms kommun skall antaga nytt arkivreglemente med anledning av samarbetet 
med Sydarkivera. Nytt arkivreglemente innebär i första hand att Sydarkiveras 
förbundsstyrelse utses till arkivmyndighet för det digitala slutarkivet. Ansvaret för 
det analoga slutarkivet stannar kvar hos kommunstyrelsen. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att föreslaget arkivreglemente antas och att tidigare arkivreglemente för Boxholms 
kommun upphävs. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta arkivreglementet,  
att tidigare arkivreglemente för Boxholms kommun upphävs. 
 
 

Beslutsunderlag 
Arkivreglemente 
 
 

Beslutet expedieras till 
Sydarkivera 
Kommundirektör 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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  Sida 1 av 8 

     

ARKIVREGLEMENTE  
för Boxholms kommun 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då 
behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att 
verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig 
informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 
(1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda 
bestämmelser för Boxholms kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § 
arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information 
lagras, struktureras och förmedlas. 

1. Omfattning  
Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i Boxholms 
kommun.  

Med myndighet avses i detta reglemente: 

• Fullmäktige och dess revisorer. 
• Kommunstyrelsen. 
• Nämnder och styrelser med förvaltningar. 
• Andra styrelseformer med självständig ställning. 
• Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 

stiftelser där Boxholms kommun utövar/har ett rättsligt bestämmande inflytande. 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande 
beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande.  

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter samråd 
med respektive arkivmyndigheter. 

2. Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv som 
bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i såväl 
ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort.  

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses: 

• Rätten att ta del av allmänna handlingar 
• Information för rättsskipning och förvaltning  
• Forskningens behov  
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3. Organisation och ansvar 
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, Boxholms kommuns 
arkivmyndighet, benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten, och Boxholms kommuns 
myndigheter.  
 

3.1      Arkivmyndigheter 

3.1.1     Gemensam arkivmyndighet 

Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarkivera. 

Sydarkiveras ansvarsområden:  

• Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård. 
• Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.  
• Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndighet, med 

begäran om åtgärd. 
• Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.  

3.1.2     Lokal arkivmyndighet 

Lokal arkivmyndighet för Boxholms kommun är kommunstyrelsen. 

Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden:  

• Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om. 
• Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala 

arkivmyndigheten.  
 

3.2      Arkivfunktion 

3.2.1     Sydarkiveras arkivfunktion 

Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiveras 
förvaltning.  

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden: 

 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras 
förbundsordning och handlingsprogram. 

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten, den 
lokala arkivmyndigheten samt den berörda myndigheten.  

 Tillhandahålla verktyg för egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering.  
 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.  
 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.  
 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv. 
 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, 

forskning och i det löpande förvaltningsarbetet. 
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 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv, 
informationshantering och informationssäkerhet. 

 Samordna arbetet med att ta fram mallar för informationshanteringsplaner och granska 
förslag till gallringsbeslut. 

 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information från IT-
baserade verksamhetssystem. 

 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och informationshantering 
inom VerkSAM Arkivredovisning. 

 Tillhandahålla utbildning om arkiv och informationshantering.  
 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet.  

 

3.2.2     Lokal arkivfunktion 

För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente finns 
en lokal arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv.  

Arkivföreståndare svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av överlämnade arkiv.  

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden och uppgifter:  

 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala 
arkivmyndigheten.  

 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten. 
 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, 

forskning och i det löpande förvaltningsarbetet. 
 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering. 
 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.  
 Samordna arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner. 
 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.  
 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 

dokumenthantering. 
 Samråda i god till med Sydarkivera om man vill lämna över hela arkivmyndighetsansvaret. 

 

3.3      Myndigheten 

Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisation och 
ansvarsfördelning (arkivorganisation) för att förvalta den information som hanteras i myndighetens 
verksamhet.  

Myndighetens ansvarsområden och uppgifter:  

• Utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 
Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig 
ska utse en eller flera personer som svarar för det att sköta det löpande arbetet med 
informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning 
(arkivombud och vid behov arkivsamordnare).  

324



  Sida 4 av 8 

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet.  

 Framtagande av informationshanteringsplaner. 
 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med 

Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten.  
 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera 

(elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).  
 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten tar beslut som får konsekvenserna för 

sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetssätt ändras samt i samband 
med byte av lokaler eller vid införande av nya informationssystem. Samråd ska ske med 
Sydarkivera.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verksamhet 
till enskilt organ.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 
informationshanteringsplan.  
 

4. Planera informationshantering 
Hantering av information ska styras och planeras.  

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med 
Sydarkivera. 

 

4.1      Informationshanteringsplan 

Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar 
och beslut om gallring.  

Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell. 

Planen ska bör ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver 
det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen. 

Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och innehålla 
uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. 

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.  
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5. Redovisa information  
 

5.1      Arkivbeskrivning 

Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hanteras samt 
vara utformad så att den underlättar användningen. 

 

5.2      Arkivförteckning 

Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 
arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning. 

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökingång till arkivet och som 
instrument för kontroll av arkivet.  

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om information 
saknas.  

Om informationshanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas från 
Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna. 

 

6. Förvalta information  
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa 
och skydda informationen.  

 

6.1      Systematisera 

Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och logisk 
struktur finns kvar.  

 

6.2      Förvara/Lagra 

Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer.  

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 
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7. Gallra och rensa 
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av ansvarig 
myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. Information som 
innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otillbörlig 
åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.  

Hantering av allmänna handlingar i samband med omstrukturering av information, t.ex. vid byte av 
media, räknas som gallring om detta medför: 

• Informationsförlust. 
• Förlust av möjliga sammanställningar. 
• Förlust av sökmöjligheter. 
• Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av myndigheten 
eller den lokala arkivmyndigheten (då arkiv överlämnats till arkivmyndigheten). 

All gallring ska redovisas i informationshanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas fram i 
samråd med Sydarkivera. 

Den gemensamma och den lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i 
myndigheternas arkiv, i det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag. 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 
arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar överlämnas till 
arkivmyndighet.  

 

8. Överlämna 
 

8.1      Överlämna till annan myndighet 

Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs till 
annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter 
verksamheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten. Om 
verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten 
efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras. 

 

8.2      Överlämna till arkivmyndighet 

Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till 
arkivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera bör 
ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna. 

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet eller till 
juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera 
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senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda myndigheter ska 
vid dessa tillfällen samråda med Sydarkivera och/eller den lokala arkivmyndigheten.  

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt detta 
reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet.  

Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos 
arkivmyndigheten utan att överlämnas.   

9. Utlån 
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 
tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall. 

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas. 

Utlånande lokal arkivmyndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras 
varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas.  

10. Definitioner 
För mer fördjupande förklaringar se Sydarkiveras handbok på webben. 

Allmän handling  
Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på 
annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.  

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse 
som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga men 
kan ibland innehålla sekretessuppgifter.  

Arkiv  
Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller de 
verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem (analoga och 
digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information.  

Arkivansvarig  
Arkivansvarig utses av nämnd eller styrelse och har det formella ansvaret för myndighetens arkiv. De 
huvudsakliga arbetsuppgifterna är att se till att det finns resurser och kompetens för att hantera 
informationsförvaltningen (arkivvården) på myndigheten. 

Arkivansvarig är en länk mellan arkivmyndigheten och de egna verksamheterna. Rollen är främst 
bevakande men innebär också en arbetsledande funktion för arkivombuden och eventuell 
arkivsamordnare. 

Arkivredogörare/ arkivombud  
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande 
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag. 

Arkivsamordnare  
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och 
dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens arkivombud.  
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Arkivbeskrivning  
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en 
överblick av myndighetens information, organisation och hur informationen hanteras. Varje nämnd 
eller kommunalt bolag bör ha en egen arkivbeskrivning.  

Arkivbildare 
Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar handlingar. Till 
exempel nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion 
Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten. 

Lokal arkivfunktion 
Benämning på arkivfunktion hos förbundsmedlem (ofta kommunarkiv eller liknande) vid delat 
arkivreglemente. 

Gemensam arkivfunktion 
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiveras 
förvaltning. 

Arkivförteckning  
Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.  

Arkivmyndighet  
Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter. 

Lokal arkivmyndighet 
Myndighet hos förbundsmedlem som ansvarat för kommunen/regionens arkivdepåer för analoga 
arkiv vid delat arkivmyndighet. 

Gemensam arkivmyndighet 
Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet och har tagit över ansvaret för tillsyn samt för att 
långtidsbevara den digitala information som medlemmarna har överlämnat för arkivering. 

Arkivredovisning 
Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. I arkivredovisning 
ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

Egenkontroll 
Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och processer för 
att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informations-förvaltning (arkivvård)  
Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till slut 
bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda 
information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i Arkivlagen.  

Informations-hanteringsplan 
Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. Även kallad 
dokumenthanteringsplan. 
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ARKIVREGLEMENTE  
för <din kommun> 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs 
noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation 
bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 
(1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda 
bestämmelser för <din kommun> som <kommunfullmäktige> har beslutat om med stöd av 16 § 
arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, 
struktureras och förmedlas. 

1 Omfattning  
Reglementet gäller för <kommunens/regionens/kommunkoncernens> samlade verksamhet, det vill säga 
alla myndigheter i <din kommun>.  

Med myndighet avses i detta reglemente: 

 Fullmäktige och dess revisorer. 
 <Kommunstyrelsen/regionstyrelsen>. 
 Nämnder och styrelser med förvaltningar. 
 Andra styrelseformer med självständig ställning. 
 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 

stiftelser där <kommunen> utövar har ett rättsligt bestämmande inflytande. 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande beslut - 
det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande.  

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter samråd med 
respektive arkivmyndigheter. 

2 Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv som 
bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i såväl ärenden, 
som i myndighetens verksamhet i stort.  

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses: 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar 
 Information för rättsskipning och förvaltning  
 Forskningens behov  
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2

3 Organisation och ansvar 
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, <din kommuns> 
arkivmyndighet, benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten, och <din 
kommuns>myndigheter.  

3.1 Arkivmyndigheter 

3.1.1 Gemensam arkivmyndighet 
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarkivera. 

Sydarkiveras ansvarsområden:  

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård. 
 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.  
 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndighet, med 

begäran om åtgärd. 
 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.  

3.1.2 Lokal arkivmyndighet 
Lokal arkivmyndighet för <kommun> är <kommunstyrelsen>. 

Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden:  

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om. 
 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.  

 

3.2 Arkivfunktion 

3.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion 
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiveras 
förvaltning.  

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden: 

● Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras förbundsordning 
och handlingsprogram. 

● Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten, den 
lokala arkivmyndigheten samt den berörda myndigheten.  

● Tillhandahålla verktyg för egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering.  
● Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.  
● Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.  
● Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv. 
● Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, forskning 
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och i det löpande förvaltningsarbetet. 
● Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv, 

informationshantering och informationssäkerhet. 
● Samordna arbetet med att ta fram mallar för informationshanteringsplaner och granska förslag 

till gallringsbeslut. 
● Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information från IT-

baserade verksamhetssystem. 
● Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och informationshantering 

inom VerkSAM Arkivredovisning. 
● Tillhandahålla utbildning om arkiv och informationshantering.  
● Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet.  

 

3.2.2 Lokal arkivfunktion 
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente finns en 
lokal arkivfunktion som utgörs av ett <centralarkiv/kommunarkiv>.  

<Kommunarkivarie/Arkivföreståndare> svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av 
överlämnade arkiv.  

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden och uppgifter:  

● Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.  
● Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten. 
● Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, forskning 

och i det löpande förvaltningsarbetet. 
● Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering. 
● Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.  
● Samordna arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner. 
● Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.  
● Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 

dokumenthantering. 
● Samråda i god till med Sydarkivera om man vill lämna över hela arkivmyndighetsansvaret. 

 

3.3 Myndigheten 
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisation och 
ansvarsfördelning (arkivorganisation) för att förvalta den information som hanteras i myndighetens 
verksamhet.  

Myndighetens ansvarsområden och uppgifter:  

 Utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 
Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig ska 
utse en eller flera personer som svarar för det att sköta det löpande arbetet med 
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informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning 
(arkivombud och vid behov arkivsamordnare).  

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet.  

 Framtagande av informationshanteringsplaner. 

 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med 
Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten.  

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera (elektroniska 
arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).  

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten tar beslut som får konsekvenserna för sin 
hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetssätt ändras samt i samband med 
byte av lokaler eller vid införande av nya informationssystem. Samråd ska ske med Sydarkivera.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verksamhet till 
enskilt organ.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 
informationshanteringsplan.  

4 Planera informationshantering 
Hantering av information ska styras och planeras.  

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med 
Sydarkivera. 

4.1 Informationshanteringsplan 
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och 
beslut om gallring.  

Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell. 

Planen ska bör ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver det 
snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen. 

Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och innehålla uppgifter 
om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. 

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.  

5 Redovisa information  
5.1 Arkivbeskrivning 
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hanteras samt 
vara utformad så att den underlättar användningen. 
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5.2 Arkivförteckning 
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 
arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning. 

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökingång till arkivet och som instrument 
för kontroll av arkivet.  

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om information 
saknas.  

Om informationshanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas från 
Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna. 

6 Förvalta information  
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och 
skydda informationen.  

6.1 Systematisera 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och logisk 
struktur finns kvar.  

6.2 Förvara/Lagra 
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer.  

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 

 

7 Gallra och rensa 
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av ansvarig 
myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. Information som 
innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otillbörlig 
åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.  

Hantering av allmänna handlingar i samband med omstrukturering av information, t.ex. vid byte av 
media, räknas som gallring om detta medför: 

 Informationsförlust. 
 Förlust av möjliga sammanställningar. 
 Förlust av sökmöjligheter. 
 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av myndigheten eller 
den lokala arkivmyndigheten (då arkiv överlämnats till arkivmyndigheten). 
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All gallring ska redovisas i informationshanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas fram i 
samråd med Sydarkivera. 

Den gemensamma och den lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i 
myndigheternas arkiv, i det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag. 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 
arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar överlämnas till 
arkivmyndighet.  

8 Överlämna 
8.1 Överlämna till annan myndighet 
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs till 
annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten. 
Myndigheten bör samråda med Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten. Om verksamheten 
uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten efter förslag av 
berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras. 

8.2 Överlämna till arkivmyndighet 
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till arkivmyndighet. 
Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera bör ske först sedan 
skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna. 

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet eller till 
juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera senast 
3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda myndigheter ska vid dessa 
tillfällen samråda med Sydarkivera och/eller den lokala arkivmyndigheten.  

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt detta 
reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet.  

Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos 
arkivmyndigheten utan att överlämnas.   

9 Utlån 
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 
tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall. 

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas. 

Utlånande lokal arkivmyndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras 
varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 
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10 Definitioner 
För mer fördjupande förklaringar se Sydarkiveras handbok på webben. 

Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.  
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen 
är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är 
normalt offentliga men kan ibland innehålla sekretessuppgifter.  

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller 
de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem 
(analoga och digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information.  

Arkivansvarig Arkivansvarig utses av nämnd eller styrelse och har det formella ansvaret för 
myndighetens arkiv. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att se till att det finns 
resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen (arkivvården) på 
myndigheten. 
 
Arkivansvarig är en länk mellan arkivmyndigheten och de egna verksamheterna. Rollen 
är främst bevakande men innebär också en arbetsledande funktion för arkivombuden 
och eventuell arkivsamordnare. 

Arkivredogörare/ 
arkivombud 

Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande 
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag. 

Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och 
dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens 
arkivombud. <Den här rollen bestämmer ni själva om ni vill ha inrättad, det är en 
möjlighet för stora förvaltningar att organisera arkivarbetet effektivare.> 

Arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). 
Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, organisation och hur 
informationen hanteras. Varje nämnd eller kommunalt bolag bör ha en egen 
arkivbeskrivning.  

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar 
handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten. 

Lokal arkivfunktion Benämning på arkivfunktion hos förbundsmedlem (ofta kommunarkiv eller liknande) vid 
delat arkivreglemente. 

Gemensam 
arkivfunktion 

Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, 
Sydarkiveras förvaltning. 

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.  

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter. 
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Lokal 
arkivmyndighet 

Myndighet hos förbundsmedlem som ansvarat för kommunen/regionens arkivdepåer 
för analoga arkiv vid delat arkivmyndighet. 

Gemensam 
arkivmyndighet 

Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet och har tagit över ansvaret för tillsyn 
samt för att långtidsbevara den digitala information som medlemmarna har överlämnat 
för arkivering. 

Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. I 
arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, 
arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och 
processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informations-
förvaltning 
(arkivvård) 

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och 
till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, 
avgränsa och skydda information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i 
Arkivlagen.  

Informations-
hanteringsplan 

Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om 
gallring. Även kallad dokumenthanteringsplan. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-03-08

 
Au § 12       Dnr KS 2022/62 104 
 
Insynsplatser 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Demokratigruppen, med företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige, har 
uppdragit till kommunstyrelsens förvaltning att bereda ett förslag om insynplatser i 
kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Paragrafen ”Insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL” ger kommun-
fullmäktige möjlighet att låta förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i en 
viss nämnd, rätt att få delta vid nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, 
men inte i besluten. 
 
Förvaltningen föreslår att alla partier med förtroendevald i kommunfullmäktige, som 
saknar förtroendevald i kommunstyrelsen, ges rättigheten till en insynsplats vardera i 
kommunstyrelsen. Förtroendevald med insynsplats i kommunstyrelsen ges rättighe-
ten att delta i överläggningarna men inte att delta i besluten. Insynplatsen ger ej rätt 
till yrkanden eller att få sin mening (yttrande) förd till protokollet. Icke tjänstgörande 
ersättare har idag inte rätt att få sin mening (yttrande) förd till protokollet och där bör 
det vara en samstämmighet. Insynplats ger rättighet till arvode enligt ordinarie ar-
vode för närvarande förtroendevald i kommunstyrelsen.  
 
 
Finansiering 
Ökad arvodeskostnad med måttlig ekonomisk påverkan. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att alla partier med förtroendevald i kommunfullmäktige, som saknar förtroendevald 
i kommunstyrelsen, ges rättigheten till en insynsplats vardera i kommunstyrelsen. 
Förtroendevald med insynsplats i kommunstyrelsen ges rättigheten att delta i över-
läggningarna men inte att delta i besluten. Insynplatsen ger ej rätt till yrkanden eller 
att få sin mening (yttrande) förd till protokollet, 
 
att insynplats ger rättighet till arvode enligt ordinarie arvode för närvarande förtroen-
devald i kommunstyrelsen 
 
 
Beslutsunderlag 
4 kap. 28 § KL 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-03-08

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att alla partier med förtroendevald i kommunfullmäktige, som saknar förtroendevald 
i kommunstyrelsen, ges rättigheten till en insynsplats vardera i kommunstyrelsen. 
Förtroendevald med insynsplats i kommunstyrelsen ges rättigheten att delta i över-
läggningarna men inte att delta i besluten. Insynplatsen ger ej rätt till yrkanden eller 
att få sin mening (yttrande) förd till protokollet, 
 
att insynplats ger rättighet till arvode enligt ordinarie arvode för närvarande förtroen-
devald i kommunstyrelsen, 
 
att förslaget gäller från och med dagen efter beslut i kommunfullmäktige 2022-04-12 
 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kommundirektör 
Författningssamling 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-22 KS 2022/62 104 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Insynsplatser  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Demokratigruppen, med företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige, har 
uppdragit till kommunstyrelsens förvaltning att bereda ett förslag om insynplatser i 
kommunstyrelsen.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Paragrafen ”Insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL” ger 
kommunfullmäktige möjlighet att låta förtroendevald, som inte är ledamot eller 
ersättare i en viss nämnd, rätt att få delta vid nämnds sammanträde och delta vid 
överläggningarna, men inte i besluten. 
 
Förvaltningen föreslår att alla partier med förtroendevald i kommunfullmäktige, som 
saknar förtroendevald i kommunstyrelsen, ges rättigheten till en insynsplats vardera i 
kommunstyrelsen. Förtroendevald med insynsplats i kommunstyrelsen ges 
rättigheten att delta i överläggningarna men inte att delta i besluten. Insynplatsen ger 
ej rätt till yrkanden eller att få sin mening (yttrande) förd till protokollet. Icke 
tjänstgörande ersättare har idag inte rätt att få sin mening (yttrande) förd till 
protokollet och där bör det vara en samstämmighet. Insynplats ger rättighet till 
arvode enligt ordinarie arvode för närvarande förtroendevald i kommunstyrelsen.  
 
 

Finansiering 
Ökad arvodeskostnad med måttlig ekonomisk påverkan. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att alla partier med förtroendevald i kommunfullmäktige, som saknar förtroendevald 
i kommunstyrelsen, ges rättigheten till en insynsplats vardera i kommunstyrelsen. 
Förtroendevald med insynsplats i kommunstyrelsen ges rättigheten att delta i 
överläggningarna men inte att delta i besluten. Insynplatsen ger ej rätt till yrkanden 
eller att få sin mening (yttrande) förd till protokollet, 
 
att insynplats ger rättighet till arvode enligt ordinarie arvode för närvarande 
förtroendevald i kommunstyrelsen 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutsunderlag 
4 kap. 28 § KL 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
Författningssamling 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Reglemente för styrelse och nämnder 2 

 

 

 

Förord 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/  

regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska 

Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett 

exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.  

För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt 

beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbunds-

juristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma 

vid avdelningen för juridik. 

Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018.  

Stockholm, juni 2018 

 

Germund Persson 

Avdelningen för juridik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplysningar om innehållet 

Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se 

 

© Sveriges Kommuner och Landsting, 2018 
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER 

INLEDNING 

Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta 

beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte 

avsett att ingå i själva reglementet. 

Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).  

Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).  

Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglemen-

ten. 

Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom  

utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock 

av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och 

medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämn-

den), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om 

denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden). 

En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ region-

styrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal 

landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora 

delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna. 
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 KAPITEL 

1
 

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER 

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kom-

mun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller 

enligt statlig myndighets beslut. 

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL 

eller andra författningar. 

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om  

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 

2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

3. ramar för kommunens upplåning, 

4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 

5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

6. mottagande av donationer, 

7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-

sam nämnd, 

8. expropriation, 

9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, 

10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL, 

11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag, 

12. konkurrensprogram och företagspolicy. 

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning. 

Kommentar: 

FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET 

Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten 

är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytter-

ligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten. 

TREDJE STYCKET 

Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock  

allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som 

fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska 

besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt sty-

relse/nämnder å andra sidan. 

5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL 

och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL 

också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att 
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom 

egendoms- och medelsförvaltningen. 

Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden. 

FJÄRDE STYCKET 

Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtro-

endevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Full-

mäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning, 

samt utser personerna. 

En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kom-

munen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter 

valet.  
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 KAPITEL 

2
 

 

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND 

A. STYRELSENS UPPGIFTER 

ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER 

1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 

kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 

också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 

arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska  

ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan 

nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunal- 

lagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas 

kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och 

ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor 

som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

och förtroendemannaregister, 
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6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

7. anställa förvaltningschefer, 

8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 

11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ut-

förs av privata utförare, 

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga ska beredas. 

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

FÖRETAG OCH STIFTELSER 

4 § Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL 

är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  

5. årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommu-

nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full-

mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäk-

tige om nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 

sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som  

kommunen är medlem i. 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 

6 § Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som be-

hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 

a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 

b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd  

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
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3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, 

träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda 

med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  

PERSONALPOLITIKEN 

8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess ar-

betstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mel-

lan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 

§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-

det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot 

bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontroll-

eras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och med-

borgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

SÄRSKILDA UPPGIFTER 

PROCESSBEHÖRIGHET 

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 

annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också 

mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv 

föra talan i målet.  

KRIG, KRIGSFARA, KRISLEDNING OCH HÖJD BEREDSKAP 

11 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om 

totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Alternativ 1: Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Alternativ 2: Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 

utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfa-

randet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

ARBETSLÖSHETSNÄMND 

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

ARKIVMYNDIGHET 

13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget 

arkivreglemente. 
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ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 

tillgänglig i lagstadgad form. 

B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat sär-

skilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 

övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

PERSONALANSVAR 

18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive ar-

betsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta 

reglemente. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 

verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  

Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 

20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som full-

mäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente, 

2. genom finansbemyndigande.  

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som 

samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
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(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)  

INFORMATION OCH SAMRÅD 

21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd 

erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 

omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksam-

het. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden 

beslutar om formerna för samrådet. 

SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN 

22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss 

anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer och mandattid. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt  

beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett med-

borgarförslag. 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i 

fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas. 

Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarför-

slag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas. 

Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarför-

slag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas. 

ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde 

ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

KALLELSE 

25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 

vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta  

(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 

vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 

ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet  

senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföran-

den bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 

tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om uteläm-

nande av handlingar har skett. 

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i 

ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på  

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens 

kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämn-

den. 

NÄRVARORÄTT 

28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden 

och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroende-

valde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 

närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 

och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta 

i överläggningarna. 

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
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SAMMANSÄTTNING 

29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare. 

Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

ORDFÖRANDEN 

30 § Det åligger ordföranden  

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är  

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intres-

sen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt  

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte 

styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-

föranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. 

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

KOMMUNALRÅD 

33 §  Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd. 

Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av 

fullmäktige hållits i hela landet. 

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
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FÖRHINDER 

34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast 

anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet 

ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänst-

göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har  

kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har  

bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll 

från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare 

som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

turordningen. 

Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare obero-

ende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. 

Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 

igen sedan ärendet handlagts. 

Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan 

partierna.  

Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-

der än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-

der än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

YRKANDEN 

37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-

den befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om 

inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.  
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DELTAGANDE I BESLUT 

38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ord-

föranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar 

det med acklamation. 

RESERVATION 

39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska leda-

moten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommu-

nala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen 

eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den 

som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

UTSKOTT 

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare. 

Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 

för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden full-

göra dennes uppgifter. 
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Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare 

ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snar-

ast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att  

kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när 

mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut 

i styrelsen/nämnden. 

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning be-

hövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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 KAPITEL 

3
 

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER 

A. STYRELSENS UPPGIFTER 

ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER 

1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 

kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 

också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 

arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställ-

ning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan 

nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen 

(2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Sys-

tematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter: 

 ledningsfunktionen, 

 styrfunktionen, 

 uppföljningsfunktionen och 

 särskilda uppgifter 

 

Första stycket 

I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, ut-

veckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret 

överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhets-

ansvar”. 

ANDRA STYCKET 

Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland 

nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig över-

blick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämn-

ders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten 

måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om 
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock 

införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämn-

derna, se nedan. 

TREDJE STYCKET 

KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige 

redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande. 

Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via 

styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll. 

Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand 

ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.  

FJÄRDE STYCKET 

Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar. 

FEMTE STYCKET 

Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den 

att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med 

för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente. 

ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER 

Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det bli-

vit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämn-

der. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd” 

(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna 

verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden 

får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organi-

sationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska 

hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår 

man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till för-

troendevalda minskar också. 

Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så 

få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ären-

den att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten, 

vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekre-

tesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan 

också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 § 

KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas. 

STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en 

möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 

nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämn-

ders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda. 

Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:    
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET: 

 Beslut om anställningsstopp, 

 Beslut om strategiska personalfrågor, 

 Beslut om stopp för ytterligare investeringar, 

 Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:……., 

 Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier 

 Beslut om etiska riktlinjer i kommunen 

 Slutligt beslut när två nämnder är oense 

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.  

Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterli-

gare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll 

och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten. 

För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att full-

mäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor 

vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvars- 

och revisionssynpunkt. 

Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta 

betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in 

när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen all-

tid fattar beslut i vissa angelägenheter. 

Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom 

detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre 

styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och 

landsting utnyttjar regeln. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas 

kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett 

utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organi-

sation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamåls-

enlig på ett övergripande plan. 

Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämn-

derna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i regle-

menten.  

  

                                                           

1 Prop. 2016/17:171 s. 160 
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och  

 ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor 

 som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

 författning. 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

 system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

 och förtroendemannaregister, 

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

7. anställa förvaltningschefer, 

8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

 med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

 som utförs av privata utförare, 

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga ska beredas. 

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

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen  

enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden. 

Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten. 

FJÄRDE PUNKTEN: 

Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta  

ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att 

vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från 

förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns. 

SJÄTTE OCH SJUNDE PUNKTEN: 

Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av 

styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagan-

det av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan 

inte delegeras. 
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta regle-

mente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruk-

tion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop. 

2016/17:171 s. 202). 

TIONDE PUNKTEN: 

Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst 

en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägen-

heter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt 

övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller 

inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som 

hindrar detta. 

ANDRA OCH TREDJE STYCKET 

Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte full-

mäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut 

angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att på-

skynda beredningsprocessen. 

Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kom-

munen som styrelsen har. Det kan handla om 

 viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden, 

 miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhäl-

sofrågor, 

 natur- och vattenvårdsfrågor, 

 bostadsfrågor, 

 energifrågor inklusive frågor om energihushållning, 

 statistik och samhällsanalys, 

 utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet, 

 kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället), 

 trafikförsörjning och infrastruktur, 

 utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat, 

 regionalt, nationellt och internationellt arbete, 

 kommunens varumärke och attraktivitet. 

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av full-

mäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,  

eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.  
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FÖRETAG OCH STIFTELSER 

4 § Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 

 äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

 direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ 

 KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  

5. årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommu-

 nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

 nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full

 mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska  den samtidigt lämna förslag till fullmäk-

 tige om nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra  likartade 

sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har  intresse i. 

Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I 

förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs 

att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är upp-

fyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL om-

fattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekono-

miska föreningar i begreppet företag. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kom-

munen är medlem i. 

Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även 

över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund, 

se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se. 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 

6 § Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. 

 Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

 att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som be-

 hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 

 -  underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 

 -  se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

 -  handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

    medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförplikt- 

 elser. 

Kommentar: 

FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN 

Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp 

omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning. 

När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§ 

KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande sä-

kerhet kan tillgodoses. 

Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens 

medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska  

ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av 

kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrel-

sens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente. 

Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige. 

Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrel-

sen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempel-

vis en anställd. 

Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har 

föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet. 

TREDJE – FEMTE PUNKTEN 

Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.  

Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är 

mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas 

redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under 

hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela 

landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då 

tidigast tas den 15 oktober valåret. 

Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i 

enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger 

regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01. 

SJÄTTE PUNKTEN 

I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den 

anknyter till 11 kap. 4 § KL.  
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

 hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

 tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa 

 överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda 

med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med 

stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Full-

mäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara 

ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter. 

I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige be-

slutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett 

exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen, 

som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndi-

ganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget 

fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta, 

blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas. 

FÖRSTA PUNKTEN 

Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för 

upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och 

kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden 

av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i 

treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp 

enligt 11 kap. 3 § KL. 

ANDRA PUNKTEN 

Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden 

omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i 

reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera 

redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba  

beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven uti-

från förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen 

för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara 

ske på begäran av nämnden. 
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN 

I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna 

ligga hos en annan nämnd. 

FEMTE PUNKTEN 

I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bin-

dande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommu-

nen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är 

emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt 

måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen. 

Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett 

exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens 

talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall. 

ANDRA STYCKET 

I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis  

besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte 

hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kom-

munstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då 

förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och 

ärenden. Detta regleras i 10 §. 

PERSONALPOLITIKEN 

8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess  

arbetstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet  

 mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 

 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för- 

 hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

 

Kommentar: 

SAMLAD PERSONALFUNKTION 

Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad per-

sonalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en 

sådan funktion. 

FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN 

Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare  

förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat. 
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlings-

ordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

mande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde 

och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL. 

Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än 

dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje 

enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som 

faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av  

personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upp-

rättas. 

TREDJE PUNKTEN 

Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-

stämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar 

lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen. 

FJÄRDE PUNKTEN 

Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras, 

så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos 

styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpoliti-

ken (se nedan). 

FEMTE PUNKTEN 

Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen). 

Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades 

år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom be-

stämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för 

kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetsta-

gare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörel-

serna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överens-

kommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår. 

Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av 

samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos 

styrelsen. 

NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION 

Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektiv-

avtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma. 

Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt 

och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunk-

tion. 

I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras 

 beslut om stridsåtgärder eller 

 uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts 

falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa  

arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.  

Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån. 

Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna perso-

nalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen juste-

ras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas 

i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente. 

Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna 

personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente. 

Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpoli-

tiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att för-

handla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden. 

När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en 

verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläg-

gas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap. 

III om förhandling i rättstvist tillämpas. 

Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig 

nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsan-

svariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan” 

enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter 

upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att 

rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald 

personalnämnd. 

UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

 samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot 

 bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare  

 kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och 

 direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som 

 väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett  

särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger. 

370



Reglemente för styrelse och nämnder 30 

 

I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och 

följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns 

inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta för-

slag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet in-

nebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL 

måste anta för varje mandatperiod. 

I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.  

Punkten ska läsas ihop med 3 §. 

Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts 

att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäk-

tige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är 

vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare 

ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.  

Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 

§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa 

uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59. 

Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10 

kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet 

till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige 

för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad 

(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvud-

män, exempelvis  fristående skolor. 

Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige  

att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den 

fortsatta hanteringen. 

SÄRSKILDA UPPGIFTER 

PROCESSBEHÖRIGHET 

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 

annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också 

mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv 

föra talan i målet. 

Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen pro-

cessbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente 

är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453). 

Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av full-

mäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta. 

KRIG, KRIGSFARA, KRISLEDNING OCH HÖJD BEREDSKAP 

11 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om 

totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
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Alternativ 1: Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Alternativ 2: Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 

utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfa-

randet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

FÖRSTA – TREDJE STYCKET 

Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid  

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. 

Styrelsen är i det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att styrelsen får de befo-

genheter och skyldigheter som följer av de två lagarna. Observera dock att även annan nämnd kan vara 

krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutar. 

Bland annat kan krisledningsnämnden ta över verksamhetsområden från andra nämnder vid extraordinär 

händelse. I vilken omfattning krisledningsnämnden ska kunna göra detta måste dock läggas fast i särskilt 

reglemente. I reglementet ska alltid tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden ska sam-

mankallas på begäran av en enskild ledamot, och att nämnden då kollegialt kan besluta att den ska träda i 

funktion. I annat fall är det ordföranden som fattar det beslutet.2  

Det har visat sig vara svårt att i reglemente på förhand närmare ange i vilka fall styrelsen ska ha rätt att 

överta beslutanderätten. Det är därför vanligt att den ovan angivna alternativa skrivningen används. Även 

här kan man föreskriva att nämnden ska sammankallas på begäran av en ledamot för att fatta beslut 

huruvida nämnden ska träda i funktion. 

FJÄRDE STYCKET 

Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärns-

råd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen. 

FEMTE STYCKET 

Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara. 

ARBETSLÖSHETSNÄMND 

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje 

kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller 

uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. 

ARKIVMYNDIGHET 

13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget 

arkivreglemente. 

                                                           

2 2 kap. 3 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd be-

redskap. 
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Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkiv-

myndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företa-

gens arkiv. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan 

ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplat-

sen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansva-

rade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken 

nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra 

och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tav-

lan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan under-

rättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att 

klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha 

kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26 

om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 

ANDRA STYCKET 

Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisations-

fråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för 

webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personupp-

gifter som görs på webbplatsen. 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 

tillgänglig i lagstadgad form. 

Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal för-

fattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart före-

skrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsik-

ten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas till-

gängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande 

ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrel-

sen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre till-

gång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 

B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat sär-

skilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 

övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
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Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksam-

heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller 

för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor 

som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i 

ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde 

och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad 

som gäller enligt KL. 

En  nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett  

finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med 

att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle 

behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 § 

KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamåls-

enlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att 

organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige 

fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock full-

mäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen. 

PERSONALANSVAR 

18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i 

detta reglemente. 

Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personal-

hanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställnings- 

frågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till sty-

relsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivav-

tal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kom-

mentaren till 8 § i detta reglemente. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 

verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse data-

skyddsombud. 

Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam 

eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen 

kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje 

nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår 

att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i 
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fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal  

beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.  

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 

20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som full-

mäktige har lämnat till dem  

 -  i reglemente, 

 -  genom finansbemyndigande.  

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.  

 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som 

samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)  

Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se 

hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för 

styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna. 

I KL och indirekt i lagen (1997:614) om kommunal redovisning finns bestämmelser om återrapportering. 

Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden 

ska göra. 

FÖRSTA STYCKET 

Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet. 

ANDRA OCH TREDJE STYCKET 

Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporte-

ringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men 

får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte 

på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella 

krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur 

delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande 

(5 kap. 4 § KL). 

I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamåls-

enligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning 

som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur 

återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag. 

Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regel-

verk. 
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FJÄRDE STYCKET 

I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det  

åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 3 ska rapporteringen avse en 

redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon 

redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts. 

Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till 

fullmäktige. Se också 9 §. 

I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till 

fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar. 

FEMTE STYCKET 

Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16 

kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS. 

SJÄTTE STYCKET 

Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om 

sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestäm-

melse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd 

erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 

omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksam-

het. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden 

beslutar om formerna för samrådet. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har 

gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informa-

tionsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna 

ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.  

Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför in-

formationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En 

viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 § 

OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,  

under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. 

                                                           

3 Prop. 1990/91:117 sid. 160. 
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Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara 

ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt 

brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger. 

ANDRA STYCKET 

Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja 

effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten. 

TREDJE STYCKET 

Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i 

KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”bör-

regel”. 

I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad dele-

gering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som 

utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Före-

skrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till vill-

korad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag. 

SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN 

22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss 

anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer och mandattid. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett 

självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning. 

Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område. 

För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus  

Media. 

I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ären-

den/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.  

ANDRA STYCKET 

Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorga-

net. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur 

dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till 

nämnden etc. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt be-

redas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 
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Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett med-

borgarförslag. 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i 

fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas. 

Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarför-

slag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas. 

Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarför-

slag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgar-

förslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäk-

tige. 

ANDRA OCH TREDJE STYCKET 

Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats 

i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i full-

mäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att med-

borgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje full-

mäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskriv-

ningsbeslut. 

När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år. 

Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. 

FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET 

Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider. 

Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för be-

slut. 

Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan 

rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.4 Det är frivilligt för fullmäktige att medge 

närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I 

sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i 

varje enskilt fall. 

Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få 

yttra sig. 

Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas. 

                                                           

4 6 kap. 25 § KL. 
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En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut 

som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i 

anledning av medborgarförslag. 

ARBETSFORMER 

TIDPUNKT  FÖR SAMMANTRÄDEN 

24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde 

ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Kommentar: 

FÖRSTA – TREDJE STYCKET 

Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om 

extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträ-

det. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock 

inget sådant krav. 

Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet före-

skrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möj-

ligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla. 

FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET 

Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas 

till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdags-

sammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.  

Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det 

styrelsen/nämnden som beslutar om detta. 

Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas 

om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett 

ändamålsenligt sätt. 

KALLELSE 

25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 

vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ål-

derspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

379



Reglemente för styrelse och nämnder 39 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas 

varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar 

före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer 

formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 

tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om uteläm-

nande av handlingar har skett. 

Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämn-

derna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in. 

FÖRSTA STYCKET 

I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en an-

ställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften 

av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten. 

ANDRA STYCKET 

I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-

trädet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6 

kap. 17 § andra stycket KL. 

TREDJE STYCKET 

Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektro-

niska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt. 

Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning 

dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på 

bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet 

rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser 

vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har 

tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De leda-

möter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig 

post.  

Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses 

en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrel-

sen/nämnden. 

FJÄRDE STYCKET 

Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde 

stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon. 

FEMTE STYCKET 

Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka hand-

lingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas. 

I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara prak-

tiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då 
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kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kom-

munen ta del av beslutsunderlaget. 

Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att 

inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sam-

manträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut. 

Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i 

många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns 

särskilda regler om handläggningen.5 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremit-

teras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik. 

Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista. 

Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordfö-

randen har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämn-

den som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ären-

det behöver dock inte ske vid detta sammanträde. 

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i 

ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/ 

nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-

stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens 

kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämn-

den. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får 

delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för 

att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara 

ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av 

långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är 

så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde. 

                                                           

5 Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 

möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 
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Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I 

nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden före-

komma lika ofta som i andra nämnder. 

En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som 

sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltaga-

ren ska försäkra sig om att så inte sker. 6 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art. 

En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda  

lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. 

ANDRA STYCKET 

Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste 

få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av prak-

tiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan 

till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på 

distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 § 

KL). 

TREDJE STYCKET 

Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 7 En sär-

skild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i 

ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämn-

derna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även 

utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna 

anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas 

som oklart. 

En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor 

utsträckning hanterar individärenden. 

NÄRVARORÄTT 

28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden 

och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroende-

valde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 

närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar 

det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

  

                                                           

6 Prop. 2013/14:5 s. 36. 

7 Prop. 2013/14:5 s. 35. 
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Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige 

möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid 

nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.  

Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter 

som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltids-

sysselsatta. 

ANDRA STYCKET 

Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med  

styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte  

heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exem-

pelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild 

måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900). 

Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den en-

skilde fått yttra sig. 

TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET 

Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla 

exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrel-

sen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten. 

SAMMANSÄTTNING 

29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare. 

Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrel-

sen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestäm-

mer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.  

I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur 

många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5 

kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som 

antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat 

antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att 

ändra i själva reglementet.  

ORDFÖRANDEN 

30 § Det åligger ordföranden  

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov 

 är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

 intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 

 om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder. 

I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden 

och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla 

mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och 

nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträ-

desplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet 

för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir 

ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden. 

I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprep-

ning av vad som anges i 24–25 §§. 

I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även 

de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och 

plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början 

ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och 

35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning 

att tid medges. 

I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämn-

den. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst 

av nämnden. 

En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens 

(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra 

till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att beslu-

ten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas. 

Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO. 

I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet 

är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden 

där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.  

Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan 

att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta 

innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §). 
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I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden. 

Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrel-

sen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts. 

ANDRA STYCKET 

Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande. 

Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders 

verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan samman-

trädena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordfö-

randeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det. 

Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL. 

I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter. 

Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordfö-

randen anser att det behövs. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller 

fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening. 

En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger 

ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presi-

diet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proport-

ionellt valsätt när det gäller presidiet. 8 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra 

förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamö-

terna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara be-

roende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande. 

Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta 

kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämn-

dens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.  

Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart 

ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansätt-

ning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas. 

  

                                                           

8 Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL. 
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ANDRA STYCKET 

En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena 

till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det  

gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom 

fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.  

Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna 

kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exem-

pelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.  

Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan 

presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskot-

tets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definie-

rades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade 

majoriteter i fullmäktige. 

I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 9 framgår att det för nämndernas del inte finns 

ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att, 

om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. 

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har för-

fall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett 

helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för 

presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens upp-

gifter fram till dess att valet förrättats. 

ANDRA STYCKET 

Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte 

bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträ-

dena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter. 

En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med 

kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen. 

  

                                                           

9 Prop. 2013/14:5 sid. 53. 
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KOMMUNALRÅD 

33 §  Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd. 

Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av 

fullmäktige hållits i hela landet. 

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommentar: 

Första stycket 

Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi 

valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.  

Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen pre-

senteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/ 

nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2 

utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige 

efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs 

nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting. 

Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.  

ANDRA STYCKET 

Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgö-

ringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgif-

ter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kom-

munen. 

FÖRHINDER 

34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast 

anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet 

ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet 

framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl leda-

möter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras. 

Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att 

denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänst-

göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har  

kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har be-

stämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll 

från valet. 
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare 

som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

turordningen. 

Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare obero-

ende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. 

Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. 

Kommentar: 

Första stycket 

Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I 

första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.  

Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare. 

ANDRA STYCKET 

Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har före-

träde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.  

Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast 

påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara 

lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning. 

TREDJE STYCKET 

I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett pro-

portionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är 

bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts 

genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.  

FJÄRDE STYCKET 

Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken ut-

sträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till 

KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att 

fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersät-

tarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna 

medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta. 

FEMTE STYCKET 

I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter 

det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i full-

mäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska no-

minera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i 

nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ. 

Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente. 

Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänst- 

göringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det 

388



Reglemente för styrelse och nämnder 48 

 

etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta 

begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många 

håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alter-

nativen. 

Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock 

bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren av-

träda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan. 

Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av 

om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 

igen sedan ärendet handlagts. 

Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan 

partierna.  

Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-

der än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-

der än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Kommentar: 

Första stycket 

Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL. 

ANDRA STYCKET 

Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från an-

nat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa 

ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänst-

göring endast får utnyttjas en gång. 

Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i 

tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträck-

ning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna” 

har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter. 

Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart 

om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersät-

taren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.  

Alternativ 3  motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne 

avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa. 

Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och 

vågmästare). 
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YRKANDEN 

37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföran-

den befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om 

inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

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

Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med 

rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande. 

DELTAGANDE I BESLUT 

38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ord-

föranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar 

det med acklamation. 

Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad 

som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå 

från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i 

handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, 

när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska 

anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett 

beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket. 

I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha 

deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten 

meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta. 

RESERVATION 

39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska leda-

moten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande 

ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgöran-

det. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kom-

pletterande föreskrift om detta. 

Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering förelig-

ger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservat-

ionen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt 

yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i 

första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom 

göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga. 

Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav 
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den 

rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger en-

bart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning 

ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kommentar: 

FÖRSTA STYCKET 

I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra 

stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesda-

gen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för sty-

relsen och övriga nämnder. 

I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskri-

ver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.10
 

ANDRA STYCKET 

Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om 

justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslu-

tet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet  

kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kom-

munala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker 

inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens 

anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande 

ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen 

eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar. 

Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i regle-

mente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden. 

                                                           

10 Prop. 1990/91:117 s. 193. 
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgiv-

ning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart till-

lämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt. 

När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom 

en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är 

också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgiv-

ning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade 

uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den 

som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en re-

presentationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett 

kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fort-

farande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon. 

Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.11
 

FÖRSTA STYCKET 

Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar. 

Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars 

ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och 

som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas. 

ANDRA STYCKET 

Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som 

man finner ändamålsenliga. 

TREDJE STYCKET 

Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har 

fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateck-

ningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill 

att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte 

ske till två tjänstemän i förening. 

  

                                                           

11 Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89. 
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UTSKOTT 12
 

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare. 

Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 

för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden full-

göra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare 

ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snar-

ast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kal-

lelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut 

i styrelsen/nämnden. 

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning be-

hövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera ut-

skott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas. 

KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera  

arbetsformerna i reglementet. 

När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska be-

sluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott 

ska finnas. 

Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett ut-

skott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller, 

6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för bered-

ning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden. 

  

                                                           

12 Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18. 
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FÖRSTA STYCKET 

Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrel-

sen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och 

nämnder att inrätta utskott. 

Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet er-

sättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha 

tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter 

för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och 

tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med 

enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av 

ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföran-

den med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser. 

En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i 

praxis. 

Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9 

§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och 

antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och do-

men har fått laga kraft. 

En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter 

skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av 

nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäk-

tige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.  

ANDRA STYCKET 

Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice 

ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt. 

TREDJE STYCKET 

Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En 

ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan 

vid längre tids bortovaro. 

FJÄRDE STYCKET 

Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta 

beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida 

information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möj-

ligt. 

Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning. 

FEMTE STYCKET 

Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid för-

tida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna. 
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SJÄTTE STYCKET 

Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om be-

slutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå 

till minst halva utskottet. 

Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL. 

SJUNDE STYCKET 

När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid be-

redning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i före-

dragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde. 

ÅTTONDE STYCKET 

Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock 

ytterst själva omfattningen av beredningen. 

Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen 

som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till 

styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för 

nämnden.  
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER 

 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder    i kommuner och landsting/reg-

ioner. 

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett regle-

mente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt 

beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunalla-

gens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. 

Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor 

erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 118 82 Stockholm 

Besök: Hornsgatan 20 

Telefon: 08-452 70 00 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-09 KS 2022/94 111 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Arvoden allmänna val  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige en anpassning av arvoden och ersättningar 
, för allmänna val i Boxholms kommun, i förhållande till andra kommuner, enligt 
protokollet valnämnden § 9/2022. Att dessa nya arvoden/ersättningar skall börja 
gälla från och med år 2022. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att förslaget från valnämnden är en rimlig justering av 
arvoden/ersättningar och att detta förslag bör fastställas av kommunfullmäktige. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att fastställa nya arvoden/ersättningar för allmänna val enligt förslaget från 
valnämnden. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll valnämnden § 9/2022  
 
 

Beslutet expedieras till 
Valsamordnare 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   ÄRENDEBEREDNING 1 (2) 
 Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 
  2022-03-01 2022/94 111 

 Handläggare Valnämnden/KS/KF 
 Ulrika Carlsson  
 Valsamordnare 

ulrika.carlsson@boxholm.se 
 

   

Arvoden allmänna val 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Nuvarande arvoden/ersättningar angående allmänna val behöver anpassas till andra 
kommuner.  
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att vissa arvoden/ersättningar i Boxholms kommun 
idag är relativt låga gällande allmänna val. Uppgifter om aktuella 
arvoden/ersättningar har inhämtats från andra kommuner, bland annat Mjölby. 
Förvaltningen föreslår därmed nya arvoden/ersättningar att gälla från och med 2022 
och att dessa uppräknas genom att baseras på procenttal av aktuellt årligt 
prisbasbelopp (Ej förhöjda prisbasbeloppet) och avrundas till närmaste heltal. 
 
Finansiering 
Ryms inom befintlig budget 2022. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att nya arvoden/ersättningar gällande allmänna val från och med år 2022 och 
tillsvidare skall vara enligt följande: 
  

Arvoden/ersättningar 
2022 

Arvoden/ersättningar 2022  
(Procenttal av prisbasbelopp*) 

Ordförande 3 500 kr 7,246% 
Vice ordförande 3 000 kr 6,211% 
Röstmottagare 2 500 kr 5,176% 
Rösträknare 500 kr 1,035% 
Institutionsröstning/valförrättare 1 200 kr 2,484% 
Utbildningsarvode/förberedelse Ingår i summa för 

ersättning  
Ingår i summa för ersättning  

Lokalanpassning Ingår i summa för 
ersättning  

Ingår i summa för ersättning  

Tilläggsersättning under 
valdagen för mat, dryck och 
fika. Ordförande för varje 
valdistrikt sköter inköpen.  

150 kr/per person i 
vallokal 

0,311% 

   

* Prisbasbelopp 2022 =  48 300 kr 
 

 
att ovan arvoden/ersättningar uppräknas genom att dessa består av ovan procenttal 
av aktuellt årligt prisbasbelopp och avrundas till närmaste heltal. 
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Beslutsunderlag 
Nuvarande arvoden/ersättningar i jämförelse med andra kommuner 
 
 
Beslutet expedieras till 
Valsamordnare 
Valnämnden 
Författningssamling 
 
 

399



400



401



 

402



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-15 KS 2022/82 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Remiss - Förslag till krisledningsplan för Länsstyrelsen 

Östergötland  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Östergötland har utarbetat ett förslag till ny krisledningsplan och 
översänder härmed denna för synpunkter.  
 
Till krisledningsplanen hör ett program för räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk händelse samt en plan för övertagande av kommunal räddningstjänst. 
Dessa dokument är under framtagande och fastställs under våren 2022. 
 
Innan fastställande ska berörda myndigheter, kommuner och region yttra sig över 
programmet samt att samverkan med närliggande län ska ske. Detta enlig 4 kap 21 § 
Förordning 2003:789 om skydd mot olyckor. Då krisledningsplanen har bäring på de 
delar som rör länsstyrelsens ansvar vid kärnteknisk händelse, remitteras 
krisledningsplanen i sin helhet för yttrande och synpunkter till berörda aktörer. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att inte ha någon synpunkt på remissen för Förslag till krisledningsplan för 
Länsstyrelsen Östergötland.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att man inte har några synpunkter på inkommen remiss.  
 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till krisledningsplan för Länsstyrelsen Östergötland 
Massiv krisledningsplan Länsstyrelsen Östergötland 
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Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen Östergötland 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Krisledningsplan  
Länsstyrelsen Östergötland 
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Notera: Bilder och illustrationer i dokumentet ska bytas ut och layoutas efter 
remissyttrandet. 
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1. Inledning 

Länsstyrelsen har en central roll när det inträffar större händelser eller 
samhällsstörningar i eller som berör länet. Ansvaret regleras i flera författningar och 
sträcker sig från störningar som har mindre påverkan på samhället, mer omfattande 
störningar och kriser till då det råder höjd beredskap. 
 

1.1 Länsstyrelsens krisledningsplan 
Krisledningsplanen är Länsstyrelsens strategiska dokument för krisledningsarbetet 
på myndigheten. Krisledningsplanen syftar till att beskriva myndighetens ansvar och 
hur myndigheten organiserar sig vid en samhällsstörning.  
 
Målsättningen är att krisledningsplanen ska underlätta Länsstyrelsens hantering av 
samhällsstörningar, från kris till krig.  
 
Till planen finns kopplingar till flera andra dokument som påverkar planering och 
hantering av olika typer av samhällsstörningar. En sammanställning av dessa finns i 
bilaga 1. Dessutom finns ett arbetsstöd som uppdateras löpande. Arbetsstödet består 
av rollkort, checklistor och annat stödmaterial som beskriver processer och metoder 
för arbetet. 
 
I länet finns en samverkansstruktur som benämns Samverkan Östergötland. Den 
gemensamma strategin för samverkan i Östergötlands län beskriver de olika 
samverkansformerna före, under och efter samhällsstörningar. Inom Samverkan 
Östergötland finns också ett nätverk för kriskommunikatörer, som har en central roll 
vid alla typer av samhällsstörningar och utgör därför en viktig beståndsdel i såväl 
Länsstyrelsens som länets krisledningsförmåga. 
 
Länsstyrelsen arbetar för allas säkerhet och trygghet. Detta ska också återspeglas i 
Länsstyrelsens krisledning.  
 
Länsstyrelsens arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv, mänskliga 
rättigheter, beakta barnperspektivet, verka för tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning, att integrera de mänskliga rättigheterna samt att 
det nationella folkhälsomålet uppnås ska vara självklara aspekter som ska beaktas i 
krisledningsarbetet1. Samtliga dessa aspekter ska finnas implementerade i det 
arbetsstöd som finns för krisledningsorganisationens arbete. Kunskap om dessa 
aspekter skapas bland annat genom övning och utbildning. 
 

 
 

  

 
 
1 Länsstyrelserna uppdras även, enligt Regleringsbrev för Länsstyrelserna 2022, att senast den 22 februari 2024 utveckla 
metoder för att tillgodose att jämställdhetsperspektiv och frågor om mänskliga rättigheter beaktas i alla relevanta delar av 
krisledningen. 
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1.2 Förklaring av centrala begrepp 
 

Kris Ett tillstånd i samhället som hotar grundläggande funktioner 
och värden i samhället och där konsekvenserna av en händelse 
är så svåra och allvarliga att de vanliga resurserna inte räcker 
till för att hantera händelsen. 

Krisledningsplan Länsstyrelsens strategiska dokument som övergripande 
beskriver hur länsstyrelsen organiserar sig vid en 
samhällsstörning. 

Krisledningsorganisation Den organisation som finns utöver linjeorganisationen och 
som är utsedd att hantera samhällsstörningar i olika nivåer. 

Krisledning Det arbete som sker inom ramen för 
krisledningsorganisationens arbete. 

Stab Den organisation som kan etableras under en 
samhällsstörning. Staben leds av stabschef och består av ett 
antal funktioner. 

Krisberedskap Förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer. 
Samhällsstörning De företeelser och händelser som hotar och ger 

skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. 
Geografiskt områdesansvar Geografiskt områdesansvar finns i det svenska 

krisberedskapssystemet på nationell, regional och lokal nivå. 
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala 
nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll 
inom krisberedskap och civilt försvar i länet. 
För att utöva sitt geografiska områdesansvar behöver 
Länsstyrelsen ta en aktiv roll i såväl det förebyggande och 
förberedande arbetet i länet, som vid hantering av inträffade 
samhällsstörningar. 

Höjd beredskap För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. 
Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta 
beredskap.  
Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret 
mobiliseras. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap. 

Inriktningsbeslut för stabens arbete Beskriver i vilken inriktning och med vilka resurser som 
stabschef och staben ska arbeta.  

Ledning Funktion som, genom att en aktör bestämmer, åstadkommer 
inriktning och samordning av tillgängliga resurser. Ledning 
förknippas ofta med hierarkier och enskilda organisationer, 
men kan också ske i aktörsgemensamma situationer. Ledning 
kan grundas i mandat (juridisk grund) eller i överenskommelse 
(social grund). 

Samordning Anpassning av aktiviteter och delmål så att tillgängliga resurser 
kommer till största möjliga nytta.  
Samordning kan uppnås dels genom ledning, dels genom 
samverkan. 

Samverkan 
 

Sker genom att aktörer kommer överens, åstadkommer 
inriktning och samordning av tillgängliga resurser. 

TiB Tjänsteman i beredskap utgör grunden i 
krisledningsorganisationen och är aktiv dygnet runt, året runt.  

Ledningsstöd- och sambandssystem Tekniska system som används för att utbyta kommunikation 
med andra aktörer samt stödsystem för dokumentation och 
informationsdelning. 
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2. Länsstyrelsens roll inom 
krisberedskap och civilt försvar 

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att 
förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett 
stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och 
företag.  
 
Grundläggande för länsstyrelsens krisledning och ansvar för civilt försvar är det 
geografiska områdesansvaret.2 Vid omfattande händelser har länsstyrelsen en 
stödjande, samverkande och vid behov en samordnande roll. Länsstyrelsen har också 
ett särskilt ansvar för samordning av information vid kriser till allmänhet och media. 
Efter beslut från regeringen får länsstyrelsen även prioritera statliga resurser i länet. 

 
I händelse av allvarliga incidenter och hot mot Sveriges säkerhet och nationella 
intressen kan regeringen fatta beslut om höjd beredskap. Länsstyrelsen ska som 
högsta civila totalförsvarsmyndighet på regional nivå verka för att största möjliga 
försvarseffekt uppnås.3 Länsstyrelsens ansvar under höjd beredskap ställer likartade 
krav på generell förmåga till krisledning som vid arbetet med samhällsstörningar. 
Samtidigt ställs andra krav på länsstyrelsens verksamhet som helhet under höjd 
beredskap. Mot den bakgrunden beskrivs Länsstyrelsens organisation och uppgifter 
under höjd beredskap i en särskild plan4.  
 

2.1 Krisberedskap 
Krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 
krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande 
värden: 

 människors liv och hälsa  
 samhällets funktionalitet  
 demokrati, rättssäkerhet och mänskliga  

fri- och rättigheter  
 miljö och ekonomiska värden 
 nationell suveränitet.  

 
Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger 
och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller 
kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga 
som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation 
eller en aktör. 
 
Många myndigheter genomför även risk- och sårbarhetsanalyser tillsammans med 
andra aktörer inom sina områden, till exempel privata företag. 

 
 
2 Länsstyrelsernas geografiska områdesansvar - vägledning för utövande (Länsstyrelsen Uppsala län 31 januari 2019) 

3 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion samt lag och förordning 2017:870 om länsstyrelsernas krisberedskap 
och uppgifter vid höjd beredskap 

4 Länsstyrelsens plan för höjd beredskap, 451-XXXX-22. 
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2.2 Totalförsvar  
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 
Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. 
 
Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka och 
arbeta utifrån målen för det civila försvaret. Att skapa ett starkt civilt försvar är därför 
en process som kommer att behöva fortgå under många år framöver. Verksamheten 
bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv 
och frivilligorganisationer. Militärt försvar  består av Försvarsmakten inklusive 
Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det 
militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser. 

 
Arbetet med civilt försvar överlappar mål inom krisberedskapen i viktiga avseenden, 
till exempel vad gäller behovet av att vidareutveckla och fördjupa arbetet med att 
stärka motståndskraften för att kunna upprätthålla de viktigaste 
samhällsfunktionerna.  
 
Enligt totalförsvarsförordningen ska varje myndighet i sin verksamhet beakta 
totalförsvarets krav. Till exempel ska myndigheterna planera för att de under höjd 
beredskap ska fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med hänsyn till 
tillgången på personal och förhållandena i övrigt.  
 
 

2.3 Särskilt utpekade uppgifter för 
länsstyrelserna 
Krisledningsorganisationens uppgifter varierar beroende på händelse. Grundläggande 
för länsstyrelsens ansvar och roll är dock samordning och inriktning, oavsett vilken 
samhällsstörning det handlar om och gäller i stort över hela hotskalan. Länsstyrelsen 
har ett utpekat ansvar för ett antal uppgifter: 

- lägesrapportering 
- upprättande av en ledningsfunktion för samordning och information 
- upprätthållande av funktionen tjänsteman i beredskap 
- övertagande av kommunal räddningstjänst 
- räddningstjänst vid kärnteknisk olycka 
- epizootiberedskap5 
- högsta civila totalförsvarsmyndighet.6 
 
De särskilda ansvarsområdena beskrivs mer nedan.  

Lägesrapportering 
I enlighet med förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och 
uppgifter vid höjd beredskap har länsstyrelsen, vid krissituationer, ett ansvar för att 
sammanställa en samlad lägesbild över situationen i länet. I detta ansvar ingår att 
länsstyrelsen, efter begäran, ska rapportera den samlade lägesbilden till olika 
myndigheter, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Regeringskansliet. 

 
 
5 Mer information om epizootiberedskap återfinns i Länsstyrelsens epizootiberedskapsplan 451-XXX-22. 

6 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap 
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Lägesbild används inom svensk krisberedskap som ett begrepp för att beskriva den 
information och förståelse som en eller flera aktörer har vid en viss tidpunkt och vid 
hanteringen av en samhällsstörning. Syftet med lägesbilden är att skapa fokus kring 
de mest relevanta aspekterna i hanteringen av en uppkommen situation. Sådant fokus 
är av stor betydelse då åtgärder och beslut oftast sker under någon form av tidspress 
och baseras på delvis ofullständig information. Skapandet av lägesbild är ett sätt att 
hantera osäkerheter. För att särskilja en aktörs lägesbild och flera aktörers 
sammanslagna lägesbilder används begreppen lägesbild respektive samlad lägesbild. 
 

Ledningsfunktion för samordning och information 
Länsstyrelsen ska ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför 
behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgående kunna upprätta 
en ledningsfunktion för bland annat samordning och information. Länsstyrelsen ska 
vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område och vid en 
kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver 
vidtas. 
 

Tjänsteman i beredskap 
Vid länsstyrelsen ska det, enligt förordning med länsstyrelseinstruktion, alltid finnas 
en tjänsteman i beredskap (TiB). Länsstyrelsen har en beredskap med TiB, vilket 
regleras i särskild TiB-instruktion. TiB är länsstyrelsens larmmottagare och 
kontaktperson dygnet runt och har till uppgift att initiera och samordna det inledande 
arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör 
länet. Länsstyrelsens TiB utgör alltid grunden i krisledningsorganisationen.  
 
De uppgifter och delegationer som TiB har finns beskrivna i dokumentet ”Instruktion 
för TiB” och i Länsstyrelsens arbetsordning.  
 

Övertagande av kommunal räddningstjänst 
I de situationer då det krävs omfattande räddningsinsatser i kommunal 
räddningstjänst, får länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i den eller de 
kommuner som berörs av insatserna enligt 33 § förordning (2003:789) om skydd mot 
olyckor. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst ska 
länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. 

 

Räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka 
Länsstyrelsen ansvarar i enlighet med lag (2003:788) om skydd mot olyckor för 
räddningstjänsten då utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning är 
i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten. 
Länsstyrelsen ansvarar även för saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, 
anläggningar och annan egendom som förorenats genom utsläpp av radioaktiva 
ämnen. 

 

Epizootiberedskap 
Enligt epizootilagen (1999:657) samt tillhörande förordning (1999:657) har 
länsstyrelsen ansvar för tillsyn och att vidta åtgärder i samband med utbrott av 
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epizooti. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för förebyggande åtgärder, kontroll och 
bekämpning, att samverka med Jordbruksverket och andra regionala aktörer kring 
bekämpningsåtgärderna samt att sprida nödvändig information till myndigheter, 
media, näringslivsorganisationer och andra berörda i länet, efter samordning av 
Jordbruksverket. 

 

Ansvar vid höjd beredskap 
Länsstyrelsen har ett ansvar enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt förordning 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Länsstyrelsen ska som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet på regional nivå verka för att största möjliga försvarseffekt 
uppnås.  

 
Under höjd beredskap ställs det ytterligare krav på länsstyrelsens förmåga till 
samordning, samverkan och ledning och ett flertal nya lagrum tillkommer som 
länsstyrelsens uppgifter. Länsstyrelsens krisledningsorganisation ingår som en viktig 
del i myndighetens krigsorganisation.   
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3. Krisledningsorganisationen 

Länsstyrelsen har utöver sin ordinarie linjeorganisation en krisledningsorganisation. 
Krisledningsorganisationen består normalt av TiB. Vid mer omfattande 
samhällsstörningar eller händelser, som inte bedöms kunna hanteras inom ramen för 
TiB och inom ramen för linjeorganisationens uppdrag, kan 
krisledningsorganisationen utökas till en större organisation. Länsstyrelsens 
krisledningsorganisation ska kunna användas på ett flexibelt sätt, som innebär att 
organisationen och bemanningen ska kunna anpassas utifrån rådande behov. Den 
flexibilitet som ska finnas inkluderar både arbetssätt och förhållningssätt. 
Krisledningsorganisationen ska kunna vara aktiv i såväl fredstida kriser som krig. 
 
Vid en mera omfattande samhällsstörning kan krisledningsorganisationen utökas i 
enlighet med de nivåer som beskrivs i kap. 3.4. I dessa situationer beslutas om att 
hanteringen ska stödjas genom en krisledningsstab. Staben är ett verktyg som 
används för att hantera sådant som ligger utanför linjeverksamheten. Syftet med 
stabsarbetet är främst att 
 
- utgöra ledningsstöd med mål att öka ledningens förmåga till samverkan och 

ledning 
- stödja beslutsfattaren genom att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt 
- uppnå inriktning och samordning i syfte att påverka en samhällsstörning. 
 
 

3.1 Huvudsakliga uppgifter 
Krisledningsorganisationens uppgifter varierar beroende på samhällsstörningens art 
och omfattning. Krisledningsorganisationen har ett antal huvudsakliga uppgifter som 
kan utföras i olika omfattning i samtliga nivåer och som beskrivs nedan. 
Krisledningsorganisationens huvudsakliga uppgifter handlar om att 
 

 löpande sammanställa en samlad regional lägesbild 
 verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som 

behöver vidtas 
 vid behov samordna verksamhet mellan kommuner, regionen och 

myndigheter 
 verka för att informationen till allmänheten och massmedia 

samordnas 
 särskilt samverka med civilsamhället för att uppnå föregående 

punkter 
 hålla regeringen informerad och efter förfrågan från 

Regeringskansliet eller MSB lämna den information som behövs för 
samlade lägesbilder 

 prioritera och inrikta statliga resurser efter beslut av regeringen 
 vidta övriga åtgärder utifrån länsstyrelsens geografiska 

områdesansvar och behov. 
 
 

  

414



  

11 

3.2 Krisledningsorganisationens utformning  
 
 
Krisledningsorganisationen består av 
följande funktioner/befattning: 
- Tjänsteman i beredskap, som alltid 

är aktiv. 
- Länsledning som högsta 

beslutsfattare. 
- Försvarsdirektör som 

beslutsfattare för stabens arbete. 
- Stabschef, som leder stabens 

arbete.  
 
Till stöd för länsledningens och 
Försvarsdirektörens beslutsfattande 
finns alltid ett kommunikationsstöd. 
Beroende på händelsens art, kan 
dessutom övrig expertis i form av 
juridiskt stöd eller andra sakkunniga 
användas som stöd i beslutsfattandet.  
 
Krisledningsorganisationen utgörs i alla 
lägen av Länsstyrelsens TiB. När konsekvenserna av en händelse är så svåra och 
allvarliga att de vanliga resurserna inte räcker till för att hantera händelsen kan 
krisledningsorganisationen utökas. Krisledningsorganisationen bygger då på att 
personalresurser från linjeorganisationen flyttas över till staben. Beroende på 
situation kan uppgifter också flyttas från staben till linjeorganisationen. Principer för 
bemanning av krisledningsorganisationen återfinns i avsnitt 3.6. De olika nivåerna i 
krisledningsorganisationen beskrivs närmare i avsnitt 3.4.  
 
 

3.3 Funktioner och uppgifter 
Nedan beskrivs de olika funktionernas ansvar och uppgifter samt förhållande till 
varandra. 

 

Funktion Uppgifter (exempel) 

Länsledning • Strategisk extern samverkan, samordning 
och kommunikation. 

• Beslutar om sådant som påverkar hela 
myndigheten. 

• Beslutar om aktivering av stab. 

Försvardirektör  
Försvarsdirektör eller 
biträdande Försvarsdirektör. 

• Ger strategisk rådgivning till 
länsledningen. 

• Rapporterar primärt till länsledning. 
• Bereder inriktningsbeslut för stabens 

arbete med länsledningen och övrigt 
expertstöd.  

• Fattar inriktningsbeslut för stabens arbete.  
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• Beslutar om frågor som handlar om 
krisledningsorganisationen, exempelvis 
inriktningsbeslut för stabens arbete, beslut 
om aktivering av stab, beredskap och 
arbetstider för stab. 

• Mandat att företräda Länsstyrelsen externt 
(möten, media etc.). 

• Säkerställer återgång och uppföljning av 
krisledningsinsatsen. 

Länsledningens 
ledningsgrupp 
Hela eller delar av 
länsledningens ledningsgrupp 
kan utgöra ett stöd inför 
beslutsfattande.  

• Stöd till länsledning inför beslut som kan 
påverka linjeorganisationen. 

• Stöd till försvarsdirektör inför 
inriktningsbeslut för stabens arbete. 

• Verkställer beslut som påverkar 
linjeverksamheten, som exempelvis 
personalresurser till stabens arbete.  

Stabschef 
Arbetsleder staben 

• Rapporterar primärt till försvarsdirektören. 
• Verkställer beslut om inriktning för stabens 

arbete.  
• Leder och följer upp arbetet i staben.  

Linjeorganisation • Bedriver linjeverksamhet enligt beslutad 
arbetsordning. 

• Kan ta över uppgifter från staben. 

 

 
3.4 Krisledningsorganisationens tre nivåer 
Det finns tre nivåer för krisledningsorganisationen beroende på händelsens art och 
omfattning. Krisledningsorganisationen ska präglas av flexibilitet och möjlighet att 
förändras över tid. Under en samhällsstörning kan behoven och således även 
organisationen behöva förändras mellan nivåerna beroende på situation. 
 
 
Nivå 1. TiB 

 
Nivå 2. Liten stab 

 
Nivå 3. Stor stab 

 
 

Återgång till TiB 
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Nivå 1. Grundnivå  
TiB utgör länsstyrelsens krisledningsorganisation i vardagen och finns i beredskap 
dygnet runt. TiB har till uppgift att upptäcka, verifiera och identifiera allvarliga 
händelser som berör länet. Vid dessa händelser ska TiB initiera och samordna det 
inledande arbetet tillsammans med berörda aktörer i länet och i 
överensstämmelse med strategin för Samverkan Östergötland.  
 
TiB har beredskap och hanterar händelser enligt särskild instruktion där det 
framgår att TiB har mandat att fatta nödvändiga beslut om beslutsfattande chef eller 
länsledning inte kan nås. Dessa beslut kan exempelvis gälla inkallande av personal. 

 
Fram till dess att stabschef är utsedd och finns på plats är det TiB som ansvarar för att 
förse beslutsfattarna med relevant beslutsunderlag. När övergång till liten eller stor 
stab har skett och överlämning har genomförts återgår TiB till ordinarie funktion och 
uppgift att upptäcka, verifiera och identifiera allvarliga händelser som berör länet. 
  

Nivå 2. Liten stab 
Liten stab utgör nivå 2 i krisledningsorganisationen. Denna nivå innebär att en 
stab upprättas och att TiB återgår till ordinarie funktion och uppgift. Beroende 
på händelsens art och omfattning kan TiB även fortsättningsvis komma att 
ansvara för en eller flera funktioner i staben. I samband med inrättandet av liten 
stab fattas ett inriktningsbeslut för staben. Inriktningsbeslut för staben kan 
fattas av länsledning eller försvarsdirektör. En stabschef utses med huvudsaklig 
uppgift att leda stabens arbete i enlighet med inriktningsbeslutet. Nödvändiga 
funktioner i staben aktiveras utifrån händelsens art och omfattning. I samband 
med aktivering av liten stab ska kommunikationschef kontaktas för att snabbt 
kunna agera och vidta nödvändiga kommunikationsinsatser inom ramen för 
stabens uppdrag. 

 
Vid parallella händelser kan länsledning eller försvarsdirektör utse ytterligare 
stabschefer. 
 

Nivå 3. Stor stab 
Om hanteringen av samhällsstörningen blir mer omfattande och kräver en 
utökad organisation med utökad bemanning går krisledningsorganisationen 
in i nivå 3, stor stab. Beslut om att krisledningsorganisationen ska gå in i stor 
stab fattas av länsledning eller försvarsdirektör.  
 
Stor stab innebär att ytterligare uppgifter behöver lösas av 
krisledningsorganisationen och staben därför växer i omfattning. Detta 
innebär att huvuddelen av funktionerna i staben är aktiva och 
funktionsansvariga utses till vissa eller alla funktioner.  
 
Vid höjd beredskap bedrivs Länsstyrelsens krisledningsorganisation alltid i 
stor stab.  
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Återgång och uppföljande arbete 
Krisledningsorganisationen ansvarar för hantering av händelsen fram till dess att den 
är avslutad eller överlämnad till linjeorganisationen. Avveckling av stab ska ske 
successivt och kräver åtgärder för att fortsatt kunna upprätthålla enstaka funktioner 
eller uppgifter i linjeverksamheten. I samband med återgång ansvarar 
Försvarsdirektören för att följande punkter beaktas:  
 

  Förmåga till fortsatta kommunikationsinsatser 
säkerställs. 
 
  Chefer med arbetsmiljöansvar ansvarar för att 
föra en dialog med personal  
som återgår till ordinarie tjänstgöring kring 
behov av ledighet, information  

eller krisstöd. 
     

  Dokumentation från krishanteringen avslutas, 
samlas ihop och hålls ordnad och tillgänglig för 
att underlätta utvärdering och uppföljning. 
Beslutsloggar, händelseloggar och andra 
handlingar diarieförs och arkiveras.  
 
 Länsstyrelsens krisledningsinsatser ska 
utvärderas. Försvarsdirektören ansvarar för att 
uppföljning av krisledningen sker samt att 
erfarenheter från uppföljningen kommuniceras 
med berörda såväl internt som externt. 
Försvarsdirektören ansvarar också för att 
säkerställa att erfarenheter omhändertas i 
Länsstyrelsens styrande dokument och 
processer.  

 

 
3.5 Stabens utformning och funktion 
En grundbult i krisledningsorganisationen är att arbetet ska präglas av hög 
flexibilitet. Arbetet i stab kräver ett flexibelt förhållningssätt och en förståelse för att 
många frågor kommer att behöva redas ut löpande, trots en grundläggande 
ansvarsuppdelning och organisation. En av stabschefens viktigare uppgifter är att 
reda ut gränsdragningar och tillsammans med verksamhetsansvariga chefer 
tydliggöra roller och ansvarsuppdelning.  

Illustration över Länsstyrelsens stabsstruktur. 
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Stabsorganisationen består av stabschef, stabsstöd samt nio funktioner. Beroende på 
händelsens art och omfattning, bemannas hela eller delar av staben. Inom varje 
funktion finns möjlighet att tillsätta en funktionsansvarig, vars uppgift är att 
samordna arbetet inom funktionen.  
 
Staben bemannas av medarbetare från olika enheter inom Länsstyrelsen. I det fall där 
det finns behov av särskilda kompetenser som inte kan bemannas internt, alternativt 
saknas inom Länsstyrelsen, kan staben kompletteras även med extern personal. Se 
även kap 3.6 samt 3.7 för principer för bemanning av krisledningsorganisationen och 
samverkande aktörer.  

 

Beskrivning av funktionerna i staben 
Funktionernas arbete kan genomföras på olika sätt beroende på händelsens art och 
omfattning. Det är viktigt att det finns ett flexibelt förhållningssätt kring de olika 
stabsfunktionerna, gränsdragning mellan staben och linjeorganisationen samt roller 
och ansvar. Avgörande för stabens arbete är att stabschefen leder arbetet och fördelar 
roller och ansvar utifrån rådande behov och i enlighet med inriktningsbeslut för 
stabens arbete. Närmare beskrivning av arbetsuppgifter återfinns i rollkort för 
respektive funktion. 
 
Stabschef Leder och följer upp stabens arbete utifrån beslutad 

inriktning.  
Stabsstöd Ansvarar för administrativt stöd.  
L1 Personal Hanterar frågor som rör personalförsörjning och 

personaladministration. 
L2 Säkerhet Bevakar och åtgärdar frågor som är kopplade till säkerhet 

och säkerhetsskydd. 
L3 Lägesbild och 
genomförande 

Ansvarar för lägesbildsrapportering samt genomförande 
av identifierade åtgärder.  

L4 Service Ansvarar för nödvändig service exempelvis lokaler, teknik 
och förplägnad. 

L5 Analys 
 

Analyserar möjliga händelseutvecklingar och 
handlingsalternativ. 

L6 Samband Säkerställer fungerande sambandssystem. 
L7 Kommunikation Planerar, samordnar, genomför och följer upp 

kommunikationsinsatser externt och internt 
L8 Juridik Ansvarar för rättsliga överväganden och juridiskt stöd. 
L9 Samverkan Koordinerar och deltar i externa samverkansforum. 

 
3.6 Bemanning av 
krisledningsorganisationen 
Länsstyrelsens krisledningsorganisation ska vara flexibel och anpassas efter 
händelsens art och omfattning. Det är händelsen i sig eller planeringsbehovet inför en 
händelse som styr storleken på krisledningsorganisationen och dess bemanning. 
Inom Länsstyrelsen finns sakkunniga inom många olika områden och länsledningen 
beslutar om den personal som behöver ställas till krisledningsorganisationens 
förfogande. För att bemanna den krävs att resurser avsätts från Länsstyrelsens 
ordinarie linjeorganisation. Krisledningsorganisationens bemanning måste anpassas 
efter de kompetenser som behövs för de uppgifter som ska utföras.  
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En förutsättning för att detta ska fungera är att relevant personal hålls utbildade och 
övade (se avsnitt 3.9). En viktig förutsättning är också att det finns en löpande dialog 
mellan stabschefen och verksamhetsansvariga chefer, samt ett genomtänkt internt 
kommunikationsarbete. Inte minst för att cheferna ska ha förutsättningar att ta sitt 
arbetsmiljöansvar. 

 
Samtliga medarbetare på Länsstyrelsen behöver känna till och vara förberedda på att 
arbeta inom ramen för krisledningsorganisationens uppdrag. Det kan handla om att 
utföra ordinarie arbetsuppgifter inom en annan organisationsstruktur men också 
innebära helt andra arbetsuppgifter utifrån det behov som uppstår. Även berörda 
chefer påverkas och behöver ta ställning till att kunna avdela personal för att bidra till 
Länsstyrelsens arbete i den aktuella händelsen.  
 

Illustration över hur Länsstyrelsens 
organisation och verksamhet kan behöva 
anpassas till rådande situation. 

 
Vid en större samhällsstörning 
kommer bemanningen av 
krisledningsorganisationens stab att 
kräva stora personella och ekonomiska 
resurser. Detta kommer att innebära 
en stor påfrestning på Länsstyrelsens 
verksamhet. Länsledning samt 
personal- och verksamhetsansvariga 
chefer kommer bland annat att behöva 
prioritera vilka ordinarie uppgifter 
som ska göras på kort sikt och vilka 
som ska flyttas fram eller utgå, när 
resursbrist uppstår.  Det är också 
viktigt att cheferna ser till att ärenden 
som är kopplade till den aktuella 
händelsen samordnas med 
krisledningsorganisationens uppgifter och insatser. Vissa funktioner i staben behöver 
utbildas och övas. Länsstyrelsen kan även behöva bistå eller få stöd från andra 
myndigheter och frivilligorganisationer med personella resurser.  
 
En principiell överenskommelse om bemanningssamordning vid samhällsstörning 
finns mellan länsstyrelserna. Denna överenskommelse är beslutad av länsråden och 
innebär att det nationella HR-nätverkets rutin för gemensam bemanningssamordning 
ska gälla vid samhällsstörningar. Stödmaterial för denna hantering finns i 
arbetsstödet för stabens arbete. 

 
Ordinarie verksamhetschef bär ansvaret för arbetsmiljön även då medarbetaren 
arbetar i stab. Försvarsdirektör och stabschef ska underlätta att dialog om 
arbetsmiljörelaterade frågor sker mellan medarbetare och berörda 
arbetsmiljöansvariga. 
 
 

3.7 Samverkande aktörer 
Under flera typer av samhällsstörningar krävs nära samverkan med andra aktörer. 
Olika händelser eller samhällsstörningar kan kräva att samverkanspersonal från 
andra myndigheter avdelas till Länsstyrelsens stab. Att detta fungerar och att sådana 
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samverkanspersoner tas omhand, blir avdelade en arbetsplats och nödvändig 
utrustning, ingår i säkerhetsskyddet och andra säkerhetsarrangemang samt delges 
relevant information, är av stor betydelse. Vid höjd beredskap ska exempelvis 
Försvarsmakten avdela samverkanspersoner till Länsstyrelsens stab och vid en 
epizooti kan Jordbruksverket placera personal i Länsstyrelsens stab.  
 
Principer, metodik och checklistor för hur samverkanspersoner ska tas emot beskrivs 
närmare i arbetsstöd med tillhörande rollkort och annat stödmaterial för stabens 
arbete. 
 
 

3.8 Kommunikation 
Det är viktigt att kommunikationsperspektivet beaktas i ett tidigt skede av händelsen 
och att berörda snabbt får information. Detta gäller både den interna och externa 
kommunikationen. Hur kommunikationen under en samhällsstörning ska bedrivas 
framgår närmare av Länsstyrelsens kriskommunikationsplan samt i det arbetsstöd 
med tillhörande rollkort och annat stödmaterial som finns för stabens arbete.  
 
 

3.9 Utbildning och övning  
Den övergripande målsättningen med utbildnings- och övningsverksamheten är att 
stärka Länsstyrelsens och länets krisledningsförmåga. Utbildning och övning planeras 
i en årlig utbildnings- och övningsplan för hela myndigheten och ska även beaktas i 
introduktion av nyanställda. Övnings- och utbildningsplanen ska utgå från en analys 
av myndighetens förmåga samt aktuell hot- och riskbild i länet. Analysen ska beakta 
både olyckor, kriser och ytterst krig. 
 
Det är av avgörande betydelse att de personer som är tänkta att ingå i 
krisledningsorganisationen utbildas och övas. Samtliga medarbetare på Länsstyrelsen 
behöver ha en grundläggande kunskap om hur krisledningsorganisationen fungerar 
och vilken roll den enskilde medarbetaren har. Samtliga medarbetare behöver också 
känna till vad som gäller under höjd beredskap.  

 
Funktionsansvariga och stabschefer samt TiB behöver regelbunden utbildning för den 
roll de är tänkta att ha. Även särskilt utpekade funktioner och/eller personer i 
krigsorganisationen behöver regelbundet utbildas. 
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4. Övriga dokument 

Till krisledningsplanen hör ett antal dokument som beskriver 
krisledningsorganisationens ansvar, uppgifter och roller vid särskilda händelser, 
exempelvis epizooti eller kärnteknisk olycka. Dessa dokument uppdateras löpande 
och beslutas i särskild ordning. Till krisledningsplanen hör också konkret arbetsstöd 
för stabens arbete med tillhörande rollkort, checklistor och annat stödmaterial.  

 

Bilaga 1. Förteckning över övriga planer och dokument 
som har bäring på krisledningsorganisationens arbete 
Länsstyrelsens kriskommunikationsplan 

Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst 

Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk händelse 

Epizootiberedskapsplan 

Länsstyrelsens utbildnings- och övningsplan 
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Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 
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 Enligt sändlista 

Förslag till krisledningsplan för Länsstyrelsen 
Östergötland 
 

Länsstyrelsen Östergötland har utarbetat ett förslag till ny krisledningsplan och översänder 

härmed denna för synpunkter.   

Till krisledningsplanen hör ett program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk 

händelse samt en plan för övertagande av kommunal räddningstjänst. Dessa dokument är 

under framtagande och fastställs under våren 2022. Innan fastställande ska berörda 

myndigheter, kommuner och region yttra sig över programmet samt att samverkan med 

närliggande län ska ske. Detta enlig 4 kap 21 § Förordning 2003:789 om skydd mot olyckor. 

Då krisledningsplanen har bäring på de delar som rör länsstyrelsens ansvar vid kärnteknisk 

händelse, remitteras krisledningsplanen i sin helhet för yttrande och synpunkter till berörda 

aktörer. 

Synpunkter skickas till Länsstyrelsen via e-post till adress lisbeth.gustavsson@lansstyrelsen.se 

senast den 28 mars 2022.  

Eventuella frågor kan ställas till Lisbeth Gustavsson på telefon 010-223 53 56 eller e-post 

enligt ovan.  

 

Andreas Lundberg 

Enhetschef och biträdande försvarsdirektör 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Förslag till krisledningsplan för Länsstyrelsen Östergötland 
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Sändlista via e-post 

Internt 

Sändlista för Chefsforum, Länsstyrelsen Östergötland 

Externt 

Länets kommuner 

Räddningstjänstförbundet Östra Götaland 

Region Östergötland 

Polismyndigheten, Polisregion Öst 

Försvarsmakten, Södra Militärregionen 

Trafikverket 

Kustbevakningen 

SOS Alarm, Norrköping 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Örebro län 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-03-08

 
Au § 17       Dnr KS 2022/71 009 
 
Remiss angående Folkhälsostrategi för Östergötland.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Östergötland har i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen i Öster-
götland och representanter för civilsamhället tagit fram en folkhälsostrategi för Ös-
tergötland.  
 
Syftet med folkhälsostrategin är att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhäl-
soarbete för att uppfylla det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälle-
liga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de på-
verkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  
 
Den ska ge vägledning för kommande insatser för att uppnå detta folkhälsopolitiska 
mål och skapa en hållbar utveckling.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att inte har någon synpunkt på remissen för Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-
2025.  
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att man inte har några synpunkter på inkommen remiss. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss – angående Folkhälsostrategi för Östergötland 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att man inte har några synpunkter på inkommen remiss.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Region Östergötland 
Akt 

426



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-03-15 KS 2022/71 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 
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 Linda Hammarström KSAU/KS 
 Kommundirektör 
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Remiss angående Folkhälsostrategi för Östergötland.   

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Östergötland har i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen i 
Östergötland och representanter för civilsamhället tagit fram en folkhälsostrategi för 
Östergötland.  
 
Syftet med folkhälsostrategin är att stimulera till ett långsiktigt systematiskt 
folkhälsoarbete för att uppfylla det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  
 
Den ska ge vägledning för kommande insatser för att uppnå detta folkhälsopolitiska 
mål och skapa en hållbar utveckling.  
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att inte har någon synpunkt på remissen för Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-
2025.  
 

Finansiering 
- 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att man inte har några synpunkter på inkommen remiss. 
 
 

Beslutsunderlag 
Remiss – angående Folkhälsostrategi Östergötland 
 

Beslutet expedieras till 
Region Östergötland 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Sammanfattning  
 
Folkhälsostrategin för Östergötland har tagits fram på uppdrag av Region Östergötland, i samverkan 
med Östergötlands kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och representanter för civilsamhället.   
Dess syfte är att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att nå det nationella 
folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.   
Folkhälsostrategin ska, utifrån intentionerna i Östgötakommissionen och den Regionala 
Utvecklingsstrategin, RUS, ge vägledning för kommande insatser för att uppnå detta 
folkhälsopolitiska mål och skapa en hållbar utveckling. Utmaningen är de stora och ökande skillnader 
i hälsa mellan grupper med olika livsvillkor i vårt län, som vi ser för nästan alla mått på hälsa såsom 
insjuknande och förtida död i hjärtkärlsjukdom, cancer, psykisk ohälsa och självskattad hälsa. 
Insatserna fokuserar på hälsans bestämningsfaktorer och utgår från människors livsvillkor, dvs. 
människors förutsättningar i det vardagliga livet, i olika samhällsarenor såsom bostad, skola, fritid, 
arbete och omsorg; levnadsvanor i form av fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk och alkohol, 
psykosociala faktorer; social gemenskap och stöd samt psykologiska resurser i form av tilltro till egen 
förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro. 
Grundläggande principer innefattar alla människors lika värde, betydelsen av att investera i hälsa, 
och insikten att individen och samhället har ett delat ansvar för hälsan.  
Insatserna presenteras utifrån de åtta målområdena i den nationella folkhälsopolitiken. Dessa ligger 
nära de samhällsarenor som definierades i Östgötakommissionen. Därtill har några tilläggsrubriker 
som identifierats som viktiga i länets arbete inkluderats.  

 Det tidiga livets villkor – Goda och jämlika uppväxtvillkor  
 Kunskaper, kompetenser och utbildning – Likvärdig utbildning och möjlighet till livslångt lärande 
 Fritid och kultur, i fysiska och digitala miljöer – Att möta olika behov, stimulera till engagemang 

och bidra till social gemenskap  
 Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö – Full sysselsättning utifrån var och ens förmåga, ett 

hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsplatser 
 Inkomster och försörjningsmöjligheter – Trygg försörjning och skälig levnadsnivå för alla östgötar, 

och minskade inkomstklyftor i befolkningen.  
 Boende och närmiljö – Tillgång till en fullgod och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område 

som är socialt hållbart 
 Levnadsvanor – Möjliggöra hälsosamma levnadsvanor för alla 
 Kontroll, inflytande och delaktighet - Stärka människors tilltro till egen förmåga, tillit till andra, 

hopp och framtidstro 
 En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård - Utveckla tillgänglighet, hälsofrämjande och 

förebyggande insatser och minska omotiverade skillnader i vårdens insatser och resultat 
 Miljö, klimat och hälsa – Ett klimatneutralt samhälle och en hållbar livsstil i befolkningen  

Samverkan, styrning och ledning är avgörande för att kunna minska skillnader i hälsa och skapa 
förutsättningar för en jämlik hälsa och ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att god och jämlik 
hälsa ges hög prioritet i alla politikområden och integreras i ordinarie styr- och ledningssystem.  
Folkhälsostrategin är sektorsövergripande. Det innebär att flera olika samhällsområden och sektorer 
berörs och behöver samverka. Centrala områden för framgångsrikt genomförande är gemensam 
regional samordning, uppföljning, utvärdering och prioritering utifrån en gemensam målbild samt 
stödstrukturer utifrån berörda aktörers behov. Folkhälsostrategin ska, i likhet med RUS:en, 
utvärderas och revideras varje mandatperiod. 
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Inledning  
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) konstateras att alla aktörer tillsammans - utifrån var och 
ens förmåga och uppdrag - ska arbeta för att alla som bor och verkar i Östergötland ska ha möjlighet 
att leva ett gott liv med god hälsa. Grunden för detta är goda livsvillkor med utgångspunkt både i 
individen och i samhället. Detta stämmer väl överens med intentionerna i Östgötakommissionen som 
denna folkhälsostrategi tar avstamp i. I ett socialt hållbart samhälle står människors lika värde i 
centrum, människor känner tilltro till sin egen förmåga, tillit till varandra och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart (resilient) samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart, 
och förändringsbenäget. En viktig del för att nå detta är en god och jämlik hälsa. När 
folkhälsoperspektivet och det sociala hållbarhetsarbetet prioriteras och integreras nås därtill 
ekonomiska effekter som bidrar till en positiv utveckling för både samhället och dess invånare.     

Syfte med folkhälsostrategin  
Syftet med folkhälsostrategin för Östergötland är att stimulera till ett långsiktigt systematiskt 
folkhälsoarbete för att uppfylla det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation”. Den ska ge vägledning för kommande insatser för att uppnå detta 
folkhälsopolitiska mål och skapa en hållbar utveckling.  

Den regionala folkhälsostrategin utgår från den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland (RUS) 
som beslutats av regionfullmäktige. Folkhälsostrategin visar länets gemensamma ambitioner för att 
nå det folkhälsopolitiska målet och är tänkt att vara vägledande för aktörer inom alla sektorer. 
Arbetet ska ske i samverkan mellan Region Östergötland, länets kommuner, Länsstyrelsen 
Östergötland och andra berörda statliga myndigheter samt civilsamhället. Även näringslivet erbjuds 
möjlighet till samverkan. 

Uppdraget 
Denna Folkhälsostrategi för Östergötland har tagits fram, på uppdrag av Region Östergötland, för att 
stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete och en hållbar utveckling i länet. Den har 
tagits fram tillsammans med kommunerna i länet, Länsstyrelsen Östergötland och representanter 
från civilsamhället. Folkhälsostrategin ska i likhet för RUS:en utvärderas och revideras varje 
mandatperiod.  
  

Varför behövs en folkhälsostrategi?  
Ojämlikhet i hälsa ökar 
Hälsan i Östergötland blir bättre för många men inte för alla. I likhet med övriga landet ser vi stora 
och ökande sociala skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika livsvillkor1. Det mäts oftast 
som socioekonomisk situation i form av utbildning, yrke eller inkomst. Idag har den med enbart 
grundskoleutbildning 6 års kortare förväntad livslängd jämfört med den med högst utbildning. Dessa 
skillnader återkommer för nästan alla mått på hälsa såsom självskattad hälsa, förväntad livslängd, 
förlorade levnadsår, insjuknande och död i våra stora folksjukdomar hjärtinfarkt, stroke cancer och 
psykisk ohälsa. Skillnader i hälsa återkommer i alla åldrar, från spädbarn till de äldsta och är idag i 
flera fall särskilt tydliga vad gäller ekonomisk situation. I alla dessa fall följer skillnaderna i hälsa en 
gradient, som innebär att ju lägre socioekonomisk situation en person har, desto sämre är hälsan. 

 
1 Se nedan under rubriken Hälsans bestämningsfaktorer 

431



4 

Diskriminering leder också till sämre hälsa i grupper i befolkningen. Skillnader i hälsa finns också 
mellan olika kommuner och inom kommuner.  Hälsoläget i Östergötland skiljer sig inte väsentligt från 
Sverige som helhet, det gäller även de särskilda utmaningar som finns på kommunnivå beroende på 
demografisk och socioekonomisk struktur.  
 
Våra största hälsoproblem 
Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna både globalt och i Sverige.  Insjuknande och död i 
hjärtinfarkt och stroke har sjunkit kraftigt under de senaste decennierna. Trots detta är hjärt- 
kärlsjukdom fortfarande den sjukdom som orsakar flest förlorade levnadsår i Sverige, följt av 
tumörsjukdomar. Psykisk ohälsa i form av ångest, oro och depressivitet har under lång tid ökat i 
Östergötland, framför allt bland unga kvinnor och är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning. 
Antalet självmord per år har de senaste decennierna sjunkit i alla åldersgrupper, utom 15-24 år där 
självmord är den vanligaste dödsorsaken. I alla dessa sjukdomsgrupper skiljer sig insjuknande och 
död markant mellan grupper med olika socioekonomisk situation, där skillnaderna följer den sociala 
gradienten med gradvis sämre hälsa ju lägre socioekonomisk situation. 

 
 

Covid-19 pandemin 
Samtidigt som de flesta människor har påverkats av pandemin, har grupper med redan utsatt 
livssituation drabbats hårdast. Skillnader i utsatthet innefattar både risk att insjukna i svår Covid-19, 
och indirekta hälsoeffekter av åtgärder för att minska smittspridningen. Krav på social distansering 
har lett till arbetslöshet, ekonomisk stress, och en ökning av social isolering, ofrivillig ensamhet och 
bristande framtidstro både hos unga, hos personer med funktionsnedsättning med insatser enligt LSS 
och inte minst hos äldre.  
Riskfaktorerna för våra stora folksjukdomar såsom högt blodtryck, övervikt och rökning har visats 
vara riskfaktorer också för svår sjukdom och död i covid-19. Den ekonomiska stress och social 
isolering, som uppstått till följd av pandemin, är kända riskfaktorer för våra folksjukdomar.  Denna 
samverkan, som i båda fall drabbar de mest utsatta förvärrar befintlig ojämlikhet i hälsa och man 
kallar därför pandemin för ”syndemi”: I båda fallen är livsvillkoren avgörande. För att öka 
motståndskraften och skapa ett hållbart samhälle krävs ett arbete för att stärka människors 
livsvillkor. 
 
 
 

Hälsoutmaningar  

Livsvillkor  
Goda livsvillkor är viktiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Livsvillkor utgör 
människors förutsättningar i det vardagliga livet. De formas av samhällssystemet, så som statsskick, 
samhällsekonomi, utbildningssystem och välfärdssystem. Livsvillkoren påverkas också av de 
samhällsarenor där människor lever, verkar och dör, som boendemiljö, skola, fritid, arbetsliv och 
hälso- och sjukvård. På individnivå innefattar livsvillkoren socioekonomisk situation som inkomst, 
utbildning, yrke och sysselsättning, familjesituation och uppväxtförhållanden. Inkomstskillnaderna 
har ökat de senaste decennierna i vårt län. Samhällsystemens och individens villkor är beroende av 
varandra. Exempelvis är individens ekonomi beroende av tillgång till arbete, som i sin tur är beroende 
av samhällsekonomin.  
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Levnadsvanor                                                                                                                                                    
Låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, rökning och riskbruk av alkohol är centrala riskfaktorer 
för att insjukna i våra stora folksjukdomar. Två tredjedelar av befolkningen i Östergötland har minst 
en ohälsosam levnadsvana. Detta har varit relativt oförändrat över tid, förutom en minskning av 
andelen rökare. Ohälsosamma levnadsvanor är vanligare vid lägre utbildningsnivå eller inkomst. Det 
är också vanligare hos individer med psykiatrisk sjukdom och en orsak till förkortad medellivslängd i 
denna grupp. Goda levnadsvanor är en viktig del i det hälsosamma åldrandet. Regelbunden fysisk 
aktivitet ger stora hälsovinster också för de som inte blir fysiskt aktiva förrän sent i livet. Goda 
matvanor kan förebygga fallskador och en tredjedel av alla demenssjukdomar skulle kunna 
förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Övervikt och fetma ökar i befolkningen, och ses nu 
redan bland 4-åringar. Vår hälsa och våra levnadsvanor grundläggs tidigt i livet, och övervikt hos barn 
finns ofta kvar också i vuxen ålder. Levnadsvanor går att påverka, men de styrs inte enbart av 
information, kunskap och medvetna val. De påverkas även av inlärda beteenden, sociala 
sammanhang, kultur och av individens tilltro till sin förmåga. Det här är områden som går att stärka 
genom att förbättra individers livsvillkor.  
 
Socialt sammanhang och psykologiska resurser 
Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa, men också för kroppslig sjukdom. Det finns 
idag omfattande kunskap om den skyddande effekten av sociala nätverk och socialt stöd för risken 
att insjukna och dö i kroppslig sjukdom. Andelen med ofrivillig ensamhet är högst bland de unga och 
de äldsta. Ungefär varannan äldre person med hemtjänst anger att de känner sig ensamma. Var 
femte ung man saknar någon att anförtro sig åt. På samma sätt som tillgången till social gemenskap 
är psykologiska resurser i form av tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro 
centrala för psykisk hälsa men också skyddsfaktorer mot kroppslig sjukdom och förtida död. Tilliten 
till andra och till samhället samvarierar med social trygghet och hälsa. Tilliten till andra är lägst bland 
de unga och har sjunkit över tid. Den varierar också mellan bostads-områden och är lägst i socialt 
utsatta områden. Ofrivillig ensamhet, tunna sociala nätverk, och psykologiska resurser påverkas av 
individens livsvillkor och är lägre vid lägre utbildningsnivå eller inkomst. Ett exempel är att endast var 
tredje tjej som uppger att deras familjer inte har råd med samma saker som andra tycker att de 
duger som de är.  
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Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Orange färg markerar de samhälleliga 
förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Människors livsvillkor 
påverkas av samhällsutvecklingen, samhällsarenorna och individens socioekonomiska situation. Östgötakommissionen 2014 

Figuren ovan illustrerar hälsans bestämningsfaktorer, dvs. vad som påverkar hälsans 
utveckling och ojämlikhet i hälsa.  

Demografisk utveckling 
SCB:s prognos för befolkningstillväxten visar en svag ökning av barn och unga medan andelen 
personer över 80 år kommer att öka kraftigt i såväl stora som små kommuner. Samtidigt beräknas 
andelen personer i arbetsför ålder endast att öka i kommuner med en befolkning på över 25 000 
invånare. I många mindre kommuner beräknas en relativt kraftig minskning av barn och unga. Detta 
kan leda till en kommande arbetskraftsbrist och ökade kostnader för kommunerna och regionen 
beroende på att gruppen med stort vårdbehov ökar.  
 
Klimatförändringar och hälsa 
Klimatförändringarna har utsetts till det största hotet mot hälsan under detta århundrade. Det beror 
på att extremväder, som översvämningar, värmeböljor eller torka väntas öka successivt vilket i sin tur 
bland annat leder till ökad fattigdom och klimatflyktingar. Därtill kommer direkta hälsoeffekter av 
värmen med påverkan på centrala kroppsorgan och sjukdomar. Klimatförändringarna kan också 
påverka den psykiska hälsan, särskilt unga oroar sig i stor utsträckning för konsekvenserna av 
klimatförändringarna. 

Investera i hälsa 
Hälsa värderas högt i Sverige och i vårt län. Samma värdering uttrycks i den svenska grundlagen, i 
FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, och den ingår som en del av arbetet för hållbar utveckling 
med utgångspunkt från de 17 målen i Agenda 2030, som också poängterar att ”alla ska med”, att inga 
grupper får uteslutas.  
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Hälsoläget är en bra värdemätare på den regionala utvecklingen. Befolkningens hälsa påverkar den 
ekonomiska utvecklingen. Hälsoekonomiska beräkningar av samhällskostnader kopplade till insatser 
för att öka hälsan i befolkningen inom olika områden visar att förebyggande insatser är mycket 
kostnadseffektiva. Insatser som syftar till att förbättra befolkningens hälsotillstånd bör därför ses 
som investeringar i hälsa. Dessa investeringar måste ofta omfatta insatser hos en rad aktörer och 
kräver därmed en samverkan inom en rad olika politikområden.   

   

 

Flödesschema som illustrerar hur befolkningens hälsa kan påverka ekonomisk tillväxt.  
(Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL). Hälsoekonomi och folkhälsoarbete. Stockholm: SKL; 2011) 

Grundläggande perspektiv och värdegrund  

Följande perspektiv har identifierats som grundläggande i folkhälsostrategin: 

 Alla människors lika värde: oavsett socioekonomisk situation, ålder, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion/annan trosuppfattning 
eller funktionsnedsättning. 

 Ett intersektionellt perspektiv för att visa att olika former av livsvillkor och 
diskrimineringsgrunder förstärker varandra. Exempelvis är kombinationen av att vara 
lågutbildad, ha en funktionsnedsättning och ha en annan kulturell bakgrund förknippad med 
högre risk för utsatthet och ohälsa.  

 Ett livscykelperspektiv med olika insatser utifrån olika behov i respektive ålder, ”från det 
ofödda barnet till ålderdom”.  

 Principen om proportionell universalism: eftersom skillnaderna i hälsa följer en gradient över 
hela befolkningen, med proportionellt ökande utsatthet ju sämre socioekonomisk position, 
behöver insatser erbjudas universellt, till alla, men i proportion till behov.   

 Ett arenaperspektiv med fokus på insatser i de olika samhällsarenor där människor föds, 
lever, verkar och dör: det vill säga boende/närområde, fritid/kultur/digitala miljöer, 
skola/utbildning, arbete/försörjning, hälso- och sjukvård/omsorg.  

 Insikten att individen och samhället har ett delat ansvar för hälsan. Individen har alltid ett 
eget ansvar för sin egen hälsa men samhället ansvarar för att skapa förutsättningar för alla 
individer att ta detta ansvar. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på olika livsvillkor. 
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Regionala mål 
För att nå en god och jämlik hälsa måste man adressera orsakerna till den ojämlika hälsa dvs. utgå 
från hälsans bestämningsfaktorer på alla olika nivåer. Östergötlands folkhälsostrategi fokuserar på 
insatser som primärt vänder sig till samhällsaktörerna, inte till den enskilde individen.  

Insatserna presenteras utifrån de åtta målområdena i den nationella folkhälsopolitiken. Dessutom 
har några tilläggsrubriker som identifierats som viktiga i länets folkhälsoarbete inkluderats.   
De åtta målområdena ligger nära de arenor som definierats i Östgötakommissionen; Boende, 
närmiljö/ Fritid, kultur, föreningsliv/ Skola, utbildning/ Arbete, försörjning/Hälso- och sjukvård, 
omsorg, socialt arbete.  

 

Folkhälsopolitikens åtta målområden 
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Det tidiga livets villkor – För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att skapa, 
stötta och stärka en god start i livet. 

Mål – Goda och jämlika uppväxtvillkor  

 Minska barnfattigdom och skapa förutsättningar för alla barn, att utifrån sina förutsättningar, 
utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor.  

 Erbjud alla föräldrar föräldraskapsstöd under hela barnets uppväxt.  
 Vidareutveckla hälsofrämjande uppväxtmiljöer med god kvalitét och fysisk och strukturell 

tillgänglighet för alla, i boendeområde, förskola, och hälso- och sjukvård/ omsorg.  

Kunskaper, kompetenser och utbildning – eftersom det finns ett ömsesidigt och starkt 
samband mellan lärande och hälsa.  

Mål – allas rätt till en likvärdig utbildning och möjlighet till livslångt lärande. 

 Uppmärksamma den fysiska och psykosociala utbildningsmiljöns betydelse för elever och 
lärares hälsa och utveckla en hälsofrämjande skola, med trygghet, tillit och social gemenskap. 

 Motverka skolsegregation och skapa förutsättningar för skolan att uppfylla sitt 
kompensatoriska uppdrag. Ge tidiga insatser till elever som riskerar att inte uppfylla målen.  

 Möjliggör livslångt lärande genom tillgänglig utbildning hela livet.  
 

Fritid och kultur, i fysiska och digitala miljöer - en god tillgång till meningsfulla och utvecklande 
fritidsaktiviteter för alla, i form av formella och informella aktiviteter, idrott och kultur. 
 
Mål - möjlighet till en fritid som möter kulturella, fysiska, sociala och psykiska behov, och som 
stimulerar till engagemang, bidrar till social gemenskap och möjliggör återhämtning. 
 

 Stärk föreningslivet och dess roll för delaktighet och gemenskap i alla åldrar samt öka 
kunskapen och förståelsen för fritidens, kulturens och naturens betydelse för hälsan. 

 Ge alla möjlighet till meningsfull fritid utifrån var och ens behov och förutsättningar t ex 
genom att ge alla tillgång till fritidshjälpmedel.  

 Stärka fritidshemmens möjligheter att efterleva läroplanens mål och skapa förutsättningar 
för dem att efterleva deras kompensatoriska uppdrag.  

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö – för att åstadkomma en god och jämlik hälsa är 
det viktigt att stärka alla människors möjligheter till sysselsättning med goda arbetsvillkor. 
 
Mål– full sysselsättning utifrån var och ens förmåga, ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande 
arbetsplatser 
 

 Synliggöra och åtgärda otrygga arbetsvillkor och osunda arbetsmiljöer.  
 Tydliggör civilsamhällets betydelse i att skapa sysselsättning och arbetstillfällen som bidrar 

till att människor integreras, habiliteras och rehabiliteras.   
 Tydliggör de offentliga organisationernas möjligheter att inkludera personer med 

funktionsnedsättning i arbetslivet.  
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Inkomster och försörjningsmöjligheter – ekonomiska svårigheter påverkar människors hälsa 
 
Mål - att alla människor har en trygg försörjning och skälig levnadsnivå, och minska inkomst klyftorna 
och dess påverkan på hälsan i befolkningen.  

 Öka andelen personer som efter förmåga kan försörja sig själva genom arbete eller 
sysselsättning. 

 Utveckla anställningsformer för långtidsarbetslösa som stöd att komma in på 
arbetsmarknaden. 

 Öka ekonomiska resurser för de med små ekonomiska marginaler och arbeta för att skapa 
bättre förutsättningar att minska ekonomisk utsatthet. 

Boende och närmiljö – en god och för individen ekonomiskt överkomlig bostad i ett tryggt 
närområde ger förutsättningar för trygghet och social gemenskap som bidrar till tillit och en god och 
jämlik hälsa.   

Mål - Tillgång till en fullgod och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område som är socialt hållbart. 

 Skapa tillgängliga boendeformer som främjar trygghet och självständighet, samt 
mötesplatser som underlättar social gemenskap. Motverka trångboddhet och 
boendesegregation. 

 Skapa en säker och inkluderande närmiljö med grönområden för spontan lek, idrott och 
rekreation, och säkra gång- och cykelvägar som för skolbarn, vuxna och äldre.  

Levnadsvanor – För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka 
människors möjligheter till hälsosamma levnadsvanor. 

 
Mål – möjliggöra hälsosamma levnadsvanor för alla. 
 

 Öka möjligheter för hälsofrämjande levnadsvanor såsom goda matvanor, regelbunden fysisk 
aktivitet, rörelseglädje genom hälsofrämjande miljöer i boendeområde, skola, arbetsplatser och 
i offentliga rum. 

 Stärk förebyggande insatser för att motverka att barn, unga och vuxna börjar använda eller 
utvecklar missbruk och/eller beroende av tobak, alkohol, narkotika, dopningsmedel, och spel. 

 Begränsa marknadsföring av, exponering för och tillgängligheten till hälsoskadliga produkter. 

 Inflytande och delaktighet - för att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att 
främja människors möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet.  

Mål - stärka människors tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro. 

 Tillvarata civilsamhället och folkbildningens insatser att stödja människor i olika 
livssituationer och möjliggöra för fler att delta i samhällsutvecklingen.  

 Arbeta aktivt för att för att förebygga otrygghet och våld genom t.ex. arbete kring 
maskulinitetsnormer eller minskat våld i närmiljön. 
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 Stimulera insatser för att minska ofrivillig ensamhet, stärka social gemenskap och socialt 
kapital i lokalsamhället  

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård – för att åstadkomma en god och jämlik 
hälsa är det viktigt att hälso-och sjukvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och att 
behandling utgår från patientens behov och möjligheter.  

Mål- en jämlik hälsofrämjande hälso- och sjukvård och omsorg som systematiskt arbetar för att 
minska omotiverade skillnader i vårdens insatser och resultat. 

 Arbeta för god tillgänglighet, utifrån patientens/brukarens behov och förutsättningar, digitalt 
och/eller fysiskt, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.  

 Arbeta systematiskt med kompetensutveckling kring bemötande i form av hälsofrämjande 
och personcentrerade förhållningssätt, hälsolitteracitet2  och normkritik,  

 Utveckla hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete både gällande råd om levnadsvanor till 
patienter och befolkningsinriktade insatser inklusive riktade insatser för att nå personer som 
inte söker stöd på egen hand. 
 

Miljö, klimat och hälsa – för att åstadkomma en god och jämlik hälsa behöver utsläppen av 
växthusgaser minska och anpassningar göras i samhället som minimerar klimatförändringarnas 
negativa effekter på hälsan. De viktigaste åtgärderna för detta bidrar också till en bättre hälsa. 
 

Mål – ett klimatneutralt samhälle och en hållbar livsstil i befolkningen.  
 Anpassa stadsplanering för att främja aktiv transport, t ex genom säkras cykel- och gångvägar, 

samt utveckla grönområden i städer, som kan förbättra luftkvaliteten och minska hetta under 
värmeböljor  

 Öka andelen växtbaserad kost vilket både minskar utsläppen av växthusgaser, samtidigt som 
det minskar risken för hjärt- kärlsjukdom, diabetes och cancer.  
 

Strukturella förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa  
 
Styrning och ledning  
Styrning och ledning är avgörande för att kunna minska skillnader i hälsa och skapa förutsättningar 
för en jämlik hälsa och ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att: 

 God och jämlik hälsa ges hög prioritet i alla politikområden och integreras  
i ordinarie styr- och ledningssystem för planering mot gemensamma mål. 

 Kunskaper om hälsans utveckling, skillnader i hälsa och dess orsaker kring hälsoläget beskrivs 
återkommande, som grund för politiska beslut, prioriteringar och utvärderingar.  

 Tillämpa kunskap om hur jämlik hälsa kan uppnås.   
 Effekterna på jämlikhet i hälsa beaktas inför politiska beslut.  
 Arbeta utifrån ett långsiktigt investeringsperspektiv.  
 Kompetens sprids till samhällets olika aktörer om hur förhållnings- och arbetssätt kan påverka 

tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro. 
 

 
2 Förmågan att förvärva, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja hälsa. 
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Samverkan  
Målet om en god och jämlik hälsa är en komplex samhällsutmaning som ingen aktör ensam äger, 
vare sig problemet eller lösningen. Coronapandemins konsekvenser på hälsan och den ökade 
ojämlikheten i livsvillkor mellan olika grupper har ytterligare aktualiserat behovet av att utveckla det 
länsgemensamma arbetet. Ökad samverkan och gemensam samordning är avgörande för att skapa 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i länet.  

Genomförande  
Tre områden som berör samverkan har identifierats. Länets aktörer behöver tydligare samordna sina 
resurser och utforma en länsgemensam modell för att lyckas.  

Gemensam regional samordning 
 Skapa tillit och ökad förståelse genom att tydliggöra olika aktörers roller, ansvar och mandat 

(regleras i enlighet med lagar, förordningar, avtal och regleringsbrev) samt lyft fram 
respektive aktörs styrkor och möjligheter3  

 Utvärdera befintliga regionala samverkansstrukturer. Utveckla utifrån aktuellt behov och se 
över förutsättningar för att optimera insatser.  

 Arbeta för att skapa samsyn utifrån olika perspektiv i arbetet med folkhälsa och social 
hållbarhet. 

 Upprätta handlingsplaner på lokal eller regional nivå inom identifierade områden 

Uppföljning, utvärdering och prioritering utifrån en gemensam målbild 
• Utveckla en systematik kring omvärldsbevakning, analys och framtidspaning.  

•  Utveckla regelbundna regionala och lokala lägesbilder som utgångspunkt för 
länsgemensamma prioriteringar med gemensamt satta indikatorer som följs över tid. 
Identifiera specifika hälsoutmaningar i ett livscykelperspektiv och gemensamma områden. 

Tillgängliga stödstrukturer  
• Identifiera berörda aktörers behov av stöd och planera för hur det ska tillgodoses. 

• Ta fram vägledning vid val av metoder och arbetssätt som är kunskapsbaserade, 
kvalitetssäkrade, och tillgängliga. Skapa en tillgänglig verktygslåda kopplad till 
folkhälsostrategin. 

• Ge implementeringsstöd exempelvis vid metoder, utbildningsinsatser, etc. 

• Ta fram eller vidareutveckla metoder och arbetssätt i samverkan med forskare. 

• Ta fram ett digitalt implementeringsstöd för länets aktörer med utgångspunkt ifrån de olika 
nationella stöd som redan erbjuds 

 

Utvärdering 
Utvärdering av process och insatser kommer att ske på årsbasis inom respektive aktörer. 
Gemensam uppföljning sker i samband med revidering av Folkhälsostrategin var fjärde år.  

 
3 En beskrivning av de uppdrag de organisationer har som ingått i framtagandet av strategin finns i bilaga 1. 
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Bilaga 1 

Olika aktörers, roller och uppdrag    

Östergötlands kommuner  

I Östergötland finns 13 kommuner med den minsta kommunen med ca 3700 invånare och den 
största kommunen med ca 164 000 invånare. Kommunerna har en viktig roll i arbetet för att bidra till 
Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Samtliga dimensioner av hållbar 
utveckling; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, arbetar kommunerna i Östergötland med på 
olika sätt.  

Kommunerna ansvarar för merparten av den offentliga sektorns välfärdstjänster som har bäring på 
folkhälsan. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunerna att arbeta med folkhälsa, men 
hälsofrämjande och förebyggande arbete sker dagligen inom kommunal verksamhet eller hos andra 
aktörer på uppdrag av kommunerna. Kommunerna ansvarar för att bland annat tillhandahålla 
förskola, skola, skolhälsovård, socialtjänst, bostäder, bibliotek, räddningstjänst och omsorg om äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Kommunerna har också ansvar för samhällsplanering samt 
miljö- och hälsoskydd. Till frivilliga uppgifter för kommunerna räknas fritid och kultur, energi, 
sysselsättning och näringslivsutveckling. I ett flertal lagar finns skrivningar som pekar på 
kommunernas ansvar och möjligheter att arbeta för en god och jämlik hälsa, så som exempelvis 
kommunallagen, socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen samt hälso- och sjukvårdslagen.  

Kommunerna arbetar också i stor utsträckning med trygghetsskapande åtgärder och kommer från 
och med 1 januari 2022 att ha ett utökat ansvar för brottsförebyggande arbete. En annan viktig 
uppgift för kommunerna är demokratifrågor, dels att anordna allmänna val och dels att möjliggöra 
för delaktighet och inflytande för medborgarna.  

Kommunerna samverkar även med andra aktörer i frågor som har bäring på folkhälsan. Bland annat 
drivs verksamheter i samverkan med Region Östergötland som till exempel Ungdomsmottagningar, 
Familjecentraler, Moa-mottagningen samt Mini-Maria. Även civilsamhället och näringslivet är viktiga 
aktörer som kommunerna samverkar med på olika sätt. Även Länsstyrelsen är en samverkanspart 
och som kan möjliggöra vissa insatser för kommunerna.  

Region Östergötland 

Region Östergötland ansvarar för regional utveckling, hälso- och sjukvård, tandvård för barn och 
unga samt kollektivtrafik. Regional utveckling innebär att skapa förutsättningar för en utveckling som 
leder till en hållbar tillväxt i alla delar av länet. Det regionala utvecklingsansvaret innebär också att 
regionen arbetar med utvecklingsfrågor inom kultur, turism, utbildning och folkhälsa i länet.  

Region Östergötland bedriver ett patient- och befolkningsnära folkhälsoarbete, till exempel genom 
att hälso- och sjukvården arbetar utifrån ett personcentrat förhållningssätt, en hälsofrämjande 
vårdmiljö samt stödjer patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Uppsökande verksamhet 
med riktade hälsosamtal och ABC för att minska ensamhet hos äldre är andra exempel. Genom att 
primärvården fått ett områdesansvar ges möjligheter för primärpreventiva insatser i ett 
befolkningsperspektiv i samverkan med andra lokala aktörer. Regionen ansvarar också för barn- och 
mödrahälsovården, vilka har uttalade hälsofrämjande uppdrag, som ofta bedrivs i människors 
närområde. Dessutom driver regionen ungdomshälsor i samarbete med kommunerna i länet och 
arbetar aktivt med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa. 
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I regionens folkhälsoarbete ingår att regelbundet följa upp invånarnas livsvillkor utifrån hälsans 
bestämningsfaktorer och folkhälsans utveckling. Folkhälsoperspektivet integreras i regionens 
verksamhet genom att synliggöras i mål, budget och uppföljning. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete 
bidrar till att regionen kan uppfylla kärnverksamhetens mål. Regionen samordnar samverkan med 
kommunerna på både politisk och tjänstepersonsnivå. 

Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen Östergötland ansvarar, enligt Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, för 
den statliga förvaltningen i länet och ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt 
som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett 
statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde 
samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Myndigheten ska främja länets 
utveckling och följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt 
för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Inom sin verksamhet ska 
Länsstyrelsen främja samverkan mellan kommuner, regionen, statliga myndigheter och andra 
relevanta aktörer i länet, och ansvara för tilldelade tillsynsuppgifter.  

Länsstyrelsen har, enligt instruktionen, uppgifter i fråga om folkhälsa och ”ska verka för att det av 
riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom 
länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och 
tobak”. 

Instruktionen omfattar även uppdrag om integrering av jämställdhet, mänskliga rättigheter, 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, och att analysera konsekvenser 
utifrån barns bästa och könsuppdelad statistik.  

Länsstyrelsens arbete med bäring på folkhälsan styrs också i olika regeringsuppdrag och finns hos 
nästan alla avdelningar inom myndigheten, exempelvis:  

ANDTS, föräldraskapsstöd, rättighetsfrågor, jämställdhet, integration, mäns våld mot kvinnor, 
brottsförebyggande arbete, demokrati, rasism på arbetsmarknaden, veterinär folkhälsa, 
samhällsplanering, bostadsförsörjning och vräkningsförebyggande arbete, kulturmiljöfrågor, 
friluftslivsfrågor, miljöhälsa, tillgängliggörande av grönområden, hållbar livsmedelskedja och 
cykelstrategi.  

Myndigheten har i uppdrag att: 

 vara en länk mellan nationell, regional och lokal nivå 
 bidra till ökad kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan regionala och lokala aktörer 
 att bedriva tillsyn och ge vägledning, råd och stöd till lokal nivå  
 inom flera uppdrag som berör folkhälsan samordna sakområdet regionalt.  

Länsstyrelsen bedriver sedan 2018 i länet ett utvecklingsarbete inom social hållbarhet och folkhälsa. 
Alla Barn i Östergötland (tidigare Preventionspaketet) är ett samordnat, långsiktigt och strukturerat 
utvecklingsarbete för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Länsstyrelsen 
erbjuder ett kunskaps- och processtöd för att utveckla det främjande och förebyggande arbetet 
tillsammans med kommunerna.  

Civilsamhället 

Organisationerna inom idéburen sektor/civilsamhälle är fristående från den privata och offentliga 
sektorn. Varje enskild organisation har ett eget syfte och uppdrag, men gemensamt är att 
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verksamheterna bygger på demokratiska värderingar och har samhälls- eller medlemsnytta som 
främsta mål. Organisationerna är inte vinstdrivande och är främst formerade i föreningar, 
kooperativ, studieförbund, trossamfund, stiftelser och liknande sammanslutningar. 

Många idéburna organisationer erbjuder aktiviteter med fokus på folkhälsa. Exempelvis gör 
idrottsrörelsen ett viktigt arbete med att främja fysisk aktivitet och andra goda levnadsvanor för alla 
åldrar, inte minst för de unga. Idrottsrörelsen deltar bland annat i arbetet med integrationsprojekt 
och aktiviteter riktade till barn i skolan. Även kultursektorn och friluftslivsorganisationerna erbjuder 
aktiviteter av betydelse för folkhälsan. 

Folkbildningen spelar en viktig roll för att stärka och utveckla den svenska demokratin och för den 
enskilde individens upplevelse av att kunna påverka sin egen situation. Folkhögskolor och 
studieförbund arbetar intensivt för att svara upp mot såväl samhällets som enskilda deltagares behov 
av utbildning, bildning och gemenskap.  Flera folkhögskolor och bildningsförbund har utbildningar 
inom folkhälsa.  

Funktionsrättsorganisationer kan lyfta perspektiv som är viktiga för sina medlemmar, och är därför 
viktiga som opinionsbildare. 

 

Dokument med koppling till folkhälsostrategin 

Under framtagande. 
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Postadress Telefon Fax E-post 

Region Östergötland 
581 91 Linköping 

010-103 00 00 (växel) 010-103 71 00 region@regionostergotland.se 
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Datum: 220217 Dnr: RÖ 2022-543

 

Remiss – Folkhälsostrategi för Östergötland 
Region Östergötland har i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland och 
representanter för civilsamhället tagit fram en folkhälsostrategi för Östergötland. Syftet med 
folkhälsostrategin är att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla det 
nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Den ska ge 
vägledning för kommande insatser för att uppnå detta folkhälsopolitiska mål och skapa en hållbar 
utveckling.  

Så svarar ni 
Region Östergötland önskar svar på remissen senast 10 maj 2022. Svaret skickas in i wordformat 
(döpt med er organisations namn) till region@regionostergotland.se 

Ange diarienummer RÖ 2022-543 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson 
för ert remissvar.  

Svaret ska utgå från huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta upp både det 
som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera kortfattat. Vi önskar att 
ni beaktar följande i era svar: 

 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 
 Fångar urvalet av prioriterade områden de utmaningar som är viktigast för gemensamma 

insatser framåt? 
 Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. Hur 

tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

Så behandlas synpunkterna 
Region Östergötland och de involverade aktörerna sammanställer och behandlar de inkomna 
synpunkterna efter att remissperioden är slut.  Beslut om strategin tas på regionfullmäktige i juni 
2022. 

Remisshandlingar 
 Missiv med frågor och sändlista (det här brevet) 
 Remissversion Folkhälsostrategi för Östergötland  

Frågor 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Annika Larsson annika.larsson@regionostergotland.se 

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar! 

 

 

 

Utskick enligt bifogad sändlista. 
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Lena Lundgren    Richard Widén 

Hälso- och sjukvårdsdirektör   Regionutvecklingsdirektör 

Sändlista: 

Boxholms kommun 

Finspångs kommun 

Kinda kommun 

Linköpings kommun 

Mjölby kommun 

Motala kommun 

Norrköpings kommun 

Söderköpings kommun 

Vadstena kommun 

Valdemarsviks kommun 

Åtvidabergs kommun 

Ödeshögs kommun 

 

Länsstyrelsen i Östergötland 

 

Linköpings universitet 

 

Organisationer som ingår i Överenskommelsen mellan regionen och civilsamhället: 

Amningshjälpen  

Association for international visitors  

Astma- och allergiförbundet i Östergötland  

Autism- och aspergerföreningen i Östergötland  

ÖBF (Bildningsförbundet Östergötland)  

Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland  

Östergötlands bygdegårdsdistrikt  

Coompanion Östergötland  

Demensföreningen Linköping  

Östergötlands Fotbollförbund  

Folkets hus och parker, sydöstra regionen  

Friluftsfrämjandet Öst  
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Östergötlands frisksportsditrikt  

FUB Östergötland (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)  

Funktionsrätt Östergötland  

Glaukomföreningen Östergötland 

Hela Sverige ska leva Östergötland  

Hörselskadades distrikt Östergötland  

Ibn Rushd Studieförbund 

Korpen 

Östergötlands idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna  

Linköpings stadsmission  

Linköpings stift  

Neuroförbundet Östergötland  

Novahuset 

NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa)  

ÖLN (Östergötlands läns nykterhetsförbund) 

PRO Östergötland (Pensionärernas riksorganisation) 

Psoriasisförbundets länsavdelning Östergötland  

PUE (Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete i Östergötland)  

RBU Östergötland (Rörelsehindrade barn och unga)  

Riksteatern Östergötland  

Röda korset  

Östergötlands schackförbund  

Sensus studieförbund  

SE UPP! (Sociala ekonomins utvecklingsparternskap i Östergötland)  

Nya Skådebanan i Östergötland  

SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd)  

Studiefrämjandet Östergötland  

Strokeföreningen Östergötland  

Svenska muslimer för fred och rättvisa                                                                                                                                 
Synskadades riksförbund Östergötland
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Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2022-03-22 
 
 
   
Diarienummer  Ärende Avsändare 
 
2022/70 308 Remiss ansökan om tillstånd Länsstyrelsen Östergötland 
 att anordna Sommen runt den  
 25 maj 2022 
 
2022/88 869 Valborgsmässofirande för yttrande Boxholms kommun 
 A112.041/2022 
 
2022/89 869 Ansökan Nationalfirande i  Boxholms kommun 
 Boxholm 2022 
 
PR3467 Parkeringstillstånd för  Boxholms kommun 
 Rörelsehindrade, P-tillstånd  
 nr: 1/2022  
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Rapporter Kommunstyrelsen 2022-03-22 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 
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Delgivning Kommunstyrelsen 2022-03-22 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 

2021/300 009 Handlingsplan för sydd mot olyckor Räddningstjänsten 
 beslutversion   Östergötland 

- Minnesanteckningar från regionala Länsstyrelsen Östergötland 
 ANDTS-rådet 

2021/339 179 Skrivelse angående uppgifter i årsuppföljning Enheten för inriktning av  
 enlig lag (20003:778) om skydd mot olyckor,  skydd mot olyckor 
 Boxholms kommun 

2022/59 009 Beslut om riksintressen för totalförsvarets Försvarsmakten 
 militära del 

2022/78 179  Instruktion för kommunernas årliga  Länsstyrelsen Östergötland 
rapportering av krisberedskap och civilt 

2022/98 460 Livsmedelskontroll Åsbogårdens  Miljökontoret 
 förskola  

2022/99 460 Livsmedelskontroll Åsbo skola  Miljökontoret 

- Statsbidrag för barn som vistas i landet Skolverket 
 utan tillstånd för 2022 
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Övrigt Kommunstyrelsen 2022-03-22 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 

- Omvärldsläget  Linda Hammarström,  
Kommundirektör 

- Krisledning Linda Hammarström, 
  Kommundirektör
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