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Claes Sjökvist Ulrika Carlsson 
Ordförande Sekreterare
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Årshjul BU:  

- Resultat enkät förskola 
- Betyg åk 9 samt insatser
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Enkätundersökning förskolan 2021

Svarsfrekvens enkät -21

Utskickade enkäter: 326

Inkomna svar: 111
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Redovisning KS, januari 2022 

 

 

 

Alla elever nådde minst E i svenska och svenska som andraspråk. 

I de två andra kärnämnena, matematik och engelska, är det 7 st. F (underkänt betyg).  4 st. i 

matematik och 3 st. i engelska. De 7 st. underkända betygen omfattar 6 st. elever, vilket 

innebär att 12% just nu saknar behörighet till gymnasiet.  

Vid en jämförelse av de höga betygen (A och B) har elevgruppen lyckats bäst i engelska där 

17% når A eller B. I svenska är siffran 13% och i matematik 4%.  

 

Insatser under vårterminen: 

Engelska 

3 ämneslärare på 2 klasser. 

Extra stöd i liten grupp och individuellt av utbildad ämneslärare. 

De elever som har F i engelska har valt att ta bort tyska eller spanska för att istället få mer tid 

i engelska. 

Erbjudande om läxhjälp vid två tillfällen i veckan. 

Erbjudande om lovskola under sport- och påsklov. 

En avstämning kring eleverna behov av stöd görs med hjälp av specialpedagog under 

mitterminskonferensen i mars. 

Om någon elev har F i slutbetyg kommer eleven erbjudas sommarskola efter 
skolavslutningen. 
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Matematik 

9A och 9B har stöttning i undervisningen av 2 st. ämneslärare och 2 st. speciallärare. 

Extra stöd i liten grupp och individuellt av utbildad speciallärare. 

Erbjudande om läxhjälp vid två tillfällen i veckan. 

Individuella upplägg tillsammans med ordinarie matematiklärare. 

Erbjudande om lovskola under sport- och påsklov. 

En avstämning kring eleverna behov av stöd görs med hjälp av specialpedagog under 

mitterminskonferensen i mars.  

Om någon elev har F i slutbetyg kommer eleven erbjudas sommarskola efter 
skolavslutningen. 
 
Svenska 
 
3 st. ämneslärare på 2 st. klasser, där olika gruppindelningar kan förekomma. 
Speciallärare kopplas in vid behov om elev riskerar F i betyg. 

 

 

Jonas Cannervik-Wass 

Rektor Stenbockskolan åk 4-9 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-12-14 KS 2021/332 710 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Anna Örtlund Frimodig [Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 
kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige] 

 Rektor 
+46722011271  
anna.ortlund-frimodig@boxholm.se 

 

   

Årlig uppräkning av maxtaxa i förskola/fritidshem 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av 
hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet 
tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort 
inkomsttaket är räknas ut varje år. 

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I 
fritidshemmet är avgiften per månad högst två procent för första barnet, en procent 
för andra respektive en procent för tredje barnet av hushållets avgiftsgrundande 
inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för 
det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad 
den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande 
för fritidshem. Inkomsttaket är 52 410 kronor per månad år 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att anpassa maxtaxan till den av Skolverket beslutade maxtaxa, 52 410 kr, fr o m  
2022-03-01 tills beslut om ny maxtaxa tas. 
 

Finansiering 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att anpassa maxtaxan till den av Skolverket beslutade maxtaxa, 52 410 kr, fr o m  
2022-03-01 tills beslut om ny maxtaxa tas. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutsunderlag 
Skolverkets beslut gällande maxtaxa för år 2022. 
Riktlinjer för tillämpning av taxa för förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem från och 
med 2022-03-01. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Conny Oskarsson, skolchef/rektor 
Anna Örtlund Frimodig, rektor 
Christina Nessvi, rektor 
Ekonomienheten för kännedom 
 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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   1 (3) 
  Datum Diarienummer 
  2021-12-17 2021/332.710 

  

 
 
 
 
Riktlinjer för tillämpning av taxa för förskola/pedagogisk 
omsorg/fritidshem från och med 2022-03-01 
 
Rätt till plats inom barnomsorg/pedagogisk omsorg enligt 8 kap 3 § 
samt skolbarnomsorg enligt 14 kap 3 § 
Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg ska tillhandahållas i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets 
egna behov. 
 
Barn med behov av särskilt stöd 
Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver, enligt 
skollagen 8 kap 9 §. 
 
Ansökan om plats  
Anmälan om plats till förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem ska göras på 
kommunens webbsida via e-tjänst. Ansökan till plats får lämnas snarast men 
ködatum räknas tidigast 4 månader innan plats önskas. Inskolning på 
förskola/pedagogisk omsorg är en vecka. Maxtaxan gäller från och med 
första inskolningsdagen. 
 
Gemensam vårdnad 
I de fall barnets vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda 
håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och 
båda har behov av barnomsorg ska båda vara platsinnehavare.  
 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinne- 
havares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.  
 
Maxtaxa per månad 
 
Maxtaxan är baserad på inkomsttak 52 410 kr/månad. 
 
Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1. 
 
Avgift betalas för innevarande månad, 12 månader per år. 
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Avgiften i förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg 
 
Barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 572 kronor 
Barn 2:  2 procent av inkomsten – dock högst 1 048 kronor 
Barn 3:   1 procent av inkomsten – dock högst 524 kronor 
Barn 4:    Ingen avgift 
 
Förskoleavgiften reduceras med 30% av ordinarie avgift för 3-5-åringar från 
och med 1 september det år då barnet fyller 3 år. Avgiftsreduceringen gäller 
inte för månaderna juni, juli och augusti. 
 
 
Avgiften i skolbarnsomsorg 
 
Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 1 048 kronor 
Barn 2:   1 procent av inkomsten – dock högst 524 kronor 
Barn 3:   1 procent av inkomsten – dock högst 524 kronor 
Barn 4:    Ingen avgift 
 
 
Avgiftsgrundande inkomster 
· lön före skatt (bruttolön) och andra skattepliktiga inkomster. 
· semesterersättning 
· obekväm arbetstid 
· bilersättningar 
· familjehemsföräldrars arvodesdel 
· pension (ej barnpension) 
· livränta 
· vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter   
  ska inte tas med) 
· sjukbidrag och sjukersättning 
· arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadsstöd 
· familjebidrag 
· Inkomst av tjänst utomlands (skall inräknas så länge hushållsgemenskap  
  råder även om någon är folkbokförd i annat land) 
 
Följande ska inte tas med som inkomst 
· barnbidrag 
· bostadsbidrag 
· ekonomiskt bistånd och socialbidrag 
· studielån och studiebidrag 
· underhållsbidrag och underhållsstöd 

 
Egen företagare 
Överskott i inkomstslaget ”näringsverksamhet” enligt inkomstskattelagen. 
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Inkomstuppgifter 
Inkomst ska uppdateras kontinuerligt vid förändringar. Vid utelämnande av 
inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.   
 
Avgiftsnedsättning/avgiftsbefrielse 
Avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse på grund av särskilda skäl beslutas 
av rektor efter prövning. 
 
Obetalda avgifter 
Bristande betalning för mer än två månaders förfallna avgifter innebär skäl för 
uppsägning av plats, såvida inte sociala skäl föreligger. 
 
Uppsägning av plats på förskola/pedagogisk omsorg 
Uppsägning av plats ska ske två månader innan barnet ska sluta. Uppsäg-
ningen görs via e-tjänsten. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden. 
 
Uppsägning av plats på fritidshem 
Uppsägning av plats ska ske två månader innan barnet ska sluta. Uppsäg-
ningen görs via e-tjänsten. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden. 
 
Vid arbetslöshet får platsen disponeras högst två månader. Om vårdnads-
havaren under denna tid får ny sysselsättning gäller placeringen som 
tidigare. 
 
Avflyttning från kommunen 
Flyttar barnet från kommunen ska plats sägas upp.  
 
Hushållet 
Hushållet kan avse ensamstående och/eller makar. Med makar jämställs 
sammanboende som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och 
har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.  
 
För gifta/sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma 
barn beräknas avgiften på hushållets sammanlagda inkomst. 
 
_____ 
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Information fiberutbyggnad:  
 

Johan Kindahl, verksamhetsutvecklare från Kommunalförbundet ITSAM informerar om nuläge av 
fiberutbyggnad samt kommande planering.  
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Besök av NyföretagarCentrum Västra Östergötland 
 

Kristin Ericsson besöker Kommunstyrelsen och berättar om vad som hänt sedan senaste 
besöket.  

 

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Genom enskilda 
rådgivningar, seminarier/aktiviteter och mentorprogram stöttar man dem som vill starta eget 
med målet är att de företag som startas ska vara livskraftiga. Verksamheten finns i fler än 200 
kommuner. Under 2020 har 17 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig 
rådgivning. 7 500 företag har startats. Efter tre år är 84% av företagen aktiva, adderas en 
mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten 
unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom 
NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society. 
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NyföretagarCentrum Västra Östergötland 
220125

NyföretagarCentrum Västra Östergötland 

VISION 

Det ska vara lätt och roligt att starta, driva och utveckla lönsamma 
företag i Västra Östergötland. 

UPPDRAGET 

Verka för att effektivisera och vidareutveckla organisationen i 
enlighet med gällande stadgar, d v s att: 
• Bredda det lokala näringslivet. 
• Utveckla nätverk som har till uppgift att stimulera företagandet. 
• Verka för företagens ökade överlevnadsförmåga och utveckling.
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NKI Västra Östergötland

NKI 2020 VÖ RIKET

Svarsfrekvens 44 
respondenter

2613 
respondenter

Nöjd 95 % 90 %

Nytta 86 % 86 %

Rekommendation 98 % 93 %

Ännu ett annorlunda år… 

• Anpassning av verksamheten 

• Tillgänglighet 

• Digital närvaro 

• Uppdaterade på pandemins 

effekter, stödpaket mm 

FOKUS: Inför start + nystartade
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Aktiviteter 2021
•Steget till Eget 1 – starta-eget-kurs – tema Bank, finansiering, försäkringar, nätverk - 2 omgångar 
•Steget till Eget 2 – starta-eget-kurs – tema Ekonomi: Lär dig förstå dina siffror - 2 omgångar 
•Steget till Eget 3 – starta-eget-kurs – tema Affärsjuridik: Undvik de juridiska fallgroparna som företagare - 2 omgångar 
•Steget till Eget 4 – starta-eget-kurs – tema Marknadsföring & Sälj – 2 omgångar 
•Steget till Eget 5 – starta-eget-kurs – tema Funktionell IT- 2 omgångar 
•Steget till Eget 6 – starta-eget-kurs – tema Hållbarhet- 2 omgångar 
•Informationsträff Skatteverket – starta eget, 2 tillfällen 
•Informationsträff Skatteverket – starta eget enskild firma, 2 tillfällen 
•Informationsträff Skatteverket – starta eget AB, 1 tillfälle 
•Informationsträff Skatteverket – starta eget moms, 1 tillfälle 
•Informationsträff Skatteverket – starta eget kreativa näringar, 1 tillfälle 
•Seminarium tema Lär dig nätverka 
•Mentorprogramsträffar mentorprogram 20/21, 3 st 
•Informationsmöten inför mentorprogram 21/22, 2 st 
•Mentorprogramsträffar mentorprogram 21/22, flertalet uppstartsmöten 
•Mentorgala och Årets mentor Nya Företag 
•Nyföretagarhjälpen – medverkat som rådgivare, 3 st 
•Uppsökande verksamhet via tfn till personer som startat företag via oss. Erbjudande om ytterligare rådgivning och stöd.  
•Rekryteringsinsatser utrikesfödda till starta eget kurs.  
•Inspiration för Integration. Arrangör var Bostadsstiftelsen Platen.  
•Nyföretagarkväll för nyföretagare och partners. 
•Prisutdelning Årets nyföretagare i VÖ med presentationer av nominerade, förra årets vinnare, Årets mentor starta företag. 
•Mässan Eget företag – digital mässa. 
•Motala-nästet juryarbete. 
•Lokal UF-mässa inkl juryarbete. 
•Klasskampen – juryarbete. 
…

Statistik 2021

54
Klienter.

210101-211231

Unika kunder 127

- varav kvinnor 51 %

- varav utl bakgrund 29 %

- varav förstabesökare 60 %

Besök 364

- varav enskild rådgivning 206

- varav grupp 158

Medelålder kunder 42 år
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Företagsstarter Bolagsverket 
Källa:  Bolagsverket 
AVSER AB, EF, HB, KB.
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Boxholm 2012-2021

Lena Vidstige, Vidstiges Vård & Rådgivning 
Årets nyföretagare i Västra Östergötland 2021 

Nominerad var även: Lisbeth Stolt, Blomsterladan

Mårten Franzèn 
Årets Mentor Starta företag Östergötland 2021

Fantastiska nyföretagare och mentorer i Västra Östergötland

Örvar Kristinsson, Projektkompaniet AB 
Årets unga nyföretagare i Sverige 2021
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2022 

• Enskilda rådgivningar  

• Seminarier /aktiviteter i Västra Östergötland 

• Mentorprogram 

MÅLGRUPP: Nyföretagare

Våra samarbetspartners ger oss möjligheten att erbjuda dig 
som startar eget kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

BANK, FINANS & FÖRSÄKRINGAR 
Handelsbanken 
Länsförsäkringar Östgöta 
SEB 
Swedbank 
Vadstena Sparbank 

BOKFÖRING/REVISION 
LR Revision 
Ludvig & Co 
Motala Revisionsbyrå 
Resultat & Balans 

HANDEL 
ICA Maxi Motala 

HOTELL & KONFERENS 
Hotell Östermalm 

INDUSTRI 
Bimex Verktyg

IT/TELEFONI 
Dataprovider 
one IT Partner 

JURIDIK 
Advokatfirman Delphi 
Advokatfirman Sandberg & Partners 
AWA 

KONSULTER & TJÄNSTER 
Fredell Consulting 

LOKALER 
Bostadsstiftelsen Platen 
Ödeshögsbostäder 

MARK & ANLÄGGNING 
Aldéns Allservice 

ORGANISATIONER 
Almi 
Boxholms Företagsförening 
Företagarna i Motala och Vadstena 
Region Östergötland 
Vadstena Handel 
Ödeshögs Näringslivsförening

REKLAM, TRYCK & MEDIA 
ALA Tryck 
Play Reklamproduktion 
Östgötatidningen  

KOMMUNER 
Boxholms kommun 
Motala kommun 
Vadstena kommun 
Ödeshögs kommun
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2022 - föreslagna lokala aktiviteter Boxholm 

• Välkommen som ny företagare i Boxholm  
• Aktivitet riktad till nyföretagare (fysisk träff) 
• Information om NyföretagarCentrum VÖ på kommunens hemsida 
• Dela inlägg från NyföretagarCentrum VÖ till kommunens sociala medier 

… 

Ett exempel från Ödeshög 

nyforetagarcentrum.se/vastraostergotland

Kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till dig som startar eget!

Välkommen att  
boka rådgivning  
på vår hemsida!
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Sveriges ledande kraft för nyföretagande 

NyföretagarCentrum Västra Östergötland erbjuder kostnadsfri och 
konfidentiell rådgivning till personer som funderar på eller nyligen har 
startat eget företag. 

NyföretagarCentrum finns i fler än 215 kommuner.  

Västra Östergötland erbjuder rådgivning på alla orter inom verksamhets-
området: Boxholm, Motala, Vadstena och Ödeshög. 
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Riktat statsbidrag för 
kommunala åtgärder för 

en ekonomi i balans
Kammarkollegiet 2022-2024
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Om statsbidraget

– 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. 
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Soliditet 2020 (inkl pensionsförpliktelse)
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Soliditetsutveckling Boxholms 
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Vad får bidraget användas till?

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.

Bidraget får endast användas till åtgärder som påbörjas under 
samma kalenderår som beslutet fattas och i enlighet med beslutet, 
dvs 2022. Åtgärderna kan fortgå med bidrag 2022-2024.

Får ej vara dubbelfinansiering med andra statsbidrag, men kan 
komplettera andra projekt/åtgärder.

Kan användas för investeringar med längre tid än 3 år.

Kan även användas för åtgärder i kommunala bolag som medför en  
lägre kostnadsbild i kommunen.
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Ansökningsprocess

Ansökan kan ske vid 1 tillfälle till den 31 mars 2022 i en e-tjänst 
hos Kammarkollegiet. Kommun lämnar in en ansökan som kan 
innehålla flera åtgärder.

Viktigt att ansökan är politiskt förankrad!

– Räcker med kommunstyrelse (eller nämnd). Behöver ej vara 
kommunfullmäktige

– Behöver inte vara politisk förankring för varje enskild åtgärd. Räcker med 
övergripande beslut för vissa områden och vad de ska leda till. Tex: 
digitaliseringsinriktning, fastighetsprogram.

– Kan kräva in protokoll för politiskt beslut för de åtgärder som planeras. I 
undantagsfall kan det politiska beslutet tas i april.

När ansökan kommit in påbörjas handläggningen, som vid behov 
sker i dialog med den sökande. Möjligt att komplettera efter 
31/3.

43



Beslutsprocess Kammarkollegiet

Beslut tas under 2022 (april, maj, juni, augusti)

Alla ansökningar tas in och sedan fördelas medel.

Kriterier för beslut och eventuella prioriteringar av medel:

Störst behov går först!

– En skattesats som överstiger den genomsnittliga kommunala respektive 
regionala skattesatser för riket (med hänsyn tagit till olika huvudmannaskap, 
dvs strukturjusterad skattesats)

– Kommunens eller regionens ekonomiska utveckling och ekonomiska situation. 
(produktivitet och effektivitet, demografi och befolkningsprognoser)

– Hur åtgärden bedöms påverka möjligheten att långsiktigt skapa en ekonomi i 
balans.

– Förutsättningarna i den samlade planen (budget 2022, plan 2023-2024) för att 
uppnå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.
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Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan ska innehålla en beskrivning av det ekonomiska 
läget:
• Fem år i sammandrag från den senaste årsredovisningen, 

• Ekonomisk treårsplan

• Kortfattad beskrivning av den ekonomiska situationen nu och framåt

• Annat om den ekonomiska situationen som kommunen eller regionen anser relevant, till 
exempel om åtgärder ingår i ett större besparingspaket.

En ansökan ska innehålla en beskrivning av vilka åtgärder 
som kommer vidtas och en beräkning av uppskattad 
kostnad.

Vad som ska uppnås med åtgärderna, både när 
åtgärdernas slutredovisas och på längre sikt.
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2022-01-18

TOTAL UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSBUDGET 2021 - Bilaga 1

Nämnd/ område

Investerings-

utgift

Kapital-

kostnad 2021

Investerat tom 

dec

Återst. inv. 

utgift 31/12 Kommentar

BU 690 45 242 448 Framförallt ej möbler musik/kemisal

KLK 6 476 183 13 044 -6 568 Fiberinvesteringar

KTN 180 14 164 16

MoS 115 13 0 115 Serveringslinje Parketten flyttad till BU:s budget

RTJ 165 16 120 45

SBN 4 070 276 3 192 878 Ridhus 1,4 mkr, Blåviks ångbåtsbrygga -0,9, övrigt 0,4

BEOM 0 0 192 -192 Toaletter Komhall

ÄO 275 34 219 56

TOTALT 11 971 581 17 173 -5 202

Investeringsbidrag EU (fiber)

delrapportering 2020 (utbetalt 2021) 7 382              

Fiber: Budget: Utfall: Differens:
Malexander EU-projekt 4200 10 809 -6 609

Ekeby-Rinna Norra 1000 86 914

Fiberområde "Pölen" 800 213 587
Fiber Malexander 

fritidsboende 163 -163

Blåvik fiber 1 193 -1 193

Stekanäs-Kulla Fiber 396 -396

Totalt 6 000 12 860 -6 860

UPPFÖLJNING 31/12INVESTERINGSBUDGET 2021

46



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-14 KS 2022/13 002 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Uppdaterade attestlistor  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Attestlistor för verksamheterna nedan behöver revideras på grund av nya attestanter.  
 

- Barn och utbildning 2022 
- Räddningstjänsten 2022 
- Miljönämnden 2022 
- Kommunfullmäktige 2022 
- Kommunförvaltningen 2022 
- Kommunledningsförvaltningen 2022 
- Individ- och familjeomsorgen 2022 
- Behandling och omsorg 2022 
- Äldreomsorg 2022 

 

Förvaltningens ståndpunkt 
Nya attestlistor för verksamheterna ovan godkännes att gälla från och med 2022-01-
01.  
 

Finansiering 
- 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna nya attestlistor för ovan nämnda verksamheter 
 
att nya attestlistor gäller från och med 2022-01-01 

 

Beslutsunderlag 
Attestlistor 
 
 

Beslutet expedieras till 
Attestanter 
Akt 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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ATTESTLISTA ÄLDREOMSORG 2022
Gäller från 2022-01-01

Kod Verksamhet Kommentarer Ansvar Attestansvarig Ersättare Gammal  verksamhetskod

50510 Arbetsterapi 7105 Jenny Sundelius Erja Kumpulainen 

50520 Tekniska hjälpmedel personliga

Märks upp med aktivitetskoder: LSS 708, SÄBO 741, Ordinärt 

boende 742, Domherren 743, SoL 744 7130 Jenny Sundelius Erja Kumpulainen 

50521 Inkontinensartiklar och förbandsmaterial 7105 Jenny Sundelius Erja Kumpulainen 

50530 Tekniska hjälpmedel arbetstekniska

Märks upp med aktivitetskoder: LSS 708, SÄBO 741, Ordinärt 

boende 742, Domherren 743, SoL 744 7130 Jenny Sundelius Erja Kumpulainen 

51010 Trygghetslarm ordinärt boende

Här bokas kostnader för larm som finns i ordinärt boende. Kan 

även avse personer under 65 år. 7150 Erja Kumpulainen Karin Ekstam 51084

51012 Hemtjänsten 7150 Erja Kumpulainen Karin Ekstam 51081

51013 Nattverksamhet

Riktar sig mot hemtjänst, SÄBO och korttids. Var tidigare två 

koder. 7150 Erja Kumpulainen Jenny Sundelius 51051, 51052

51015 Sjuksköterskegruppen 7105 Jenny Sundelius Erja Kumpulainen 

51031 Huset Domherren Här hamnar enbart fastighetskostnader. 7105 Jenny Sundelius Karin Ekstam

51034 Domherren, korttids/rehab

Här bokas verksamhetskostnader som personal och övriga 

inköp. 7105 Jenny Sundelius Karin Ekstam

51040 Dagverksamhet Skodsduvan Behovsprövad insats, biståndsbeslut krävs. 7150 Erja Kumpulainen Karin Ekstam

51050 Svalan SÄBO

Enbart en verksamhetskod används från 2021, både för 

fastighetskostnader, personalkostnader samt övriga 

kostnader. 7110 Karin Ekstam Erja Kumpulainen 

51016, 51018, 

51019, 51020

51053 Duvan SÄBO

Enbart en verksamhetskod används från 2021, både för 

fastighetskostnader, personalkostnader samt övriga 

kostnader. 7110 Karin Ekstam Erja Kumpulainen 

51021, 51023, 

51024, 51025

51054 Trygghetslarm SÄBO 7110 Karin Ekstam Erja Kumpulainen 51085

51065 Samordning aktiviteter

Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda 

för personer 65 år och äldre och där ett deltagande inte 

förutsätter individuell behovsprövning/biståndsbeslut. Exempel 

på öppna verksamheter är mat- och kaffeservering, hobby- 

och studieverksamhet, föreningsbidrag och bidrag till frivilliga 

organisationer. 7150 Erja Kumpulainen Karin Ekstam 51083

53010 Kommunal färdtjänst 7160 Lise-Lott Rimvid Madelene Nors 

53030 Riksfärdtjänst 7160 Lise-Lott Rimvid Madelene Nors 

54010 Administration Äldreomsorgen 7100 Susanna Kullman Jenny Sundelius

54011 IT-verksamhet Äldreomsorgen 7175 Kajsa Wågman Jenny Sundelius

54012 Fastighetsservice, Bjursdalen Här hamnar enbart fastighetskostnader. 7100 Susanna Kullman Jenny Sundelius 51014

Vid felregisteringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar. Carin Petersson Karin Klar, Lena Svensson

För samtliga verksamheter inom ÄO-verksamhetens ansvarsområde är kommundirektören beslutsattestant när ansvarig och ersättare ej är tillgänglig.

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

O:\Ekonomi\EKONOMIRUTINER\Kontoplan och attestlistor\Attestlistor 2022\Attestlista ÄO 2022-01-01.xlsx 1/248



Kod Verksamhet Kommentarer Ansvar Attestansvarig Ersättare Gammal  verksamhetskod

Attest

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.

O:\Ekonomi\EKONOMIRUTINER\Kontoplan och attestlistor\Attestlistor 2022\Attestlista ÄO 2022-01-01.xlsx 2/249



2022-01-12

ATTESTLISTA BEHANDLING OCH OMSORG 2022
Gäller från 2022-01-01

Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare Gammal kod

5131X Boende enligt LSS, vuxna:

51310 Gruppboendet Månen 7201 Helena Berminge Patrik Lindgren

51311 Gruppboendet Ugglan 7201 Helena Berminge Patrik Lindgren

51312 Stödboende Utslussen 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge

51313 Gruppboendet Galaxen 7201 Helena Berminge Patrik Lindgren

51330 Personlig assistans enligt LSS/SFB 7205 Patrik Lindgren Helena Berminge

51350 Smeden, daglig verksamhet enligt LSS 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge

51351 Förrådet Komhall, daglig verksamhet enligt LSS 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge 51360

51352 Övrig daglig verksamhet enligt LSS

Här hamnar exempelvis kostnader om vi köper platser 

för daglig verksamhet. Ny verksamhet. 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge

51390 Övriga insatser enligt LSS

Råd och stöd, kontaktpersoner, ledsagarservice, 

avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför 

hemmet samt korttidstillsyn för ungdomar över 12 år. 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge

51391 Korttidshemmet Virvelvinden 7201 Helena Berminge Patrik Lindgren 51320

52021 Boendestöd 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge

52060 Träffpunkten 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge

56811 Helhetsteamet, barn och ungdomsvård 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge

56820 Öppna insatser övriga, barn och ungdomsvård

Individuellt beslut eller inskrivning behövs ej. Kostnader 

för ungdomscentrum, familjecentral, föräldragrupper, 

bidrag till föreningar som nattvandrare. Verksamheten 

fanns tidigare under IFO. Kostnader för fältverksamhet 

redovisas här. 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge 56800

59000 Administration Behandling & omsorg 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge 51399

61011 Gröna projektet 7207 Patrik Lindgren Helena Berminge 52070

Vid felregisteringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar. Carin Peterssom

Karin Klar, Lena 

Svensson

För samtliga verksamheter inom BEOM:s ansvarsområde samt rättelse- och bokslutstransaktioner är kommundirektören beslutsattestant när ansvarig och ersättare ej är tillgänglig.

Attest

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.

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

O:\Ekonomi\EKONOMIRUTINER\Kontoplan och attestlistor\Attestlistor 2022\Attestlista BEOM 2022.xlsx 1/1
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2022-01-12

ATTESTLISTA INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2022
Gäller från 2022-01-01

Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare Gammal kod

22510 Budget- och skuldrådgivning 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

26700 Tillståndsprövning

Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker samt 

spelautomater, lotteritillstånd och tobakstillstånd. Ny 

verksamhet. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

51322 Externa LSS-boenden barn och unga 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

52050 Särskilt boende/annat boende

Insatser till personer, 0-64 år, med funktionsnedsättning 

(exkl. LSS/SFB), socialpsykatriärenden. Ny verksamhet. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

55400 HVB-vård för barn och unga

Vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och 

ungdomar 0-20 år. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

55700 Familjehemsvård för barn och unga

Vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och 

ungdomar 0-20 år. Här hamnar kostnader för både köpt 

verksamhet samt för personer som avlönas av 

kommunen. Placeringar enligt SOL och LVU. Flyttat från 

BEOM. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

55900 Vård av vuxna med missbruksproblem, institutionsvård

Som vuxen person avses här person som är 21 år eller 

äldre. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg 55200

55901 Vård av vuxna med missbruksproblem, familjehemsvård

Som vuxen person avses här person som är 21 år eller 

äldre. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg 55200

55902

Vård av vuxna med missbruksproblem, öppna insatser, 

bistånd som avser boende

Som vuxen person avses här person som är 21 år eller 

äldre. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg 55200

55903

Vård av vuxna med missbruksproblem, öppna insatser, 

individuellt behovsprövad öppen vård

Som vuxen person avses här person som är 21 år eller 

äldre. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg 55800

55904

Vård av vuxna med missbruksproblem, öppna insatser 

övriga

Som vuxen person avses här person som är 21 år eller 

äldre. Avser insatser som inte är individuellt 

behovsprövade, utan krav på inskrivning. Exempelvis 

alkoholrådgivning och öppen träfflokal. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg 55800

56810

Kontaktpersoner/familjer enligt SoL, LVU, barn och 

ungdomsvård

Kostnader för vuxna får inte bokas här. Behöver styras 

om i lönesystemet. Flyttat från BEOM. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

57100 Övriga insatser till vuxna

21 år eller äldre som inte är relaterade till eget missbruk. 

Kostnader för personer med psykiska problem ska inte 

redovisas här. Insatser till personer med behov av stöd i 

föräldrarollen utan krav på behovsprövning. Behov av 

stöd på grund av anhörigs missbruk och till våldsoffer. 

Kostnader för sociala kontrakt och härbärge. Även 

individuellt behovsprövade insatser bokas här. Bidrag till 

organisationer och föreningar inom denna verksamhet. 

Skyddat och tillfälligt boende. 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg 56030

57101 Kontaktpersoner till vuxna SoL Här bokas kostnader för personer 21 år eller äldre, ny verksamhet.7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

57500 Ekonomiskt bistånd 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

58000 IFO-adminstration 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

58510 Familjerätt 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg 57000

58550 Familjerådgivning 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg 57000

60010 Flyktingmottagning 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

60015 Administration ensamkommande barn Flyttat från BEOM 7300 Susanna Kullman Louise Hagberg

Vid felregisteringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar. Carin Petersson

Karin Klar, Lena 

Svensson

För samtliga verksamheter inom IFO:s ansvarsområde samt rättelse- och bokslutstransaktioner är kommundirektören beslutsattestant när ansvarig och ersättare ej är tillgänglig.

Attest

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Beslutsattest

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

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.

O:\Ekonomi\EKONOMIRUTINER\Kontoplan och attestlistor\Attestlistor 2022\Attestlista IFO 2022-01-01.xlsx 1/1
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2022-01-12

ATTESTLISTA BARN OCH UTBILDNING 2022
Gäller från 2022-01-01

Kod Verksamhet Kommentar Aktivitet Ansvar Attestansvarig Ersättare

Gammal  

verksamhetskod

40710 Dalens förskola 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson 41020

40711 Hjortens förskola 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson 41021

40712 Garantiförskola Vitsippan 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson 41023

40713 Rinna förskola 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson 41025

40714 Åsbogårdens förskola 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson 41027

40715 Mjölnarkullens förskola 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson 41028

40716

Interkommunal ersättning 

pedagogisk verksamhet

Här ska enbart kostnader för köpta 

platser bokföras. Intäkter för platser 

som kommunen säljer hamnar på 

respetkive förskola. 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson 41029

41200 Pedagogisk omsorg 6500

Anna Örtlund 

Frimodign Conny Oskarsson 40510

42510 Fritidshem Fritidsklubben 6100 Conny Oskarsson Christina Nessvi

42511 Fritidshem Solrosen 6100 Conny Oskarsson Christina Nessvi

42512 Åsbo fritidshem 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson

42513 Fritidshem Gullvivan 6100 Conny Oskarsson Christina Nessvi

42514 Fritidshem Kaprifolen 6100 Conny Oskarsson Christina Nessvi

42515 Rinna fritidshem 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson

43510 Förskoleklass Åsbo 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson 44034

43511 Förskoleklass Vällaren 6100 Conny Oskarsson Christina Nessvi 44035

44011 Undervisning åk 1-3 6100 Conny Oskarsson Christina Nessvi 44037

44012 Undervisning åk 4-6 6200

Jonas Cannervik 

Wass Christina Nessvi 44038

44013 Undervisning åk 7-9 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson 44039

44015 Undervisning Åsbo skola åk 1-6 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson 44040

44016 Undervisning elevstöd 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson 44041

44017 Undervisning förberedelseklass 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson 44042

44020 Lärverktyg, år 1-3 601 6100 Conny Oskarsson

Jonas Cannervik 

Wass 44044

Lärverktyg, ae 1-3 602 6100 Conny Oskarsson

Jonas Cannervik 

Wass

Lärverktyg, år 4-6 603 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, hkk 604 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, sltx 605 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, bild 606 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, idrott 607 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, musik 608 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, so 609 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, år 7-9 615 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, främ. språk 620 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, svenska 621 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, no 622 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, data 623 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, ae 4-6 624 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, matematik 625 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, spec 626 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, sltm 627 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, förbrukning 628 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, teknik 629 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson

Lärverktyg, Åsbo skola 630 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson

Lärverktyg, RO3 Åsbo skola 631 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson

44311 Grundsärskola åk 1-6 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson 44320
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2022-01-12

Kod Verksamhet Kommentar Aktivitet Ansvar Attestansvarig Ersättare

Gammal  

verksamhetskod

44312 Grundsärskola åk 7-9 6200

Jonas Cannervik 

Wass Christina Nessvi 44321

45010 Gymnasieskola 6010 Ida Lyckbåge Conny Oskarsson 45020

45310 Gymnasiesärskola 6010 Ida Lyckbåge Conny Oskarsson 45300

47000 Grundläggande vuxenutbildning 6010 Ida Lyckbåge Conny Oskarsson

47600 Svenska för invandrare 6010 Ida Lyckbåge Conny Oskarsson

48000 Gemensam adm grundskola

Här ska enbart gemensamma 

intäkter och kostnader för grundskola 

konteras. Allt som avser förskola 

bokas på verksamhet 48040. Flytta 

över löner för förskolerektorer till vht 

48040. Av skolchefens lön bokas 50 

% på 48000 och 50% på 48010. 6000 Conny Oskarsson

Jonas Cannervik 

Wass

48010 Administration lågstadiet 

Dela upp budget från vht 48000 till 

denna. Av skolchefens lön bokas 50 

% på 48000 och 50% på 48010. 6100 Conny Oskarsson

Jonas Cannervik 

Wass 48100

48020 Administration mellan/högstadiet 

Dela upp budget från vht 48000 till 

denna. 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson 48200

48030 Administration Åsbo

Dela upp budget från vht 48000 till 

denna. 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson 48300

48040 Administration Förskola

Här ska enbart intäkter och 

kostnader för förskola konteras. 6500 Anna Örtlund Frimodig Conny Oskarsson 48400

48500 Elevhälsa 6800 Christina Nessvi Conny Oskarsson 44010

48510 Cafeteria 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson 44014

48520 Skolskjutsar grundskola 6000 Conny Oskarsson

Jonas Cannervik 

Wass 44031

48530 Studie- och yrkesvägledare 6010 Ida Lyckbåge Conny Oskarsson 44046

48540 Skolbibliotek Stenbockskolan 6200

Jonas Cannervik 

Wass Conny Oskarsson 44061

48550 Skolbibliotek Åsbo skola 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson 44062

48560 Fastighetsservice Stenbockskolan 6000 Conny Oskarsson

Jonas Cannervik 

Wass 46011

48570 Fastighetsservice Åsbo 6300 Christina Nessvi Conny Oskarsson 46021

Vid felregisteringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar. Carin Petersson

Karin Klar, Lena K 

Svensson

För samtliga verksameter inom barn- och utbildnings ansvarsområden är kommundirektören beslutsattestant när ansvarig och ersättare ej är tillgänglig.

Attest

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Beslutsattest

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

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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ATTESTLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022
Gäller från 2022-01-01

Kod Verksamhet Ansvar Attestansvarig Ersättare

10010 Kommunfullmäktige 4000 Linda Hammarström Mats Hansson

12010 Revision 4000 Linda Hammarström Carin Petersson Ersättare ändrad till Carin Petersson

13021 Valnämnd 4000 Linda Hammarström Mats Hansson

13022 Överförmyndare 4000 Linda Hammarström Carin Petersson Ersättare ändrad till Carin Petersson

Vid felregisteringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar. Carin Petersson

Karin Klar, Lena K 

Svensson Ekonomichef ändrad till Carin Petersson

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

Attest

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Beslutsattest

För samtliga verksamheter inom kommunfullmäktigets ansvarsområde samt rättelse- och bokslutstransaktioner 

är kommundirektören beslutsattestant när ansvarig och ersättare ej är tillgänglig.

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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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

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

Upphör Rådet för hållbar utveckling

* Enl semeterplan 2021 nedan Enbart 

kostnader för hållbarhetskalender finns 

i utfallet. Bokas på verksamhetskod 

13010 framöver. 29010

2/4
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Kod Verksamhet Kommentar Ansvar Attestansvarig Ersättare

Gammal  

verksamhetskod

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

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

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

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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ATTESTLISTA MILJÖNÄMNDEN 2022
Gäller från 2022-01-01

Kod Verksamhet Ansvar Attestansvarig Ersättare

Gammal  

verksamhetskod

26110

Miljö- och hälsoskydd, 

myndighetsutövning 3000 Linda Hammarström Fredrik Svaton 10070

Vid felregistrering har 

ekonomienheten rätt att göra 

ändringar. Carin Petersson

Karin Klar, Lena K 

Svensson

Attest

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Beslutsattest

Då Boxholm, Mjölby och Ödeshög kommun har gemensam nämnd sköts alla fakturor från Mjölby kommun. Boxholms del 

regleras i avtal som kommundirektören attesterar.

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.

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

1/1
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ATTESTLISTA RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2022
Gäller från 2022-01-01

Kod Verksamhet Ansvar Attestansvarig Ersättare

27010 Administration Räddningstjänsten 8000 Johan Forsgren Jan-Erik Forsén

27020 Beredskap, Utryckning 8000 Johan Forsgren Jan-Erik Forsén

27021 Räddningstjänst Malexander 8000 Johan Forsgren Jan-Erik Forsén

27022 IVPA-Larm 8000 Johan Forsgren Jan-Erik Forsén

27023 Personalutbildning 8000 Johan Forsgren Jan-Erik Forsén

27031 Brandstation, Boxholm 8000 Johan Forsgren Jan-Erik Forsén

27032 Brandstation, Malexander 8000 Johan Forsgren Jan-Erik Forsén

27040 Länsalarmeringscentralen 8000 Johan Forsgren Jan-Erik Forsén

Vid felregisteringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar. Carin Petersson

Karin Klar, Lena K 

Svensson

Lars Karlsson har rätt att attestera tjänstgöringsrapporter på löner för verksamheterna 27020 -27023.

Attest

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Beslutsattest

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten 

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 10 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.

Avtalet om gemensam räddningstjänst mellan Mjölby kommun och Boxholms kommun attesteras av Boxholms 

kommundirektör.
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-18 KS 2022/15 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS/KF 
 Ekonomichef 

0142-895 30  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Budgetrapport 2022 – budget 2022, plan 2023-2024  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
På kommunfullmäktiges möte i december 2021 togs beslut om budgetramar för 
2022. Förvaltningar och nämnder har arbetat fram ett förslag till detaljbudgetar 
anpassade till beslutade ramar samt resultatmål anpassade efter kommunfullmäktiges 
tidigare beslutade inriktningsmål. Dessa redovisas i budgetrapport 2022, plan 2023-
2024.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunens totala budget har nu sammanställts i ett sammanhållet dokument; 
Budget 2022, plan 2023-2024. Det innehåller omvärldsanalys, ekonomisk översikt, 
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys, resultatmål samt 
verksamhetskommentarer.  
 
Driftsramarna för verksamheten ökar 1,8 % i budget 2022 jämfört med budget 2021. 
Finansieringen ökar 2,6 %. Budgeterat resultat uppgår till 4 526 tkr och motsvarar 
1,3 % i förhållande till skatter och bidrag, vilket är högre än det resultatkrav på 0,5 % 
som fullmäktige beslutat om. Samtidigt prognosticeras ett negativt resultat för 2021 
som kommer att behöva återställas de kommande tre åren. Driftsbudgeten 2022 är 
strikt satt, framförallt i förhållande till prognos 2021 och innehåller krav på 
effektivisering av verksamheterna.  
 
Soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner budgeteras uppgå till -3 % 2022.  
 
Resultatet i plan 2023 beräknas uppgå till 1 802 tkr (0,5 % av skatter och intäkter, 
men kräver ytterligare effektivisering på 2 745 tkr). I plan 2024 beräknas resultatet 
till 3 534 tkr (1,0 % av skatter och intäkter). 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna och fastställa budgetrapport Budget 2022, plan 2023-2024.  
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Budget 2022, plan 2023-2024 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Akt 
 
 
 
Carin Petersson   
Ekonomichef
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Budget 2022 Boxholms kommun 
Inledning 

 

3 (55) 

 INLEDNING 
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE & KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET 

 

Snart har år 2021 passerat och pandemin har fortsatt prägla vår vardag. Ljuset i tunneln, eller kanske 

vi ska kalla det förhoppningar längs vägen, har vi sett ett flertal gånger men sedan har vi varit tvungna 

att backa vad gäller restriktioner. Det är tur att människan har lättare att glömma tråkiga saker och att 

minnas det positiva. 

Vad har vi lärt oss av pandemin? Vi har lärt oss att visa varandra respekt och hänsyn samt att anpassa 

oss utifrån en väldigt annorlunda vardag. En vardag där vi inte kunnat ta något för givet och att livet är 

alltför värdefullt för alla och envar. Visst borde vi kunna fortsätta leva på detta vis, respektera varandra 

och utgå från att den andre tänker lika gott om dig? Erkänna att vi är olika men ändå lika på många sätt, 

i sårbarhet och medmänsklighet. Vi är alla människor som har olika förutsättningar från det vi föds vilket 

vi måste bli bättre på att förstå och att ta till vara på. Olikhet är vår styrka.  

 

BUDGET 2022 

I skrivande stund kan vi konstatera att vi till och med september månad blivit 40 stycken nya 

kommuninvånare vilket känns fantastiskt bra, framför allt för kommande års skatteunderlag. 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 självklart 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 och kommunstyrelsens ordförande är ny på sin post som folkvald. 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 ett helt nytt lag 

vars uppgift är att tillsammans med övriga anställda och kommuninvånare göra Boxholms kommun till 

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

 

FRAMTIDEN 

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. 
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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, exempelvis demens eller liknande som kanske blir än mer vanligt i hög ålder. Ibland skulle 

man önska en fungerande spåkula.   

Områden för nya tomter som är aktuella framöver är: 

- Bjursholm / Timmerö. 

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

- 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 

 

 

 

  

66



Budget 2022 Boxholms kommun 
Inledning 

 

5 (55) 

ORGANISATIONSÖVERSIKT 
 

 

 
 

 

  

 

Revision Valnämnd
Överför-
myndare

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Koncernbolag

AB Boxholmshus

AB Boxholmsteknik

SmåNet AB

Vökby AB

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 

Samordnings-

förbundet Västra 

Götaland 
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VART GÅR SKATTEPENGARNA? 
 

Så här får kommunen sina pengar 

85,8 % kommer från skatter och generella 

statsbidrag 

13,8 % kommer från avgifter och ersättningar 

som kommunen får för den service kommunen 

erbjuder 

0,4 % är finansiella intäkter 

 

 

 

 

 

 

  

85,8%

13,8%
0,4%

Fördelning intäkter

skatter och generella statsbidrag

 avgifter och ersättningar

 finansiella intäkter

39,62 kronor till barn- och utbildningsverksamhet

21,02 kronor till äldreomsorg

9,44 kronor till behandling- och omsorgsverksamhet

7,24 kronor till kommunövergripande verksamhet

5,21 kronor till bygg- och fritidsverksamhet

3,39 kronor till måltids- och serviceverksamhet

7,97 kronor till individ- och familjeomsorg

2,00 kronor till räddningstjänst

1,54 kronor till kultur- och turismverksamhet

0,35 kronor till kommunfullmäktiges ansvarsområden

0,29 kronor till ofördelade budgetmedel

0,25 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

0,37 kronor till kapitalkostnader årets investeringar

1,31 kronor till årets resultat
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 

 
 

 

 

 

 
Utfall 

2020

Prognos 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Allmänt
Antal invånare 1/11 5 443 5 479 5 483 5 493 5 503

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 14 659 -4 331 4 526 1 802 3 534

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

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr 338 840 346 262 352 162 360 409 371 367

Verksamhetens nettokostnad, tkr 325 199 352 269 348 657 359 317 368 545

Nettokostnad % av skatteintäkter och statsbidrag 96,0% 101,7% 99,0% 99,7% 99,2%

Nettokostnad per invånare, kr 59 746 64 294 63 589 65 414 66 972

Nämndernas budgetavvikelse, tkr 8 539 1 037 0 0 0

Balans
Investeringar, tkr 26 704 19 316 16 418 9 420 8 270

Likvida medel, tkr 24 545 21 872 13 512 9 506 7 956

Låneskuld, tkr 33 000 44 000 44 000 44 000 44 000

Låneskuld per invånare, kr 6 063 8 031 8 025 8 010 7 996

Soliditet % 43,4% 40,2% 42,2% 43,4% 45,1%

Soliditet, inklusive pensionsskuld % -5,7% -6,7% -3,0% -0,9% 2,2%

Borgens- och ansvarsförbindelser, tkr 472 337 470 398 467 100 464 176 461 068
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 
OMVÄRLDSANALYS 

Utdrag från SKR, Ekonomirapporten oktober 2021 

 

Snabb ekonomisk återhämtning tack vare omfattande stimulanser 

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I 
västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på 
ekonomin. Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har 
utökats. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. 

Även den svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket gör att den 
offentliga sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta beräknas skulden som andel av 
BNP minska i år, tack vare den starka BNP-tillväxten och de låga räntorna. Även kommande år räknar 
SKR med att skulden som andel av BNP minskar, från 37 procent 2021 till 29 procent av BNP 2025. 

Vår prognos visar en stark efterfrågetillväxt 2021–2022, med en ökning av BNP på 4,4 respektive 3,6 
procent, vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. Ökningen av antalet sysselsatta personer 
är tydlig, liksom nedgången av frånvaron. SKR räknar därför med att skatteunderlaget ökar med över 
4 procent både i år och nästa år. 

Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld 
och det är lätt att glömma hur djupt fallet i BNP var. Ser man till den sammanlagda BNP-förändringen i 
Sverige mellan 2019 och 2021 pekar vår prognos på en ökning på 1,5 procent, vilket innebär 0,75 
procent per år, något som är mycket lågt i ett historiskt perspektiv. Det gör att det också är naturligt att 
vänta sig en tydlig försvagning av arbetsmarknaden. 

Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första fas ligger antalet arbetade timmar för andra 
kvartalet i år 2 procent lägre än kvartalet före pandemin. Det råder därmed ingen tvekan om att 
Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 antas timgapet i svensk 
ekonomi slutas, vilket innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt beräknade 
timmarna, motsvande en normalkonjunktur. 

Återhämtningen i produktionen har skett med en betydligt lägre relativ arbetsinsats än före krisen. 
Arbetsproduktiviteten har därmed stigit markant. En minskning av korttidspermitteringar liksom 
sjunkande frånvaro kommer att öka medelarbetstiden framöver, vilket dämpar uppgången i antalet 
sysselsatta. Att arbetslösheten ökat sedan krisen slog till innebär också att konkurrensen om jobben 
blir hårdare. Åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten bland utsatta grupper på arbetsmarknaden 
blir därför extra viktiga. 

När svensk konjunktur nu stärks är det viktigt att gå från efterfrågestimulans till strukturåtgärder som 
gagnar den långsiktiga ekonomin. Det handlar särskilt om tre områden; få personer som står långt från 
arbetsmarknaden i arbete, att genomföra klimatrelaterade investeringar och att ställa om välfärden 
med hjälp av digitalisering och modern teknik. 

Långsammare ökning av befolkningen att vänta 

Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från 
arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och till 

70



 

Budget 2022 Boxholms kommun 
Budgetförutsättningar 

9 (55) 

välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att förändra 
arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att själva göra 
delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. 

Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med låg 
befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i 
tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska och 
befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, 
även i antal räknat, är personer över 80 år. 

Den lägre befolkningstillväxten gör att många kommuner och regioner kan förvänta sig betydligt lägre 
ökning, eller till och med minskning av antalet invånare kommande år. Om den befolkningsutveckling 
SCB förutspår kommer att bli verklighet behöver en hel del lokala och regionala investeringsplaner 
och skatteintäktsbudgetar revideras ned för att rymmas i den totala befolkningsprognosen för riket. 
Prognosen gör också att kostnaderna i kommuner och regioner förväntas öka något långsammare än 
de har gjort under den senaste tioårs perioden. Samtidigt kan vi förvänta oss en långsammare ökning 
av skatteintäkterna när effekterna av konjunkturåterhämtningen och den expansiva finanspolitiken 
avtar. 

 

Stark ekonomi i kommuner och regioner 

De kommande åren förväntar vi oss en relativt stark ekonomi i kommuner och regioner. Skälet är det 
lägre demografiska trycket, den expansiva finanspolitiken och den konjunkturella återhämtningen. De 
sammantagna resultatet både 2021 och 2022 beräknas till 35 miljarder kronor, för att sedan falla 
successivt ned mot dryga 20 miljarder, när de pandemirelaterade bidragen inte längre finns kvar. År 
2025 saknas knappt 12 miljarder för att klara ett resultat på 2 procent som andel av skatter och 
statsbidrag om inga åtgärder vidtas. Det är dock viktigt att påpeka att alla kommuner och regioner 
därmed inte kommer att ha positiva resultat. Flera kommuner och regioner kommer även kommande 
år att behöva vidta åtgärder för att få ekonomin i balans. Trots de relativt starka resultaten räknar vi 
med att kommunsektorns finansiella sparande redan 2022 vänder från plus till minus. Skälet är att 
investeringarna även framledes kommer att ligga på en hög nivå. De orosmoln som hotar i fjärran 
kommer, förutom från klimathoten, även från effekterna av den demografiska sammansättningen. 
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Viktigt att klara kompetensförsörjningen 

En av de viktigaste frågorna för välfärden i dag och det kommande decenniet är 
kompetensförsörjningen. Den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan kommunerna 
och regionerna i dag och kommer att öka i nästan alla län fram till 2030. För att klara 
kompetensförsörjningen behövs olika strategier för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens. Det handlar både om att vara en attraktiv arbetsgivare och att hitta lösningar för 
ett hållbart arbetsliv 

Relativt gott läge för kommunerna 

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren. En stark 
utveckling av skatteintäkterna enligt SKR:s senaste prognos gör att utsikterna är bättre än i vårens 
Ekonomirapport. Lika stor betydelse för den sammantagna bilden har den förväntade 
kostnadsutvecklingen, som är klart lägre än i tidigare bedömning. Befolkningsprognosen som ligger till 
grund för dessa beräkningar visar på en svagare befolkningsökning än föregående prognos. Inte minst 
bland de yngsta, där skillnaderna är stora. De demografiska behovsförändringarna växlar därmed ner 
på en nivå som motsvarar utvecklingen under 2000-talets första årtionde, men är väsentligt lägre än 
under det andra årtiondet. Hur en långsammare tillväxt av befolkningen kommer att spegla av sig i 
kommunernas investeringsplaner är för tidigt att säga. Stora behov av upprustning av befintliga 
anläggningar tillsammans med goda ekonomiska förutsättningar de närmaste åren gör att vi tror på 
fortsatt höga investeringsutgifter. 
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 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 
 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Basen för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftning inom området kommunallag och kommunal 

redovisningslag. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har 

både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Den viktigaste delen av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv medför att varje 

generation själv måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen 

generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en 

tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Formuleringarna 

i dessa mål bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, 

anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 

sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god 

ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och 

effekt. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta 

samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, 

tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om 

avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur 

verksamhetens prestation och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som 

säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa 

processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Samverkan är en viktig del för att Boxholms kommun ska kunna upprätthålla god kvalité men samtidigt 

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

områden. 

 

RESULTATUTVECKLING 

Det första året i mandatperioden blev resultatet för Boxholms kommun minus 14 307 tkr. Dyra kostnader 

för placeringar av barn och vuxna samt minskade intäkter och engångskostnader gällande ensam-

kommande barn förklarar stora delar av det negativa resultatet. Det andra året uppgick resultatet till plus 

14 659 tkr vilket innebar att balanskravsresultatet från 2019 återställdes redan 2020. Resultatet 2020 

påverkades positivt av coronapandemin, dels genom lägre kostnader, dels genom såväl ökade 

generella statsbidrag som riktade kostnadsersättningar från staten. Över hela mandatperioden skapas 

ett resultat på 447 tkr, vilket motsvarar cirka 0,1 % av skatter och statsbidrag. 

 

 

Årets budgetprocess beslutades av kommunstyrelsen i januari. Budgetarbetet påbörjades i mars, det 

anordnades en mål- och budgetdag i april samt en budgetberedning i maj. Därefter togs ett första utkast 

till budget. Den visade ett negativt resultat mot de ramar som initialt hade satts upp. På grund av 

förändringar i kommunledningen, med bland annat ny kommundirektör, ny ekonomichef samt ny 

År Resultat tkr

Över- / 

underskott

Utfall 2019 -14 307 -4,3%

Utfall 2020 14 659 4,3%

Prognos 2021 -4 431 -1,3%

Budget 2022 4 526 1,3%

Ackumulerat 2019 - 2022 447 0,0%
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förvaltningschef försenades budgetprocessen vilket innebar att de slutgiltiga ramarna beslutades i 

oktober. För att få en budget i balans och ett positivt resultat för år 2022 har verksamhetscheferna 

behövt arbeta fram budgetar med sparåtgärder samt endast tagit med det som varit nödvändigt, utan 

alltför stor inverkan på verksamheterna. Det slutgiltiga beslutet om budget togs i kommunstyrelsen i 

november och kommunfullmäktige i december. 

För att nå det av kommunfullmäktige beslutade finansiella resultatmålet, 0,5 % av skatter och bidrag, 

behöver ytterligare besparingar tas fram i nivån 2 700 tkr för 2023 medan för 2024 ser det ut som om 

resultatmålet kan komma att uppnås. Därutöver kommer det prognosticerade underskottet 2021 att 

behöva återställas under åren 2022-2024, i storleksordningen 1 500 – 2 000 tkr per år. Det finns alltså 

behov av fortsatt restriktivitet vad gäller kostnadsökningar. 

Finansieringen 2022 ökar netto med cirka 6300 tkr gentemot budget 2021 (1,9 %) och cirka 5 800 tkr 

(1,7 %) jämfört med prognosen 2021. Driftsramarna för kommunens nämnder ökar med cirka 4 100 tkr 

jämfört med budget 2021 (1,2 %) och minskar med cirka 3 100 tkr (-0,9 %) jämfört med prognosen 2021. 

Viss kostnadsreduktion krävs i budget 2022 för att komma i balansnivå och möta resultatkraven. För 

planåret 2023 återfinns det orealiserade besparingskravet på raden nettointäkt finansieringen.    

Resultatutveckling, tkr 

 

 

KÄNSLIGHETSANALYS 

Kommunens intäkter påverkas av en rad olika faktorer. Vissa är påverkbara andra är det inte. Nedan är 

några exempel på faktorer och hur de påverkar budgeten. 

 

 

Nyckeltal 

 

  

 Utfall 2019 Utfall 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Nettointäkt finansieringen 324 501 331 730 337 109 342 949 349 736 355 723

Utfall/budget nämnder 338 808 317 071 341 540 338 423 345 189 352 189

Totalt -14 307 14 659 -4 431 4 526 1 802 3 534

Procent av skatter & 

utjämningar -4,3% 4,3% -1,3% 1,3% 0,5% 1,0%

Parameter Förändring Påverkan +/- tkr (cirka)

Befolkning, ökning 20 personer 1 284

Skattesats, ökning 50 öre 6 026

Ränteförändring, ökning Not 1 1,0% -440

Ramar nämnder, ökning 1% -3 384

Not. 1 - beräknat på en låneskuld om 44 mkr

 

Utfall  

2020

Budget 

2021

Prognos 

2021

Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024

Årets resultat, tkr 14 659 2 283 -4 331 4 526 1 802 3 534

Kassaflöde, tkr 12 591 -1 068 -2 673 -8 360 -4 006 -1 550 

Soliditet 43,4% 45,9% 40,2% 42,2% 43,4% 45,1%

Soliditet inkl. pensionsskuld -5,7% -3,1% -6,7% -3,0% -0,9% 2,2%

Resultatmål 0,5 % av skatter och bidrag 4,3% 0,7% -1,3% 1,3% 0,5% 1,0%

Nettokostnadsandel av skatter och statsbidrag 96,0% 99,6% 101,7% 99,0% 99,7% 99,2%
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FINANSIERING 
 

STATSBIDRAG, UTJÄMNING OCH SKATTESATS 

När det gäller skatteintäkter får kommunen dessa för det invånarantal som är folkbokförda i kommunen 

per den 1:e november föregående år. Således beräknas skatteintäkter för år 2022 på det befolknings-

underlag som SCB redovisar den 1:e november 2021. De kommunalekonomiska utjämningarna 

beräknas efter olika invånarantal. En del beräknas efter 1:e november och andra efter 1:e januari. Då 

intäkterna bygger på ett prognostiserat invånarantal finns därmed en risk att prognosen avviker från 

faktiska intäkter.  

Efter politiskt beslut kommer den kommunala skattesatsen att vara oförändrad 2022. Skattesatsen till 

regionen kommer också att vara oförändrad. Här gjordes en höjning med 85 öre till år 2020. 

Skattesatserna för 2022 uppgår till oförändrade 21,82 kr i kommunalskatt och till 33,37 kr för den totala 

kommunalskattesatsen. 

Prognosen för skatteintäkterna 2021 innefattar även slutskatteavräkningar enligt prognos SKR som 

beräknas uppgå till 5 200 tkr netto, 1 100 tkr för föregående år och justering 4 100 tkr för innevarande 

år. 

Skatteintäkter, bidrag och utjämningar, tkr 

 

 

PENSIONSÅTAGANDEN OCH FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 

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

gång i framtiden ska den anställde få ut sina pengar i form av en kommunal pension, något som 

arbetsgivaren åtagit sig enligt pensionsavtalet. För Boxholms kommun sker beräkningen enligt den 

metod som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den så kallade bland-

metoden. Beräkningen följer även de rekommendationer och anvisningar som Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) ger ut. Pensionsskulden beräknas uppgå till 98 083 tkr vid utgången av år 2022 och 

bokförs som en ansvarsförbindelse. 

SOLIDITET 

Soliditeten är ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Samtidigt 

är soliditeten en direkt spegling över historiska resultat eftersom det egna kapitalet i balansräkningen 

har en direkt koppling till resultaträkningens utveckling. 

Det budgeterade resultatet för 2022 är 4 526 tkr vilket betyder att eget kapital ökar med motsvarande 

belopp. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 16 418 tkr och beräknas inte behöva finansieras med 

ytterligare lån. Soliditeten ökar därför något för 2022 och uppgår till 42,2 %, en ökning med 2 

procentenheter mot prognos 2021. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen uppgår till minus 3,0 %, 

vilket i jämförelse med andra kommuner är en låg och inte tillfredsställande nivå. Soliditeten inklusive 

ansvarsförbindelsen förbättras dock i långsam takt, den var som lägst år 2009 då den uppgick till minus 

41,6%. 

 Utfall 2020

Prognos 

2021

Budget 

2022

BU2022/ 

Prognos 

2021 Plan 2023 Plan 2024

Skatteintäkter 243 818 254 624 262 977 3,3% 271 810 280 223

Statsbidrag & utjämning 79 214 73 441 69 945 -4,8% 68 722 71 257

Fastighetsavgift 15 809 18 197 19 240 5,7% 19 877 19 877

Totalt 338 841 346 262 352 162 1,7% 360 409 371 357
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LIKVIDA MEDEL, INVESTERINGAR OCH UPPLÅNINGSBEHOV 

Vid årsbokslutet 2020 uppgick likvida medel till 26 704 tkr. I prognosen 2021 beräknas de minska till 

21 872 tkr och i budget 2022 till 13 512 tkr.   

Fram till augusti 2021 har investeringar gjorts på sammanlagt 12 877 tkr där fiberutbyggnad står för 

9900 tkr. Investeringar beräknas uppgå till 16 418 tkr år 2022. Investering i fiberutbyggnad har varit en 

stor post de senaste åren och kommer så att vara även under 2022. Utöver det sätts större 

investeringsbelopp av för asfaltering, stallet och leksaksfabriken. För planåren 2023-2024 har det 

beräknats att de totala investeringarna uppgår till 9 420 tkr respektive 8 270 tkr.  

Ett nytt lån på 20 000 tkr togs upp under 2020 för att täcka investeringen av kommunens utbyggnad 

av fibernät. Investeringsnivån för 2022 innebär inget ökat lånebehov 2022, men eventuellt under 

planåren 2023-2024 då likviditeten minskar.  

 

 

 

ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSE 

De totala ansvars- och borgensförbindelserna uppgick till 472 337 tkr i årsbokslutet 2020, varav 

103 320 tkr för pensionsåtagandet. I prognosen 2021 beräknas de uppgå till 477 525 tkr, varav 

pensionsåtagande 101 381 tkr. I budgeten 2022 redovisas 467 100 tkr, varav 98 083 tkr för 

pensionsförpliktelsen.  

 

  

2016 2017 2018 2019 2020
Prog
nos

2021

Budg
et

2022

Plan
2023

Plan
2024

Soliditet 47,8% 48,6% 46,6% 43,9% 43,4% 40,2% 42,2% 43,4% 45,1%

Soliditet inkl pensionsskuld -10,6% -7,0% -7,3% -16,1% -5,7% -6,7% -3,0% -0,9% 2,2%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Soliditetsutveckling

Nämnd/ område

Investerings-

belopp

Kapital-

kostnad

Investerings-

belopp 

Kapital-

kostnad 

Investerings-

belopp  

Kapital-

kostnad  

BEOM Behandling och omsorg 50 7 0 0 0 0

KS Barn och utbildning 390 40 140 17 0 0

KS Kommunövergripande 6 768 396 800 29 0 0

KS Måltid & service 0 0 50 7 0 0

KS Räddningstjänsten 130 20 210 13 50 3

KTN Kultur och turismnämnden 110 13 0 0 0 0

SBN Samhällsbyggnadsnämnden 8 750 772 0 0 0 0

ÄO Äldreomsorg 220 27 220 27 220 27

Uppskattade tillkommande investeringar 0 8 000 860 8 000 860

TOTALT, tkr 16 418 1 275 9 420 953 8 270 890

BUDGET 2022 BUDGET 2023 BUDGET 2024
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FINANSIELLA MÅL 

Resultatmål budget 2022 

Resultatet i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska uppgå till minst 0,5 
procent. Detta ska uppnås över mandatperioden 2019-2022. 

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 %.  

 

Att kommunen har en god ekonomisk hushållning och att de finansiella målen uppnås är viktigt för att 

kommunen ska kunna skapa sig marginaler för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. Målen 

ska samtidigt syfta till att vara konkreta och kopplade till politiken.  

Det första finansiella målet reviderades ner från ett resultat på 2 % till 0,5 % till budget 2020. I utfallet 

2020 blev överskottet plus 4,3 % och återställde det negativa resultatet från 2019. I prognosen för 2021 

beräknas det bli ett underskott på -1,3 %. Resultatmålet för 2022 uppnås i budgeten och uppgår till 

1,3%. För planåret 2023 krävs effektiviseringar/besparingar för att resultatmålet på 0,5 % ska uppnås.   

 

Driftsbudget finansieringen 

 

  

 Utfall 2020

Prognos 

2021

Budget 

2022

Budget 

2022 mot 

prognos 

2021

Plan 

2023

Plan 

2024

Skatteintäkter 243 818 254 624 262 977 3,3% 271 810 280 223

Statsbidrag & utjämningar 79 214 73 441 69 945 -4,8% 68 722 71 257

Fastighetsavgift 15 809 18 197 19 240 5,7% 19 877 19 877

Pensionskostnader -10 664 -12 084 -9 555 -20,9% -9 746 -9 941

Övriga personalkostnader 0 0 0 0 0

Finansnetto 1 018 1 676 1 022 -39,0% 710 712

Övriga kostnader & intäkter 2 535 1 255 -680 -154,2% -1 637 -6 405

Nettointäkt finansieringen 331 730 337 109 342 949 1,7% 349 736 355 723
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RESULTATMÅL 

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har nämnderna arbetat fram egna verksamhetsanpassade 

mål. Målen finns att läsa om under respektive nämnds verksamhetsberättelser.  

Nämnd/område Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

KF Finansiella mål 3 2 2 

KS Kommunövergripande 6 5 5 

KS Måltid & Service  3 4 4 

KS Bemanningsenheten 3 2 2 

KS Barn och utbildning 4 3 3 

KS Räddningstjänsten 4 4 4 

SMN Äldreomsorg 3 4 4 

SMN Individ- och familjeomsorg 4 2 2 

SMN Behandling och omsorg 3 2 2 

Kultur- o turismnämnd 5 5 5 

Samhällsbyggnadsnämnd 6 5 5 

Miljönämnd 6 2 2 

Summa 50 40 40 
 

BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Befolkningsutvecklingen som helhet har stor betydelse för kommunens skatteintäkter. En vikande 

befolkning gör att skatteintäkterna förändras i snabb takt. Även utvecklingen i olika ålderskategorier har 

betydelse. Det ställer krav på anpassning av ramar eftersom demografiska förutsättningar påverkar 

förvaltningarnas kostnader och hur de bör anpassas till förändringar. En förändring av skatteintäkter 

ställer också krav på, det kanske allra viktigaste, att de totala kostnaderna anpassas till intäkterna.  

År 2019 ökade befolkningen med 26 personer medan år 2020 hade Boxholms kommun en minskning 

med 34 personer för att åter under 2021 öka med 47 till 5 488 personer. 

För år 2022 är budgeten beräknad på 5 483 personer. Per förste november 2021 uppgick antalet 

invånare till 5 488 personer vilket innebär en positiv avvikelse på 5 personer mot hur intäkterna är 

beräknade. Under 2021 års första tio månader har kommunen ökat med 47 personer; födelseöverskottet 

är minus sexton personer, invandringsöverskottet är plus sex person och inrikes flyttningsöverskott är 

minus 19 personer. Budgeterade intäkter för år 2022 är beräknat på att antal invånare ökar med 

tjugofyra personer mot budgeten året innan. För planåren 2023-2024 är det beräknat med en 

befolkningsökning på tio personer per år.    

Antal invånare 1:e november 

År 

Invånare 
1:e 

november 

Förändring 
mot året 

innan 

2015 5 316 6 

2016 5 351 35 

2017 5 449 98 

2018 5 449 0 

2019 5 475 26 

2020 5 441 -34 

2021 5 488 47 
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PERSONAL 

 

PERSONALHÄLSA, FRISKVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING 

Resultatet av årets arbetsmiljöenkät visar även i år att anställda i Boxholms kommun, i allt väsentligt 

upplever sin arbetsmiljö som bra och säker. 

Arbetsmiljöfrågorna har fortsatt fått stor uppmärksamhet. Detta har drivits på både av pandemin, men 

även av att vi har en HR konsult med uppgift att arbeta aktivt med frågorna.  

Detta år har präglats av pandemin och frågor som kretsar kring hur arbetet skall kunna bedrivas inom 

de olika verksamheterna på ett så smittsäkert och effektivt sätt som möjligt. 

Lönekartläggning har genomförts under året. Syftet är att upptäcka osakliga löneskillnader som beror 

på kön. Eventuella korrigeringar kommer att beaktas i samband med årets löneöversyn. 

Friskvården för våra anställda bidrar till bättre hälsa och välbefinnande. Vi kan se att cirka hälften av 

våra anställda deltar kontinuerligt i någon form av friskvård. Hälsocoachen som anställdes 2019 har på 

ett bra sätt ökat medvetandet om friskvårdens positiva effekter. 

Antal tillsvidareanställda har i genomsnitt under 2020 varit 417 personer. Minskningen jämfört 2020 

beror på fortsatta effekter av nedläggningen av en förskola och personalreduceringar inom hemtjänst 

och behandling- och omsorgsverksamheten. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 8,4% 2020 till 7,3% 2021. Minskningen beror på utvecklingen 

av pandemin och effekter av vaccinationsgraden. Korttidsfrånvaron är fortsatt hög på grund av att 

personal, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från början av året, stannar hemma vid 

minsta symptom på förkylning. 

Fördelningen mellan män och kvinnor har ändrats. Tidigare var fördelningen 20% män och 80% kvinnor. 

År 2021 är andelen män 16% och andelen kvinnor 84%.      . 

 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

Trots ett mycket annorlunda år med en pandemi som gjort att många blivit sjuka har vi ändå lyckats bra 

i Boxholms kommun och fortsatt inte fått in någon smitta på våra äldreboenden. Det är viktigt att alla tar 

sitt ansvar och fortsatt tar till sig Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar, samtidigt som vi som 

arbetsgivare har ett fortsatt ansvar för att agera med försiktighet. 

Det är viktigt att vi framstår som en attraktiv arbetsgivare trots de rådande omständigheterna. 

Kommunen erbjuder därför: 

 En gemensam personalpool för att effektivare kunna tillgodose vikariebehov och öka antalet 

tillsvidareanställningar i stället för timanställda 

 Högre sysselsättningsgrader 

 Ett bra löneläge 

 Friskvårdsbidrag till alla anställda 

 Löneväxling mot pension 

 Semesterlöneväxling till förmån för extra semesterdagar 

 Gratis kaffe och te på alla arbetsplatser och lunch till rabatterat pris 

 Flextid och 39 timmars vecka för administrativ personal 

 Distansarbetsavtal där det går att tillämpa för del av arbetstid 
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FRAMTIDEN 

Vi har stor framtidstro trots viss osäkerhet om hur pandemin utvecklas och de utmaningar som följer på 

grund av ändrade beteenden och förutsättningar. Därför är det viktigt att vi behåller de förmåner som vi 

kan erbjuda personalen, och utvecklar dessa. Att tillgodose behovet av arbetskraft är också en stor 

utmaning, inte minst under rådande omständigheter. Vår bemannings- och rekryteringsenhet är en stor 

tillgång i jakten på arbetskraft. Ett antal personer på nyckelpositioner har lämnat kommunen och bland 

annat gått i pension. Kommunen har kunnat rekrytera bra ersättare till dessa tjänster. Det kommer att 

startas ett utbildningsprogram för alla chefer så att de ska få de bästa möjliga förutsättningarna för att 

verka som bra chefer och ledare. 

 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

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. 

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. 

Att minst tio praktikanter alltid ska finnas i våra verksamheter. 
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RÄKENSKAPER 
RESULTATRÄKNING 

 

Belopp i tkr 

 

  

 

Utfall 

2020

Prognos 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan  

2024

Verksamhetens intäkter 64 105 60 988 56 801 57 767 58 749

Verksamhetens kostnader -382 174 -405 834 -398 087 -409 678 -420 316

Avskrivningar -7 130 -7 423 -7 371 -7 406 -6 978

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -325 199 -352 269 -348 657 -359 317 -368 545

Skatteintäkter 243 818 254 624 262 977 271 810 280 233

Generella statsbidrag och utjämning 95 022 91 638 89 184 88 599 91 134

VERKSAMHETENS RESULTAT 13 641 -6 007 3 504 1 092 2 822

Finansiella intäkter 1 381 2 939 1 444 1 200 1 200

Finansiella kostnader -363 -1 263 -422 -490 -488

RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER 14 659 -4 331 4 526 1 802 3 534

ÅRETS RESULTAT 14 659 -4 331 4 526 1 802 3 534
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BALANSRÄKNING 
 

Belopp i tkr 

 

 

Utfall 

2020

Prognos 

2021

Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024

Immateriella anläggningstillgångar 167 0 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 118 770 130 663 139 710 141 724 143 016

Finansiella tillgångar 28 201 26 201 26 201 26 201 26 201

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 147 138 156 864 165 911 167 925 169 217

Förråd m.m. 1 365 1 065 1 065 1 065 1 065

Övriga kortfrist. fordr. 37 473 36 473 36 473 36 473 36 473

Kassa och bank 24 545 21 872 13 512 9 506 7 956

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 63 383 59 410 51 050 47 044 45 494

SUMMA TILLGÅNGAR 210 521 216 274 216 961 214 969 214 711

 

Utfall 

2020

Prognos 

2021

Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024

Årets resultat 14 659 -4 331 4 526 1 802 3 534

Övrigt eget kapital 76 622 91 281 86 950 91 476 93 278

EGET KAPITAL 91 281 86 950 91 476 93 278 96 812

Pensionsavsättning inkl. löneskatt 6 443 10 443 10 090 9 782 9 476

Avsättning avfallsanläggning 12 876 12 636 9 527 6 418 3 309

Avsättning KNUT 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

AVSÄTTNINGAR 20 819 24 579 21 117 17 700 14 285

Långfristiga lån 33 000 44 000 44 000 44 000 44 000

Skuld för kostn. ers. & inv.bidrag 1 211 7 535 7 158 6 781 6 404

Långfristiga skulder 34 211 51 535 51 158 50 781 50 404

Kortfristiga lån 11 000 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 53 210 53 210 53 210 53 210 53 210

Kortfristiga skulder 64 210 53 210 53 210 53 210 53 210

SKULDER 98 421 104 745 104 368 103 991 103 614

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 210 521 216 274 216 961 214 969 214 711
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KASSAFLÖDESANALYS 
Belopp i tkr 

 

 

 

 

  
Utfall 

2020

Prognos 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Årets resultat 14 659 -4 331 4 526 1 802 3 534

Justering ej likviditetspåverkande poster 6 983 11 423 7 018 7 098 6 672

Övriga likviditetspåverkande poster -46 -240 -3109 -3109 -3109

Poster som redovisas i annan sektion -321 0 0 0 0

Poster som bokförts direkt mot eget kapital 419 0 0 0 0

Förändring av rörelsekapital 1 341 7 624 -377 -377 -377

23 035 14 476 8 058 5 414 6 720

-30 444 -17 316 -16 418 -9 420 -8 270

20 000 0 0 0 0

12 591 -2 840 -8360 -4006 -1550

11 954 24 545 21 872 13 512 9 506

24 545 21 705 13 512 9 506 7 956

Rörelsekapital omfattar minskning/ökning förråd, övriga kortfristiga fordringar, kostnadsersättningar&investeringsbidrag samt övriga 

kortfristiga skulder

5 791 7 097

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

8 435

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Medel från verksamheten 

före förändring av rörelsekapital
21 694 6 852
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DRIFTSBUDGET 
 

UTFALL OCH BUDGET PER NÄMND/OMRÅDE 

Tkr Utfall 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige 1 110 846 1 220 1 244 1 269 

KS Kommunövergripande 23 777 25 701 25 000 25 500 26 010 

KS Måltid & Service  12 878 11 893 11 700 11 934 12 173 

KS Barn och utbildning 130 251 139 636 136 776 139 511 142 398 

KS Räddningstjänsten 6 622 7 178 6 900 7 038 7 179 

SMN Äldreomsorg 67 656 72 852 72 554 74 005 75 485 

SMN Individ- och familjeomsorg 25 243 30 699 27 500 28 050 28 611 

SMN Behandling och omsorg 27 914 29 558 32 578 33 229 33 894 

Kultur- och turismnämnd 4 955 4 878 5 322 5 428 5 537 

Samhällsbyggnadsnämnd 15 809 17 305 18 000 18 360 18 727 

Miljönämnd 856 994 873 890 908 

Summa driftsbudget 317 072 341 540 338 423 345 191 352 191 

       
Kapitalkostnader investeringsbudget 572 1 276 942 827 

Ofördelade budgetmedel  115 1 000 1 000 1 000 

Nödvändigt sparbeting     2 745  
 

      
Finansiering 331 731 337 796 345 225 346 190 357 552 

Resultat 14 659 -4 431 4 526 1 802 3 534 
Procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning 

4,3% -1,3% 1,3% 0,5% 1,0% 

 

BUDGET I PROCENT (%) PER NÄMND/OMRÅDE 

  

Kommunfullmäktige
0,4%

KS Kommunövergripande
7,4%KS Måltid & Service 

3,5%

KS Barn och utbildning
40,4%

KS Räddningstjänsten
2,0%

SMN Äldreomsorg
21,4%

SMN Individ- och 
familjeomsorg

8,1%

SMN Behandling och 
omsorg

9,6%

Kultur- och 
turismnämnd

1,6%

Samhällsbyggnadsnämnd
5,3%

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

Tkr Intäkter 

Lämnade 
bidrag, köpt 
verksamhet Personal 

Lokal & 
fastighet Övrigt 

Kapital-
kostnad Netto 

Kommunfullmäktige 157 13 527 4 833 0 1 220 

KS Kommunövergripande 7 569 1 835 17 110 2 753 8 424 2 448 25 000 

KS Måltid & Service 6 127 286 12 030 69 5 378 64 11 700 

KS Barn och utbildning 19 753 32 419 91 216 17 277 15 057 559 136 776 

KS Räddningstjänsten 232 1 491 3 374 1 143 593 532 6 900 

SMN Äldreomsorg 8 096 2 760 60 184 10 181 6 280 1 247 72 554 

SMN Individ och familjeomsorg 2 772 15 643 12 778 702 1 142 7 27 500 

SMN Behandling och omsorg 7 219 3 212 31 248 2 999 2 308 29 32 578 

Kultur- och turismnämnd 1 558 107 4 495 497 1 660 121 5 322 

Samhällsbyggnadsnämnd 3 117 7 451 6 443 2 412 2 252 2 559 18 000 

Miljönämnd 0 873 0 0 0 0 873 

SUMMA 56 600 66 090 239 404 38 037 43 927 7 566 338 423 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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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 stadsbidrag.  

 

 

 

Nämnd/område Utfall 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Kommunfullmäktige 204 155 223 227 231

KS Kommunövergripande 4 370 4 722 4 560 4 642 4 727

KS Måltid & Service 2 367 2 185 2 134 2 173 2 212

KS Barn och utbildning 23 939 25 654 24 945 25 398 25 876

KS Räddningstjänsten 1 217 1 319 1 258 1 281 1 305

SMN Äldreomsorg 12 434 13 385 13 233 13 473 13 717

SMN Individ- och familjeomsorg 4 639 5 640 5 016 5 106 5 199

SMN Behandling och omsorg 5 130 5 430 5 942 6 049 6 159

Kultur- o turismnämnd 911 896 971 988 1 006

Samhällsbyggnadsnämnd 2 906 3 179 3 283 3 342 3 403

Miljönämnd 157 183 159 162 165

Totalt nämnder/verksamhet 58 274 62 748 61 722 62 842 64 000
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VERKSAMHETERNA 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Kommunfullmäktiges uppgift enligt 5:e kapitlet 1 § kommunallagen (2017:725) är att besluta i ärenden 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Främst avses mål och riktlinjer, 

budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och 

de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för 

verksamheten i övrigt.  

Kommunfullmäktiges valberedning består av gruppledarna från de i fullmäktige representerade 

partierna. Valberedningen bereder val till de poster i nämnder, styrelser och andra samarbetsorgan, till 

exempel Samordningsförbundet, som kommunfullmäktige utser.  

Nämnderna ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sina uppdrag. Hur detta 

ska ske framgår av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budgetprocessplan. Redovisning sker 

bland annat genom delårsrapport och årsredovisning.  

Enligt 11:e kapitlet 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk form. Fullmäktige ska besluta 

om riktlinjerna i Boxholms kommun för god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer är att med hög 

effektivitet och minsta möjliga slöseri med resurser skapa nytta för kommuninvånarna när den 

efterfrågas. Genom att göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid skapas utrymme för de stora satsningar 

kommunen vill göra för att bli en tillväxtkommun. 

 

INRIKTNINGSMÅL  

Inriktningsmålen är förenliga med nationella och regionala mål och ska ligga till grund för kommunens 

årliga resultatmål. Verksamheterna har uppdraget att ta fram årliga resultatmål som presenteras och 

beslutas i kommunens budgetdokument. De årliga resultatmålen kan följas upp i internkontrollen samt 

årsbokslutet. 

1. Bra kommunal verksamhet 

Boxholms kommuns huvuduppdrag är att ge god service och bra tjänster till invånarna. Alla 

medarbetare ska därför bidra till att kommunens verksamheter håller en god kvalitet. Detta uppnås 

genom att alla behandlas väl och får ett gott bemötande med utgångspunkt i kommunens värdegrund 

som vilar på dialog, öppenhet och tillit för varandra.  

Praktiskt sker kommunens kvalitetsarbete främst genom tillämpning av LEAN-filosofin, vilken innebär 

att vi bara arbetar med sådant som är värdeskapande för såväl kommuninvånarna som anställda, de 

som vi är till för. Huvudsyftet med Lean är att åstadkomma mer av det man vill uppnå med mindre 

resurser och ansträngning. 

2. Goda livsvillkor för Boxholms kommuns invånare och anställda 

Invånare i Boxholms kommun ska ha goda förutsättningar att tillvarata sina förmågor och forma sina 

liv, samt delta i samhällets omvandling. Detta gäller utbildning, arbete, fritid, social samvaro, 

boendemiljöer, levnadsvanor, kulturaktiviteter m.m. Kommunens invånare ska inte utsättas för 

hälsorisker av olika slag.   

Alla anställda ska ges goda förutsättningar att tillvarata sina förmågor och forma sina liv när det gäller 

utbildning, arbete, fritid, social samvaro med mera.  
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3. Ett lokalt näringsliv som utvecklas 

Boxholm ligger bra till och har goda förutsättningar för en fortsatt gynnsam tillväxt, inte minst inom de 

gröna näringarna och turistnäringen. Vi skapar möjligheter för ett flexibelt och robust näringsliv, som 

tillvaratar möjligheter och står starkt vid förändringar. Kommunen ska också eftersträva en hög och 

lika sysselsättningsgrad för kvinnor som för män liksom låg arbetslöshet.  

Företag ska kunna rekrytera den arbetskraft de behöver och se kommunen som attraktiv för utveckling 

och investering.  

4. Hållbart nyttjande av naturens resurser  

Kommunens bebyggelse, transporter, konsumtion, produktion och tekniska system ska utvecklas på 

ett sådant sätt att negativ miljöpåverkan, både inom och utanför kommunen, minimeras. 

Användningen av förorenade ämnen ska vara låg och kontrollerad och så låg som möjligt med sikte 

på framtida nollvision. Kommunen tar i sitt arbete aktivt hänsyn till de nationella miljömålen vilket bland 

annat innebär att eventuella ingrepp på åkermark ska begränsas och skyddet för biologiskt värdefulla 

områden ska värderas högt. Genom en aktiv dialog med de gröna näringarna verka för ett långsiktigt 

uthålligt brukande av Boxholms kommuns naturresurser. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG (ingår i Kommunfullmäktiges driftsbudget) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Prognos 2021 Budget 2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 2021 Plan 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 79 73 105 43,8% 107 109 

Lokal & fastighetskostnader 0 0 4 0,0% 4 4 

Övriga kostnader 254 22 248 1027,3% 253 258 

Nettokostnad  333 95 357 275,8% 364 371 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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KOMMUNREVISION 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 

verksamhet som sker i kommunen och bedöma ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är 

oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom också medborgarnas. 

 

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och 

kommunstyrelsens verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om verksamheterna är 

ändamålsenliga och effektiva, om styrningen är tillräcklig, om den interna kontrollen är 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.  

 

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.  

 

BUDGET I SAMMANDRAG (ingår i Kommunfullmäktiges driftsbudget) 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 Prognos 2021 Budget 2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 2021 Plan 2023 Plan 2024 

Personalkostnader 78 106 107 0,9% 109 111 

Övriga kostnader 397 297 468 57,6% 477 487 

Nettokostnad  475 403 575 42,7% 587 598 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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VALNÄMND 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

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

genomförs vart fjärde år och nästa ordinarie val är den 11 september 2022. De ansvarar också för 

valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år, där nästa val är 2024. Ansvaret gäller även för 

folkomröstningar och eventuella extraval. Valnämnden har till uppgift att genomföra valen på ett 

rättssäkert och smidigt sätt. Valnämnden ska bland annat utse och utbilda röstmottagare. Den ska se 

till att det finns vallokaler och har ansvaret för förtidsröstning i kommunen. Valnämnden ansvarar 

också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels under onsdagen, veckan 

efter valdagen.   

 

BUDGET I SAMMANDRAG (ingår i Kommunfullmäktiges driftsbudget) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 Prognos 2021 Budget 2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 2021 Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter  0 0 157 0,0% 160 163 

Personalkostnader 14 15 68 353,3% 69 71 

Lokal & 
fastighetskostnader 1 0 0 0,0% 0 0 

Övriga kostnader 2   60 0,0% 61 62 

Nettokostnad  17 15 -29 -293,3% -30 -30 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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ÖVERFÖRMYNDARE 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, 

förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren är även behjälplig vid tillsättning av dessa personer. 

Gode män och förvaltare har sitt uppdrag som sidouppdrag eller fritidssysselsättning. Överförmyndare, 

gode män och förvaltare är inte anställda av kommunen utan ersättning för nedlagt arbete erhålls i 

form av arvode. 

 

FRAMTID 

Personer med behov av god man ökar stadigt i alla åldersgrupper. Arbetet med att hitta lämpliga 

personer för detta uppdrag pågår kontinuerligt. Det är svårt att hitta yngre personer som vill engagera 

sig i den här typen av uppdrag, vilket medför att det blir svårare att rekrytera ställföreträdare till främst 

yngre huvudmän.   

Andelen ensamkommande barn som har en god man via kommunen bedöms under 2022 vara ett 

fåtal eftersom antalet ensamkommande barn totalt sett har minskat i landet. 

Antalet godmanskap som kräver mer tid och arbete av gode männen ökar stadigt. I vissa fall kan detta 

innebära att flera arvoden till gode män som betalas med kommunala medel ökar. Detta på grund av 

att antalet yngre huvudmän som har låg eller ingen inkomst alls ökar, vilket resulterar i att de inte kan 

betala arvode till sin gode man själva. Kostnader för tolk kommer att öka under 2022. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG (ingår i Kommunfullmäktiges driftsbudget) 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 2021 Plan 2023 
Plan 

2024 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 0 0 13 0,0% 13 14 

Personalkostnader 239 279 247 -11,5% 252 257 

Övriga kostnader 46 54 57 5,6% 58 59 

Nettokostnad  285 333 317 0 323 330 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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KOMMUNSTYRELSE 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Närmare föreskrifter om kommunstyrelsen och övriga nämnder finns i 6 kap. Kommunallagen 

(2017:725). Där framgår att styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt 

över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i annan juridisk form såsom 

kommunalförbund eller i bolagsform. Utöver det som enligt kommunallagen direkt ligger på styrelsen 

kan fullmäktige med stöd av 8 § ge styrelsen befogenheter att besluta i särskilt angivna frågor som 

normalt rör nämndernas verksamhet i de fall det inte rör myndighetsutövning.  

Styrelsen har också skyldighet att följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Vidare ska styrelsen bereda ärenden som beslutas av fullmäktige, handha den 

ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen ska dessutom fullgöra alla de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.  

 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

Förvaltningscheferna ska ta fram två nyckeltal för sin nämnd/område. Nyckeltalen ska ge en bra 
kostnadsjämförelse mot jämförbara kommuner. Nyckeltalen ska följas upp till mål- och budgetdagen 
våren 2022. 

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

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

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 mycket under 

såväl 2020 som 2021 och kommer även att prägla verksamheterna framöver. Beslut har tagits i 

kommunfullmäktige om digitaliseringspolicy och riktlinjer för arbete på distans för våra medarbetare. 

Införande av nytt ärendehanteringssystem och inträde i kommunalförbundet Sydarkivera påverkar 

också utvecklingen av nya arbetssätt.    

  

FRAMTID 

Boxholms kommun hade 2018, 2020 och 2021 den bästa tillväxten i Östergötland enligt en mätning 

gjord av kreditupplysningsföretaget Syna. Det visar att det näringslivsarbete som görs ger resultat. För 

att öka servicen och göra ytterligare satsningar som kan stärka kommunen och företagens möjlighet 

att expandera har en planarkitekt anställts. Det expansiva läge som kommunen befinner sig i är 

positivt men kräver nya planer i en större omfattning än tidigare.  
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BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 
2021 Plan 2023 

Plan 
2024 

Intäkter  6 962 6 298 7 569 20,2% 7 720 7 875 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 1 751 2 113 1 835 -13,2% 1 872 1 909 

Personalkostnader 15 725 15 888 17 110 7,7% 17 452 17 801 

Lokal & fastighetskostnader 2 628 3 173 2 753 -13,2% 2 808 2 864 

Övriga kostnader 7 969 7 864 8 424 7,1% 8 592 8 764 

Kapitalkostnader 2 666 2 957 2 448 -17,2% 2 497 2 547 

Nettokostnad  23 777 25 697 25 000 -2,7% 25 500 26 010 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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MÅLTID OCH SERVICE 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Mat och måltider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. 

Måltid och service ansvarar idag för två områden: 

 Laga och servera goda och näringsriktiga måltider till förskolebarn, elever och äldre inom 

hemtjänst och särskilt boende. 

 Lokalvård på de förskolor som har kombinationstjänsterna kök-lokalvård, samt lokalvård på 

Parkettens skolmåltid. 

Enligt skollagen har elever inom grundskolan rätt till kostnadsfria, näringsriktiga måltider som ska 

motsvara 1/3 av dagsbehovet. Exempelvis har Livsmedelsverket rekommendationer om hur 

måltiderna bör planeras.  

Boxholms kommun arbetar med konceptet Food for Life. Konceptet arbetar efter tanken att använda 

lokalproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär också att måltiden utnyttjas 

som en resurs när det gäller lärande. Genom en profilering mot närproducerat och konceptet Food for 

Life möjliggörs att god mat med hög kvalitet blir tillgänglig för alla våra matgäster i kommunen. De 

gröna näringarna omkring oss involveras och människor ges på så sätt kunskap om var maten 

kommer ifrån, hur den odlas/produceras och sedan tillagas.  Vår mat är en otrolig källa till kunskap 

och måltiden ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten. 

Inom vård och omsorg läggs stort vikt vid våra gästers/ kunders behov av energi och näringsämnen 

för att ge rätt förutsättningar för en god hälsa. Måltiden ska upplevas trivsam och glädjefylld. 

 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

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 

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

Handlingsplan för minskat matsvinn ska tas fram under året 

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 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Från och med 19 november 2021 har Boxholm ett samverkansavtal med Vadstena kommun gällande 

kostchef. Boxholms kommun har tillgång till 25 % och Vadstena kommun 75 % av kostchefstjänsten. 

 

FRAMTID 

Det finns brister i kök, vilket gör att arbetsmiljön inte är säker och lättarbetad. Det finns behov av 

renovering av förskoleköket Dalen samt nybyggnation av kök och matsal i Åsbo.  

 

Arbetet med måltidspedagogik inom ramen för Food For Life inom alla verksamheter fortsätter. Under 

2022 kommer ett aktivitetsprogram att arbetas fram till äldreomsorgen för att förenkla för 

omsorgspersonalen att kunna arbeta med Food for Life. I detta arbete ingår även kontinuerlig 

kompetensutveckling. 
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Digitaliseringsarbetet fortsätter, där första steget med interna beställningar är implementerat. Nästa 

steg blir beställningar av matlådor till våra brukare som fortfarande bor hemma. Hållbarhet ska 

genomsyra hela måltid- och service verksamheten och det inbegriper både arbetsmiljö och klimat, 

detta inom ramen för målen i agenda 2030. 

 

Gällande framtida kompetensförsörjning finns det stora utmaningar. Därför är utvecklingen av 

samarbetet med de skolor som utbildar personal inom måltidsbranschen är viktig.  Vi bör i framtiden 

sträva efter att anställa fler kockar i våra verksamheter detta för att öka kompetensen men även för att 

göra vår verksamhet mindre sårbar. 

Arbetet med krisberedskap bör intensifieras och en plan för hur måltid- och service ska klara 

verksamheten i händelse av kris bör tas fram.  

 

BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 
2021 Plan 2023 

Plan 
2024 

Intäkter  4 814 5 083 6 127 20,5% 6 250 6 375 

Personalkostnader 11 523 12 023 12 030 0,1% 12 271 12 516 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 230 0 286 0,0% 292 298 

Lokal & fastighetskostnader 855 65 69 6,2% 70 72 

Övriga kostnader 5 012 4 810 5 378 11,8% 5 486 5 595 

Kapitalkostnader 72 78 64 -17,9% 65 67 

Nettokostnad  12 878 11 893 11 700 -1,6% 11 934 12 173 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 

 

 

Personalkostnader
67,5%

Lokal & 
fastighetskostnader

0,4%

Övriga kostnader
30,5%

Kapitalkostnader
0,5%

95



 

Budget 2022 Boxholms kommun 
Verksamheterna 

34 (55) 

BEMANNING- OCH REKRYTERINGSENHETEN 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING  

Bemanning- och rekryteringsenhetens uppdrag består dels i att säkerställa resurs- och vikariebehovet 

som uppstår i verksamheterna samt att ansvara för rekryteringar i alla kommunens verksamheter.  

Vikarietillsättning sker genom kommunens poolverksamhet samt timanställda. Poolverksamheten 

består av fast anställd personal som verkar inom äldreomsorg, barnomsorg/grundskola, måltid- och 

service samt behandling- och omsorg. Utöver poolpersonalen består enheten av 

bemanningssamordnare och enhetschef.  

Bemanning- och rekryteringsenhetens totala budget fördelas ut på de verksamheter som nyttjar 

enhetens resurser.  

 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

Poolverksamheten ska ha minst 80 % utlagd arbetstid i verksamheterna 

Vakanser som är verksamhetskritiska ska lösas inom två timmar 

 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 

De verksamhetsförändringar som skett under 2021 i poolgrupperna har till största delen varit 

personalomsättning. Den kommer att fortsätta in under första halvåret 2022 också. 

Ett nytt avtal för pool-personal tecknades from 1 juni 2020 och utvärdering har skett under 2021. Det 

kommer mynna ut i ett nytt avtal under 2022. 

Arbetet med personalens kompetenshöjning och breddning för att få ett effektivare och ett maximalt 

nyttjande av resurserna sker fortlöpande. 

Ett mer kontinuerligt arbete har inletts med cheferna internt vilket resulterat i större förståelse och ökat 

samarbete. Detta har gett ett effektivare och snabbare flöde i bemanningsprocesserna. 

Det blir allt svårare att rekrytera vikarier till verksamheterna, enheten har annonsering med påföljande 

intervjuer löpande, dock ser vi en tendens till att inte hitta det som efterfrågas. En hög andel som 

söker kan inte svenska språket. Genomförda rekryteringar i övrigt har varit framgångsrika. 

 

FRAMTID 

Under 2022 fortsätter arbetet med att ytterligare sprida poolresurserna mellan verksamheterna.  

Vid rekryteringar av nyutbildad arbetskraft har vi stor hjälp av de sociala kanaler som finns för att 

attrahera nya sökande till kommunen.  

Fortsättningsvis försöker vi behålla det goda samarbetet som enheten har med övriga chefer internt 

gällande bemanning/planering vid toppar med mera. 

Vid rekrytering strävar vi efter att få rätt utbildad personal för ändamålet.  

Vår strävan är fortsättningsvis att kunna bemanna utefter de behov som verksamheterna efterfrågar 

vid korttidsfrånvaro. 
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BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 Budget 2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                         

Budget 2021 Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter  14474 15 219 15 211 0% 15 515 15 826 

Personalkostnader 14037 14 773 14 739 -0,2% 15 034 15 334 

Lokal & 
fastighetskostnader 159 166 169 1,8% 172 176 

Övriga kostnader 257 259 282 8,9% 288 293 

Kapitalkostnader 21 21 21 0,0% 21 22 

Nettokostnad  0 0 0 0,0% 0 0 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 

 

  

Personalkostnader
96,5%

Lokal & fastighetskostnader
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Övriga kostnader 2%

Kapitalkostnader 0,5%
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BARN OCH UTBILDNING 

GRUNDSKOLA 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Barn- och utbildningsverksamheten, grundskola, ansvarar för att utbildning genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen, läroplan samt föreskrifter som meddelas med stöd av lagen och de 
bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.  
 
Barn- och utbildningsverksamheten ansvarar därmed för: 

  
 förskoleklass  

 grundskola  

 fritidshemsverksamhet  

 grundsärskola  

 gymnasieskola  

 gymnasiesärskola  

 vuxenutbildning  

 svenskundervisning för invandrare  

 vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning 
 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

En ökad måluppfyllelse med minskade skillnader i statistiska resultat vad gäller ämnen, grupper och 
könstillhörighet i årskurs 9. 

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en tre-års period, ska andelen elever i årskurs 3, 6 
och 9 som ännu inte når godtagbara kunskaper minska. 

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en tre-års period, ska andelen elever i årskurs 3, 6 
och 9 som når mer än godtagbara kunskaper öka. 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Grundskolans budgetram för 2022 ligger på samma nivå som 2021. Det innebär att vissa 

effektiviseringar behöver genomföras i skolverksamheten. Bemanningen kommer att anpassas till 

verksamheten vilket innebär att antalet tjänster kommer att minska.  

0,5 % av den totala kostnaden för personal tas bort för budget 2022 då verksamheten inte alltid kan 

bemannas med vikarier.    

Skolan har i budget 2022 fått ökade kostnader för skolskjutsar. Även ersättningen för interkommunala 

elever och kostnaden för köpt grundsärskola har ökat mot budget 2021. Dessa kostnader har 

verksamheten svårt att påverka.  

 

FRAMTID 

I grundskolan är det nu 591 elever, vilket är en ökning med 7 elever från förra året. Enligt prognos 

förväntas en ökning i elevantalet fram till läsåret 24/25 där elevantalet uppgår till cirka 617 elever. 

Mycket arbete kommer fortsatt de närmaste åren läggas på att göra en bra skola bättre, med fokus på 

en god och trygg lärmiljö. Överenskommelsen med Östergötlands Idrottsförbund och Rörelsesatsning 

i skolan kommer hjälpa till att bygga en trygg lärmiljö.  

Prioriterat utvecklingsområde för skola och fritidshem i Boxholms kommun är att skapa: 
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 Samsyn inom och mellan skolenheterna gällande skolans uppdrag: En likvärdig utbildning där 

”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen” (Lgr11, kap 1).  

 

Under läsåret 21/22 kommer skolans och lärarnas utvecklingsarbete innebära kollegialt arbete med 

implementering av de nya kursplanerna som träder i kraft i juli 2022. Under läsåret kommer även 

fortsättningsvis utvecklingsarbete riktas mot höjd kompetensnivå hos pedagogerna gällande NPF.   

Att rekrytera personal med adekvat utbildning blir allt svårare och lönekostnaderna blir till följd av det 

allt högre. För att klara framtida personalförsörjning måste kommunen ständigt arbeta för att vara en 

attraktiv arbetsgivare.  

Resurser för att möta elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd är svåra att beräkna i 

budget då behov uppstår eller in- och utflytt av elev sker.   
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BARN OCH UTBILDNING 

FÖRSKOLA 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till 

föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 

situation i övrigt.  

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård 

av annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar/dag eller 15 

timmar/vecka. 

Barn ska från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om 

året. 

Barn- och utbildningsnämnden, förskola, ansvarar för:  

 Förskola  

 Familjedaghem 

Samtlig personal i Boxholms kommuns förskolor har kompetensutvecklats under vårterminen 2021 via 

Skolverkets utbildning ”Läslyftet”. Under höstterminen 2021 upphörde statsbidraget för Läslyftet och 

personalen kompetensutvecklades istället i ”kollegialt lärande” som finansieras via statsbidrag för 

kvalitetssäkrande åtgärder. 

  

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 

Även förskolan behöver effektivisera sin verksamhet för att hålla sig inom budgetramarna för 2022. 

Bemanningen behöver anpassas till verksamhetens behov, vilket innebär att antalet tjänster kommer 

att minska.  

I januari 2022 upphör Röda villans verksamhet och huset går till försäljning. De barn som går hos 

dagbarnvårdare och har sin verksamhet i Röda villan får istället komma till Åsbogårdens förskola. 

0,5 % av den totala kostnaden för personal tas bort för budget 2022 då verksamheten inte alltid kan 

bemannas med vikarier.  

Utbetald ersättning för interkommunala barn har ökat. Dessa kostnader har verksamheten svårt att 
påverka.  

FRAMTID 

Att erbjuda varje barn en likvärdig utbildning med hög kvalitet innebär att vi behöver fortsätta med 

kompetensutveckling och att rekrytera personal med adekvat utbildning. 

Resurser för att möta barns behov av extra anpassningar och särskilt stöd är svåra att beräkna i budget 

då behov uppstår eller in- och utflytt av barn sker.   
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BUDGET TOTALT I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 
2021 Plan 2023 

Plan 
2024 

Intäkter  20 795 17 504 19 753 12,8% 20 148 20 551 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 31 078 30 708 32 419 5,6% 33 068 33 729 

Personalkostnader 88 609 94 546 91 216 -3,5% 93 041 94 902 

Lokal & fastighetskostnader 16 350 17 232 17 277 0,3% 17 623 17 975 

Övriga kostnader 13 894 14 046 15 057 7,2% 15 358 15 665 

Kapitalkostnader 1 115 608 559 -8,1% 570 582 

Nettokostnad  130 251 139 636 136 776 -2,0% 139 511 142 302 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 

 
 

  

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet

21%

Personalkostnader
58%

Lokal & fastighetskostnader
11%

Övriga kostnader
10%

Kapitalkostnader
0,4%
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RÄDDNINGSTJÄNST 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda 

människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar och 

informationsinsatser. I det operativa arbetet tjänar räddningstjänsten till att rädda, säkra och skydda 

alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i 

fred och under höjd beredskap. 

 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

Att genomföra tillsyner enligt fastslagen plan för 2022 

Att samtliga 6-åringar ska erhålla brandskyddsinformation  

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

Att målplanen för räddningstjänstens övningsverksamhet följs och att samtlig operativ personal får 
minst 50 övningstimmar 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Arbetet med att öka samverkan med grannkommunerna fortsätter. Syftet är att på ett kostnadseffektivt 

sätt skapa så god förmåga som möjligt för den regionala räddningstjänstens verksamhet.  

Som en lärdom av pandemin kommer räddningstjänsten att digitalisera delar av utbildnings- och 

informationsutbudet som ett alternativ till de fysiska mötena. För att kunna bemöta medborgare och 

verksamheter på ett tillfredställande sätt är tillgängligheten av största vikt. Genom ökade möjligheter 

att få tillgodogöra sig information och utbildning inom brand och andra olyckor ska medborgare och 

verksamheter känna sig alltmer trygga och säkra i Boxholms kommun. 

Eftersom stora skogsbränder blir allt vanligare kommer den operativa rutinen gällande brand i skog 

och mark revideras. Syftet är att öka Räddningstjänsten Mjölby/Boxholms uthållighet i väntan på 

förstärkande resurser från andra kommuner. Rutinen innehåller bland annat organisation, förmåga och 

resurser. Utöver befintlig utrustning placerad på fordon kommer en depå med såväl 

räddningsutrustning som personskyddsutrustning anpassat för brand i skog och mark skapas. 

 

FRAMTID 

Räddningstjänsten fokuserar på att ge allt bättre och snabbare service till medborgare och 

verksamheter oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller 

myndighetsutövning. 

Genom olycksundersökningar skapas förutsättningar till lärande av inträffade händelser genom att 

kartlägga och analysera olyckans orsak, förlopp samt räddningsinsatsens genomförande. Inriktningen 

på aktiviteter inom ramen för räddningstjänstens åtagande styrs till stor del av händelser och genom 

omvärldsbevakning vilket innebär en kontinuerlig anpassning till samhällets behov. 
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BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 
2021 Plan 2023 

Plan 
2024 

Intäkter  186 116 232 100,0 % 237 241 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 1 328 1 363 1 491 9,4 % 1 520 1 551 

Personalkostnader 3 226 3 486 3 374 -3,2 % 3 441 3 510 

Lokal & fastighetskostnader 1 107 1 182 1 143 -3,3 % 1 166 1 189 

Övriga kostnader 563 701 593 -15,4 % 605 617 

Kapitalkostnader 583 562 532 -5,3 % 543 553 

Nettokostnad  6 622 7 178 6 900 -3,9% 7 038 7 179 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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SOCIAL OCH MYNDIGHETSNÄMND 

ÄLDREOMSORG 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Äldreomsorgens verksamheter är i huvudsak styrda av socialtjänstlagen, SoL, samt hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL. 

Inom äldreomsorgens organisation ingår: 

 Särskilt boende med 55 platser varav 10 korttidsplatser med rehabiliterande inriktning. 

 Hemtjänst bestående av cirka 150 ärenden, 220 trygghetslarm och matdistribution. 

 Legitimerad personal i form av en egen organisation som ansvarar för att 

omsorgsverksamhetens alla grenar får hälso- och sjukvård efter behov. 

 En administrativ enhet på Bjursdalens trivselhus bestående av tre enhetschefer, en IT-strateg 

samt planerare för hemtjänsten. 

 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

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. 

Beslut ska verkställas skyndsamt och inom tre månader 

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

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

 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

2021 har präglats av ett intensivt arbete med Covid-19 och anpassningar i verksamheten utifrån det. 

Hög frånvaro i våra verksamheter till följd av restriktioner vid minsta symtom. Det har skett 

beställningar av skyddsmaterial under året som gett ökade kostnader.  

Hemtjänsten inledde under 2020 ett effektiviseringsarbete som det kommer att arbetas vidare med 

under 2022.  

För att hålla en budget i balans samt för att ha bemanning som stämmer överens med det verkliga 

brukarbehovet så har ett arbete fortskridit med att analysera underlag i planeringsverktyget Lifecare 

samt även inventera insatser hos enskilda brukare.  

Ett arbete under 2021/2022 är att påbörja projekt Trygg hemgång med proaktiva insatser i ordinärt 

boende, för att ytterligare minska behovet av kommunala insatser hos våra äldre i framtiden. 

Hemgång sker allt snabbare och ställer höga krav på en snabb och effektiv samverkan både internt 

och externt. Nära vård som är ett samarbete mellan regionen och kommunala insatser. Rehabgruppen 

och sjuksköterskor tillsammans med Hemtjänst kommer tillsammans arbeta med preventiva åtgärder 

för att fördröja behovet av exempelvis särskilt boende eller korttids vilket på sikt generar 

samhällsekonomiska vinster för kommunen.  
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FRAMTID 

2022 kommer arbetet med JoTib i de olika verksamheterna att fortsatta för att få ökad kontroll på 

bemanning och budget. Målet med arbetet är att man ska arbeta medvetet och veckovis med budget 

och prognos för att hela tiden bemanna efter det verkliga brukarbehovet. Målsättning är att se de 

verkliga behoven och på så sätt kunna arbeta tillsammans och samverka över gränserna när det är 

möjligt. För att lättare ha kontroll på vikarie- och poolkostnader har även det lagts in i 

planeringsverktyget och en budget har beräknats efter vad som kan vara rimligt behov för de olika 

verksamheterna. 

Under 2021 påbörjades Måltidsprojektet tillsammans med Ödeshögs kommun för att öka livskvalitén 

för våra äldre på särskilda boenden. Ett preventivt arbete som ska leda till att måltiderna ska bidra till 

de boendes goda livskvalité samt förebygga undernäring. Detta fortskrider under 2022. Även projektet 

att få certifiering inom Palliativ vård och demensboenden fortskrider. Ett arbete med följsamhet inom 

basala hygienrutiner fortsätter under 2022.  

Ett nytt äldreboende med demensinriktning fortsätter att planeras och arbetas med.  Målet är att det 

nya boendet ska uppfylla de krav som ett bra demensboende kräver både gällande brukarbehov men 

också för att kunna bemannas effektivt och optimalt med en bra samverkan som mål. Den äldre 

befolkningen ökar och därmed ökar demenssjukdomar vilket leder till att vi akut behöver fler särskilt 

boende platser i kommunen. Skogsduvan behöver utvecklas och få nya anpassade lokaler som gör att 

personen kan bo i ordinärt boende längre.  

Arbete pågår med översyn av samtliga lokaler som finns att tillgå inom Social- och omsorgsnämndens 

ansvar. Demografisk redovisning visar på att äldre med demensdiagnoser ökar.  

Det arbete som har gjorts under 2020/2021 relaterat till covid-19 har gett en bra grund att arbeta 

vidare med under 2022 genom att hantera pandemin på ett säkert sätt. Det finns inarbetade rutiner 

och en snabbhet i krisledning för att snabbt kunna ställa om för nya restriktioner och ändrade 

omständigheter. Personalen har genomgått omfattande utbildning som kommer att uppdateras 

löpande för att det ska finnas en trygghet och säkerhet i hur arbetet ska utföras.  

Nya målgrupper med nya behov växer fram och det är något som måste planeras för och arbetas 

med.  

 

 

BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 2021 Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter  8 954 8 426 8 096 -3,9% 8 258 8 423 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 2 334 2 454 2 760 12,4% 2 815 2 871 

Personalkostnader 56 885 60 286 60 184 -0,2% 61 387 62 615 

Lokal & fastighetskostnader 9 223 9 921 10 181 2,6% 10 384 10 592 

Övriga kostnader 6 809 7 334 6 280 -14,4% 6 406 6 534 

Kapitalkostnader 1 357 1 283 1 247 -2,8% 1 271 1 297 

Nettokostnad  67 656 72 852 72 554 -0,4% 74 005 75 485 
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KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Enligt socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap 1 § är individ- och familjeomsorgens (IFO) främsta 
uppgift att på demokratins och solidaritetens grund främja människornas: 
 

 Ekonomiska och sociala trygghet 

 Jämlikhet i levnadsvillkor 

 Aktiva deltagande i samhällslivet 
 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sina och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 
IFO:s främsta uppdrag är således att handlägga, besluta och följa upp ärenden som omfattas av 
främst SoL, men även LVU, LVM och LSS. IFO arbetar för att kommunens invånare har en skälig 
levnadsnivå och att de får stöd, hjälp och råd i utsatta situationer. 
 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

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

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

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
För att skapa en struktur och en tydlig verksamhet har handläggarnas olika roller fördelats om under 
året 2021. Arbetet kommer även fortsätta under 2022. 
 
Den rollfördelning som finns och arbetas efter är följande: 

 Förste socialsekreterare, 

 Mottagningsfunktion 

 Handläggare äldreomsorg 

 Handläggare LSS 

 Handläggare vuxen 

 Handläggare barn och unga 

 Handläggare ekonomiskt bistånd och integration 

 Familjehemssekreterare 

 Förvaltningsassistent 

Eftersom det tidigare har varit svårt att få en stabil handläggning gällande LSS så har en 
omstrukturering skett. Två handläggare kommer att handlägga både LSS och äldreomsorg, vilket 
syftar till en mer rättssäker handläggning. 
  
FRAMTID 
Under 2020 blev myndighetskontoret en enad enhet genom att all personal sitter på ett gemensamt 
kontor. I samband med det startades ett intensivt arbete med att utarbeta struktur i 
myndighetsutövningen genom att dela in handläggare i specifika områden för handläggning. Det 
anställdes även ytterligare en förste socialsekreterare för att kunna tillgodose behovet av handledning 
i myndighetsutövningen på ett fullgott sätt. För att ytterligare arbeta med struktur upprättades rutiner 
och handböcker, vilket kommer vara ett fortsatt och löpande arbete även under 2022. 
Under 2022 fortsätter arbetet med att höja och spetsa kompetensen för socialsekreterare och 
handläggare. Det sker bland annat genom att handläggare har regelbunden och tät handledning i 
ärende från förste socialsekreterare. Det har utarbetats en kompetensplan för att över tid och på lång 
sikt komplettera och bygga på med de utbildningar som behövs för att garantera en rättssäker 
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verksamhet. Samverkan med olika aktörer är en viktig del av myndighetskontorets arbete och det har 
under 2020/2021 byggts upp en struktur i det som fungerar väldigt väl och ger positiva effekter. Den 
kommer fortsätta att arbetas med 2022 när befattningsbeskrivningar tas fram. 
Senare delen av 2021 präglades av att man tydligt kunde se effekter av covid-19 genom ett ökat tryck 
på orosanmälningar genom alla åldrar.  
 
Ekonomiskt bistånd har under 2020/2021 ökat. Det ses som ett resultat av dels covid-19 där vissa 
grupper har slagits ut från arbetsmarknaden samt ett ökat antal personer som inte får annat 
ekonomiskt stöd. Dessa grupper kommer fortsätta att arbetas med för att få ut i sysselsättning och bli 
självförsörjande så snart som möjligt. Nya riktlinjer är utarbetade för ekonomiskt bistånd 2020 som gör 
att det finns tydligare och skarpare gränsdragningar för bedömning och aktuella ersättningar, dessa 
ska uppdateras i början av 2022. 
 

BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 
2021 Plan 2023 

Plan 
2024 

Intäkter  4 342 8 642 2 772 -67,9% 2 827 2 884 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 17 204 24 792 15 643 -36,9% 15 956 16 275 

Personalkostnader 10 188 12 450 12 778 2,6% 13 034 13 294 

Lokal & fastighetskostnader 943 753 702 -6,8% 716 730 

Övriga kostnader 1 240 1 336 1 142 -14,5% 1 165 1 188 

Kapitalkostnader 10 10 7 -30,0% 7 7 

Nettokostnad  25 243 30 699 27 500 -10,4% 28 050 28 611 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022

 

  

Lämnade bidrag, köp av 
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52%

Personalkostnader
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4%
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BEHANDLING OCH OMSORG 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Behandling och omsorgs verksamheter är i huvudsak styrda av socialtjänstlagen, SoL, samt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Inom Behandling och omsorgs organisation ingår: 

 Särskilt boende i form av gruppboende med 16 platser  

 Boendestöd bestående av cirka 20 ärenden 

 Stödboende  

 Personlig assistans 

 Öppenvård 

 Daglig verksamhet inom LSS 

 Administrativ enhet bestående av två enhetschefer och en administratör 

 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

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

Beslut ska verkställas skyndsamt och inom tre månader 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Arbetet med JoTib och effektiv bemanningsplanering fortsätter för att ha rätt resurs på plats inom 
respektive verksamhet.  
 
Personaltid 25% är neddraget på Galaxen utifrån aktuellt brukarunderlag. För övrigt arbetas vidare 
med byte till verksamhetssystemet LifeCare.  
 

FRAMTID 

2022 fortsätter arbetet med JoTib i de olika verksamheterna för att öka kontroll på bemanning och 

budget. Målet är att arbeta medvetet och veckovis med budget och prognos för att hela tiden 

bemanna efter det verkliga brukarbehovet. Målsättning är också att se de verkliga behoven och på så 

sätt kunna arbeta tillsammans och samverka över gränserna då det är möjligt. För att kunna hålla 

kontroll på vikarie- och poolkostnader har även det lagts in i planeringsverktyget och en budget för det 

har beräknats efter vad som kan vara rimligt för de olika verksamheterna.  

I samband med införandet av Lifecare kommer sektionen vidareutveckla arbetet med 

genomförandeplaner. 

Samverkan med olika aktörer är en viktig del av arbetet och det har under de senaste åren byggts upp 

en struktur som fungerar väldigt väl och ger positiva effekter vilket kommer fortsätta att arbetas med 

2022.  
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BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 Budget 2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 
2021 Plan 2023 

Plan 
2024 

Intäkter  9 847 9 229 7 219 -21,8% 7 363 7 511 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 3 201 2 737 3 212 17,4% 3 277 3 342 

Personalkostnader 29 468 30 837 31 248 1,3% 31 873 32 511 

Lokal & fastighetskostnader 2 999 3 038 2 999 -1,3% 3 059 3 120 

Övriga kostnader 2 050 2 134 2 308 8,2% 2 354 2 401 

Kapitalkostnader 43 41 29 -29,3% 30 30 

Nettokostnad  27 914 29 558 32 578 10,2% 33 229 33 894 

 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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KULTUR- OCH TURISMNÄMND 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Kultur- och turismnämnden arbetar aktivt för att tydliggöra kommunens kultur- och naturvärden samt 

marknadsföra turist- och besöksmål. 

Biblioteksverksamheten följer politiskt antagen plan. Biblioteket verkar för att skapa och stärka 

läsvanor hos alla barn i kommunen, aktivt stödja vuxenstuderande samt ha en central roll som 

mötesplats och kulturcentrum. 

Musikskoleverksamheten verkar för att erbjuda kommunens invånare musikundervisning med hög 

kvalitet. 

Inom kultur- och turismnämndens organisation ingår: 

 Kultur- och turistverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 Musikskola 

 Reception/telefonväxel 

 Stöd till studieorganisationer och bildningsförbund 

 Samverkan med andra kommuner, föreningar, organisationer och företag kring kultur- och 

turistfrågor 

 Utse stipendiater, dela ut stipendier samt bidrag till föreningar 

 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

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

Minst 20 biblioteksprogram med totalt lägst 700 besökare  

Minst 225 aktiva låntagare, barn 7-17 år 

Musikskolan genomför minst elva offentliga framträdanden  

Behålla alternativt öka antalet elever i musikskolan 

 

Resultatmålen är upprättade utan hänsyn till Coronapandemin. En negativ inverkan på måluppfyllelse, 

på grund av Coronapandemin, kan tyvärr förväntas. 

 
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 
samt för att uppnå en långsiktigt positiv utveckling. 
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Musikskolan har flyttat delar av verksamheten till Parketten inför höstterminen 2021. 

 

FRAMTID 

Musikskolan planerar att utöka lokalytan på Parketten till att även kunna inrymma orkesterverksamhet. 

Carl Tryggers klassorkester har finansiering till och med vårterminen 2022. Ansökan om förlängning är 

planerad att inlämnas till Carl Tryggers stipendiestiftelse. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader Utfall 2020 
Prognos 

2021 Budget 2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 
2021 Plan 2023 

Plan 
2024 

Intäkter  1 611 1 399 1 558 11,4% 1 589 1 621 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 106 95 107 12,6% 109 111 

Personalkostnader 4 058 4 081 4 495 10,1% 4 585 4 677 

Lokal & fastighetskostnader 485 508 497 -2,2% 507 517 

Övriga kostnader 1 749 1 439 1 660 15,4% 1 693 1 727 

Kapitalkostnader 167 154 121 -21,4% 123 126 

Nettokostnad  4 955 4 878 5 322 9,1% 5 428 5 537 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag består i huvudsak av att utföra de enligt lag fastställda 

uppgifterna som beskrivs inom Plan- och bygglagen (PBL) samt delar av Miljöbalken som avser 

strandskyddet. 

Det innebär ansvar för kommunens uppgifter inom samhällsplanering, byggande, bostads-

anpassningsbidrag, upprättande av kartor, ansvar för framtagande av förslag till energieffektivisering. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för gata/parkavdelningen vars huvudansvarsområden är 

skötsel och drift av vägar, parker och grönområden. Samhällsbyggnadsnämnden är också 

myndighetsnämnd inom samma områden och svarar för tillsyn och kontroll av verksamheter och 

byggnationer inom kommunen. Bland annat verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, 

särskilda boenden, fastigheter och storkök. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för 

detaljplanering, översiktsplanering bygglov, strandskydd, namnsättning av gator, kvarter och 

fastigheter samt regional trafikplanering i kommunen. 

Verksamheten syftar till att tillgodose medborgarnas behov genom att ge förutsättningar för hållbar 

utveckling, ge god service och information och därmed skapa goda förutsättningar för utveckling och 

att leva och bo i Boxholms kommun. 

Utöver detta har samhällsbyggnadskontoret ansvar för handläggning av ärenden gällande 

föreningsbidrag och skötselavtal. 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

Framtagande av ny översiktsplan under mandatperioden 

Ha god framförhållning i detaljplanearbetet för nya bostäder och ny industrimark 

Handläggningen av ett normalt bygglovsärende får max ta åtta veckor  

Snö- och halkbekämpning inom 48 timmar efter att jourutringning skett 

Vid felanmälan ska en åtgärdsplan finnas inom 48 timmar 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Inga verksamhetsförändringar är planerade under 2022. Efterfrågan på bostäder bedöms att öka även 

under 2022. 

 

FRAMTID 

Under 2021 har inget vidare arbete med VA-utredningen kunnat utföras på grund av coronapandemin, 

varpå VA-utredningens arbete fortsätter under 2022. VA-utredningens syfte är att hitta en långsiktig 

slutgiltig VA-lösning för Blåvikslandet.  

Arbetet med nya detaljplaner över Boxholm 8:1, Timmerö 2:5 och del av Boxholm 5:393 samt 

Timmerö 1:100, 1:27 har inletts. Samrådshandlingar är framtagna för Timmerö 2:5, del av Boxholm 

5:393 samt Timmerö 1:100, 1:27. Dessa kommer att ställas ut för samråd under vintern 2021/2022.  

 

Samrådhandling för Boxholm 8:1 har varit utställd för samråd. Dagvattenutredning för Boxholm 8:1 

pågår. Syftet med Boxholm 8:1 är att tillskapa förutsättningar för flerbostadshus. Tidsplanen är att ha 

en antagande handling klar under 2022. 

Timmerö 2:5, del av Boxholm 5:393 samrådshandling kommer att ställas ut under vintern 2021/2022. 

Här är syftet att tillskapa nya bostadstomter i attraktiv miljö. 
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Förhandlingar med markägare om att förvärva mark för industriändamål pågår och förhoppningen är 

att kunna påbörja ett planarbete med ny industrimark under 2022. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 
2021 Plan 2023 

Plan 
2024 

Intäkter  3 562 3 646 3 117 -14,5% 3 179 3 243 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 6 856 7 191 7 451 3,6% 7 600 7 752 

Personalkostnader 5 243 6 043 6 443 6,6% 6 572 6 703 

Lokal & fastighetskostnader 2 580 2 454 2 412 -1,7% 2 460 2 509 

Övriga kostnader 1 929 2 361 2 252 -4,6% 2 297 2 343 

Kapitalkostnader 2 764 2 902 2 559 -11,8% 2 610 2 662 

Nettokostnad  15 809 17 305 18 000 4,0% 18 360 18 727 

 

 

KOSTNADSFÖRDELNING I PROCENT (%) BUDGET 2022 

 

 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet

35%

Personalkostnader
31%

Lokal & 
fastighetskostnader

11%

Övriga kostnader
11%

Kapitalkostnader
12%

114



 

Budget 2022 Boxholms kommun 
Verksamheterna 

53 (55) 

MILJÖNÄMND MJÖLBY-BOXHOLM-ÖDESHÖG 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Boxholms kommun samverkar med Mjölby och Ödeshögs kommuner med en gemensam miljönämnd 

med tillhörande förvaltning.  

Verksamhets- och ansvarsområden  

Miljönämnden fullgör Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuns uppgifter som tillsyns- och 

prövningsmyndighet enlig nedanstående lagar och föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar.  

 Miljöbalken, med undantag för prövning av strandskyddsdispenser 

 Livsmedelslagstiftningen 

 Smittskyddslagen  

 Strålskyddslagen, med avseende på skyddsåtgärder i solarier samt miljöövervakning av 

joniserande strålning/gammastrålning  

 Lag om tobak och liknande produkter, med avseende på tillsyn av rökfria miljöer  

Ledning och styrning  

I miljönämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för nämndens ansvarsområde att:  

 Planera, samordna och utveckla den verksamhet som angivits ovan. 

 Planera, samordna och utveckla den kommunala naturvården 

 Ta fram förslag till taxor och avgifter inom nämndens verksamhet 

 Avge yttranden i ärenden som remitterats till nämnden 

 Verka för samarbete med övriga förvaltningar inom kommunerna samt regionala och statliga 

myndigheter - Medverka i samhällsplaneringen 

 Krisberedskapsplanering och krisledning. 

 

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag och intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och 

kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av 

kommunfullmäktige. 

MÅL 

Resultatmål budget 2022 

Miljönämnden ska genom tillsyn och kontroll säkerställa god miljö på förskolor och skolor 

Miljönämnden ska genom samverkan hålla en rimlig kostnad för myndighetsutövning inom miljö och 
hälsoskydd 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 

Nedanstående så kallade styrtal är nyckeltal som är styrande i verksamheten.  

Styrtal Planerat 2022 Prognos 2021 Utfall 2020 

Kontroller livsmedel, antal timmar 1244 1431 971 

Nöjd kundindex (NKI) för livsmedelskontroll 78 77 76 

Tillsyn hälsoskydd, antal 45 44 46 

Tillsyn miljöskydd, antal 120 164 - 

Inventering av enskilda avlopp, antal 100 72 75 

Nöjd kundindex (NKI) för miljöbalkstillsyn 71 69 67 
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Miljönämnden fullgör Mjölby, Boxholm och Ödeshög kommuns uppgifter som tillsyns- och 

prövningsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. En väsentlig del i det uppdraget 

innebär att utföra tillsyn och kontroll. Miljöbalken syftar till en hållbar utveckling och 

livsmedelslagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för 

konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Miljönämnden förväntar sig att tillsynen och 

kontrollen ger en bättre förståelse för och följsamhet till regelverket.  

Styrtalen för tillsyn och kontroll syftar till att avspegla det planerade tillsynsbehovet utifrån 

verksamheternas storlek och risk (klassning) och miljönämndens taxor.  

Inom livsmedel innebär klassning och taxa att alla verksamheter med mer än två timmar årlig 

kontrolltid ska ha kontroll varje år, verksamheter med färre timmar får kontroll vartannat eller vart 

tredje år.  

I styrtalet för hälsoskydd ingår tillsyn enligt miljöskydd och strålskyddslag. Inom hälsoskydd innebär 

klassning och taxa att anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter såsom badanläggningar får tillsyn 

varje år. Förskola, grundskola och vårdboende får tillsyn vartannat år. Övriga verksamheter, som till 

exempel fotvård och solarium, får tillsyn vart tredje år. Anmälningsplikten utökades under år 2021. 

Antalet tillkommande objekt är ännu oklart.  

Inom miljöskydd innebär klassning och avgift att tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska ha årlig 

tillsyn, för anmälningspliktiga verksamheter varierar intervallet från årlig tillsyn, till tillsyn vartannat och 

vart tredje år. Icke-anmälningspliktiga verksamheter som omfattas av taxan får tillsyn vart tredje år. 

Genom fortsatt fokus på ett kompetent och professionellt bemötande förväntar sig miljönämnden att 

Nöjd kundindex ska nå Sverige-nivån för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn 

 

FRAMTID 

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till Mål och budget 2022, förslaget bygger på samma intäktsnivå 

som tidigare. Inga förändringar av nämndens taxor planeras med avseende på ekonomi.  

Miljönämnden har ännu inte något utfall från samverkan i gemensam nämnd för Mjölby, Boxholms och 

Ödeshögs kommuner, budget för 2022 bygger således på prognoser. 

Specifik fördelning av resurser görs i samband med detaljbudget samt tillsyns- och kontrollplanering. 

 

BUDGET I SAMMANDRAG 

Intäkter & kostnader 
Utfall 
2020 Prognos 2021 

Budget 
2022 

Budget 2022                     
mot                          

prognos 2021 Plan 2023 Plan 2024 

Lämnade bidrag, köp av 
verksamhet 856 994 873 -12,2% 890 908 

Nettokostnad  856 994 873 -12,2% 890 908 
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ORD OCH UTTRYCK 
 

 

Ekonomiska ord och uttryck 

 Balansräkningen visar vilka tillgångar och 
skulder kommunen har. 

 Eget kapital visar skillnaden mellan 
tillgångar och skulder och består av två 
delar: rörelsekapital och anläggnings-
kapital. Rörelsekapitalet är skillnaden 
mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. Anläggningskapitalet är 
skillnaden mellan anläggningstillgångar 
och långfristiga skulder. 

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

 Likviditet är ett mått på kortsiktig 
betalnings-förmåga. 

 Nettoinvesteringar visar skillnaden mellan 
inköp av anläggningstillgångar och 
finansiella tillgångar minskat med årets 
försäljning av tillgångar. 

 Resultaträkningen visar årets intäkter och 
kostnader samt hur resultatet uppkommit. 

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

 Soliditet är eget kapital i förhållande till det 
totala kapitalet. 

 Tillgångar består av omsättningstillgångar 
(t.ex. kontanter, kortfristiga fordringar och 
varulager) och anläggningstillgångar (t.ex. 
fastigheter, inventarier, aktier och 
långfristiga fordringar). 

 

 

Förklaring förkortningar och uttryck 

 BNP – Bruttonationalprodukt 

 HR – Human Resources  

 HSL – Hälso- och sjukvårdslagen 

 IFO – Individ och familjeomsorg 

 JoTIB – Planeringsverktyg för bemanning 

 KPI – Konsumentprisindex 

 KPIF - Indexet KPIF är KPI med fast ränta, 
tillika Riksbankens målvariabel 

 LEAN – En företagsfilosofi om hur man 
hanterar resurser, att identifiera och 
eliminera alla faktorer som inte skapar 
värde för slutkunden. 

 LSS – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

 LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall 

 LVU – Lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga 

 Maastrichtskuld – Ett mått på ett lands 
offentliga skuld som används inom EU 

 PBL – Plan- och bygglag 

 PKV – Prisindex kommunal verksamhet 

 RKR – Rådet för kommunal redovisning 

 SCB – Statistiska centralbyrån 

 SKR – Sveriges Kommuner och Regioner 

 SoL – Socialtjänstlagen 

 VA – Vatten- och avlopp 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-18 KS 2022/16 040 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

0142-895 30  
carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Beslut om ekonomiprocesser för 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En planering av årets ekonomiprocesser har tagits fram med utgångspunkt från årets 
sammanträdesdatum i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Planeringen följer i 
stort tidigare års planering. Processerna är indelade i tre områden: budget/planering, 
uppföljning/månadsbokslut samt årsbokslut/delårsbokslut.  

 Mål i budgetplaneringen är att ta beslut om förutsättningar och ramar före 
sommaren för att kunna arbeta med detaljerade budgetar per 
förvaltning/nämnd under tidig höst. Då 2022 är ett valår behöver 
budgetramarna även beslutas av ny majoritet som tillträder efter valet.  

 Uppföljning/månadsbokslut innehåller under våren uppföljning av 
personalkostnader och kortare kommentar. Per den 31/3 och 31/5 görs ett 
månadsbokslut med uppföljning av hela ekonomin, intäkter och kostnader. 
Under hösten, per 30/9, 31/10 samt 31/11, kommer månadsbokslut med 
uppföljning av hela ekonomin-intäkter och kostnader- att göras. Syftet med 
detta är att få en mer kontinuerlig kontroll på den ekonomiska utvecklingen i 
kommunen.  

 Delårsbokslut görs per den 31/8 som redovisas i en delårsrapport, inklusive 
en helårsprognos 08. 

 Årsbokslut och årsredovisning görs per den 31/12.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Parallellt under våren kommer ett utvecklingsarbete att genomföras av 
ekonomiavdelningen för att utvärdera och utveckla planerings- och 
uppföljningsprocessen. Det finns behov av mer tydlig och frekvent uppföljning av 
ekonomin och fler framåtsyftande analyser i form av prognoser.  
 
En statlig utredning om god kommunal hushållning pågår, som troligtvis kommer att 
påverka planerings- och uppföljningsprocesserna för kommunerna från och med 
2023.  
 
 

Finansiering 
- 
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Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna planeringen för årets ekonomiprocesser samt inkludera datum i 
Kommunstyrelsens årsplanering. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Ekonomiprocesser 2022 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Akt 
 
 
 
Carin Petersson 
Ekonomichef
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2022-01-17 Bilaga 1

Månad Budget/planering Uppföljning/månadsbokslut Årsbokslut/delårsbokslut

Januari 25/1 - KS beslutar om budgetprocessen 

för budget 2023.

KS 25/1 - Uppföljning av 2021 års 

investeringar.

25/1 - Årsbokslut 2021, all bokföring på 

förvaltnings/nämndnivå avslutas.

Februari KS 15/2 - Månadsuppföljning jan, 

personalkostnader samt viktiga händelser.

9/2 - Förvaltningarnas/nämndernas 

bokslutskommentarer och texter lämnas 

till ekonomienheten.

KS 15/2 - Preliminärt resultat för 

kommunen presenteras.

Mars Skatteunderlagsprognos    KS 22/3 - Månadsuppföljning jan-feb, 

personalkostnader samt viktiga händelser.

7-11/3 - revision av årsbokslut (KMPG).

Genomgång av respektive 

förvaltning/nämnd. Underlag för 

budgetramar fastställs.

KS 22/3 - fastställande av 

årsredovisningen för 2021.

Budgetförutsättningar fastställs -   

befolkningsunderlag, 

uppräkning/kompensation för inflation/lön.

30/3 - Slutrevision av årsbokslut och 

årsredovisning för 2021.

April Behov och effektiviseringsmöjligheter inför  

2023 utarbetas av respektive förvaltning/ 

nämnd med utgångspunkt från ramar 

2022. Inlämnas till ekonomienheten enligt 

särskild tidplan.

KS 19/4 - Månadsbokslut 03/Analys av 

utfall jämfört med budget, inkl 

personalkostnadsuppföljning.  

KF 11/4 - fastställande av Årsredovisning 

2021.

Mål och budgetdag (heldag alt. 2 

halvdagar mars/april), inklusive bench-

marking av verksamheterna.

Maj Budgetberedning KS 17/5 - Månadsuppföljning jan-april, 

personalkostnader samt viktiga händelser.

KS 17/5 - Presentation av budgetförslag 

för år 2023 på övergripande nivå, plan 

2024-2025. Beslut om preliminära ramar.

KS 17/5 - Uppföljning av 2022 års 

investeringar tom april.

EKONOMIPROCESSER 2022 - BOXHOLMS KOMMUN 
Planeringsöversikt av aktiviteter

O:\Ekonomi\EKONOMIRUTINER\Processer ekonomi\Ekonomiprocesser\Ekonomiprocesser 2022 1/2
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2022-01-17 Bilaga 1

Månad Budget/planering Uppföljning/månadsbokslut Årsbokslut/delårsbokslut

Juni KS 14/6 -  Definitivt beslut om ramar 

budget 2023

KS 14/6 -  Månadsbokslut 05/Analys av 

utfall jämfört med budget, inkl 

personalkostnadsuppföljning.  

Särskilda anvisningar gällande 

Delårsrapport 08 skickas ut till berörda.

KF 20/6 -  Definitivt beslut om ramar 

budget 2023

Juli

Augusti Nämnderna utarbetar verksamhetsmål för 

2023 samt budget för 2023 och plan för 

åren 2024-2025.

KS 30/8 - Månadsuppföljning jan-juli, 

personalkostnader samt viktiga händelser.

Ramar och mål för verksamheterna 

beslutas i respektive nämnd.

Detaljbudgetar för respektive verksamhet 

påbörjas.

September Fortsatt arbete med detaljbudgetar i 

respektive verksamhet

KS 27/9 - Uppföljning av 2022 års 

investeringar tom augusti

Delårsrapport 08 sammanställs. En 

helårsprognos för 2022 görs.

Revision av Delårsrapport 08.

KS 27/9 - Presentation av Delårsrapport 

08 samt helårsprognos 2022.

Oktober MBL-information KS 25/10 - Månadsbokslut 09/Analys av 

utfall jämfört med budget, inkl 

personalkostnadsuppföljning.  

KF 17/10 - beslut om Delårsrapport 08, 

inkl helårsprognos.

MBL-förhandling av budget

KS 25/10 - beslut om slutliga budgetramar 

för 2023, plan 2024-2025.

November KF 14/11 - beslut om ramar 2023, plan 

2024-2025, mål och skattesats.

KS 22/11 - Månadsbokslut 10/Analys av 

utfall jämfört med budget, inkl 

personalkostnadsuppföljning.  

KS 22/11 - beslut om total budget samt 

planår enligt slutligt budgetdokument, 

"Budget 2023, plan 2024-2025"

Detaljbudgetar färdigställs för respektive 

förvaltning/nämnd.

December KF 12/12 - beslut om total budget samt 

planår enligt slutligt budgetdokument, 

"Budget 2023, plan 2024-2025"

Månadsbokslut 11/Analys av utfall jämfört 

med budget, inkl 

personalkostnadsuppföljning.  

Information inför Årsbokslut 2022 skickas 

ut till berörda.

O:\Ekonomi\EKONOMIRUTINER\Processer ekonomi\Ekonomiprocesser\Ekonomiprocesser 2022 2/2
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-17 KS 2022/21 706 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Karin Klar SMN/KS/KF 
 Avgiftshandläggare Äldreomsorgen 

0142-895 37  
Handläggare e-post 

 

   

Avgifter äldreomsorgen 2022  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den årliga höjningen av prisbasbeloppet för 2022 är fastställd till 48 300 kr. 
Avgifterna räknas om procentuellt i förhållande till prisbasbeloppet för året enligt 
tidigare beslut. Högkostnadsskyddet och minimibeloppet ändras enligt bifogat blad, 
Förbehållsbelopp 2022. 
 
Tre ändringar föreslås i hanteringen av avgifterna: 
- Höjning av beloppet för maxtaxa till 2 171 kr 
- Förbehållsbelopp uppdateras enligt bifogat blad, Förbehållsbelopp 2022 
- Avgiften för respektive insats fastställs i procent av prisbasbeloppet, se bifogat 
blad  
  Avgifter äldreomsorgen 2022 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att föreslå kommunfullmäktige att anpassa kommunens taxor och avgifter, till de av 
riksdagen årligen beslutade avgifterna, för högkostnadsskydd och förbehållsbelopp. 
Maxtaxa gäller från och med 2021-02-01 och tills beslut om ny maxtaxa tas. 
Avgifternas belopp, samt nämnda ändringar ovan antas gälla from 2021-02-01. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att anta förslaget till beslut. 
att     maxtaxa 2 171 kr per månad gäller från och med perioden 2022-02-01 – tills    

nästa revidering 
 
att    förbehållsbeloppen uppdateras enligt bifogat blad, Förbehållsbelopp 202 
 
att    årlig uppräkning av avgifterna görs efter fastställda procentsatser. 
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Beslutsunderlag 
Avgifter äldreomsorgen 2022, bilaga 1 
Förbehållsbelopp 2022, bilaga 2 
Meddelandeblad 2021/6 . Socialstyrelsen, bilaga 3 
 
 

Beslutet expedieras till 
Avgiftshandläggare äldreomsorgen för handläggning 
Ekonomienheten för kännedom 
Socialchef för kännedom 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-12-21 KS 2021/344 106 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Helena Westman KS 
 Säkerhetsstrateg 

010-234 59 09  
helena.westman@mjolby.se 

 

   

Programförklaring Östergötland tillsammans mot brott  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Nätverket Regbrå, Regional samverkan för brottsprevention, bildades formellt 2010 i 
samverkan mellan Linköpings universitet, Polismyndigheten i Östergötland och 
länets kommuner. Syftet med Regbrå var och är att medverka till och initiera 
kunskapsuppbyggnad genom nätverksträffar, seminarier och utbildningsinsatser, 
underlätta erfarenhetsutbyte och verksamhets- och metodutveckling samt att stärka 
kopplingen mellan forskning och praktik.  

Länsstyrelsen är sedan 2017 sammankallande för nätverket. En beredningsgrupp med 
representanter från samverkansparterna bildades 2019 för gemensam planering och 
utveckling av nätverksarbetet. Fram tills nu har det dock inte funnits någon 
myndighetsgemensam styrgrupp eller strategi för utveckling av det 
brottsförebyggande arbetet i länet. Genom programförklaringen Östergötland 
tillsammans mot brott avses en sådan styrning av arbetet att införas.  

Utöver det regionala Regbrå finns idag en utbredd samverkan avseende 
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser på lokal nivå mellan länets 
kommuner och Polismyndigheten. Samtliga kommuner har tecknat lokala 
samverkansöverenskommelser med Polisen och har aktuella handlingsplaner för sitt 
arbete. Men likt resten av landet varierar graden av effektivitet och bredden på 
samverkansarbetet. 

Avsikten med programförklaringen är att stärka och utveckla det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet i Östergötland genom att arbeta tillsammans på 
strategisk och länsövergripande nivå till stöd för det lokala arbetet som bedrivs. 
Genom en stabil struktur och en bred samverkan ökas möjligheterna att samordna 
och effektivisera arbetet, sprida och fördjupa gemensamma kunskaper och öka 
effekterna av de enskilda organisationernas insatser. För att förankra ett 
länsövergripande strategiskt brottsförebyggande arbete behövs en hållbar struktur, en 
länsövergripande strategi som gemensam utgångspunkt och en välgrundad 
verksamhetsplan. En förutsättning för detta är att det finns en styrgrupp på chefsnivå, 
som kan visa riktning och ge mandat till samverkan i det länsövergripande 
brottsförebyggande arbetet samt säkerställa att våra överenskommelser efterlevs och 
vidareutvecklas. Genom programförklaringen bjuds även ytterligare aktörer in att 
delta i samverkan utöver länsstyrelse, kommun o polis. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningsförvaltningen ser att den förstärkta regionala samverkan inte 
kommer att påverka prioriteringarna av arbetet på lokal nivå då kommunen även 
fortsättningsvis kommer utgå från sin lokala lägesbild och sina lokala behov, men 
med den utökade möjligheten att ta stöd av den kraft en länsövergripande samverkan 
innebär. 

policys och andra styrdokument samt förslagets konsekvenser gällande ekonomi, 
miljö etc. 
 
 
 

Finansiering 
Ryms inom befintlig budget.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till Programförklaring Östergötland 
tillsammans mot brott 
 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till programförklaring Östergötland tillsammans mot brott 

 
 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen Östergötland 
Polismyndigheten  
Akt 
 
 
 
Helena Westman 
Säkerhetsstrateg
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Programförklaring för det länsövergripande 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i 
Östergötland 
 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är komplexa och tvärsektoriella frågor, som kräver 
samverkan mellan många aktörer. Genom utvecklad samverkan stärker vi möjligheten att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i länet. Tillsammans kan vi göra stora samhälleliga ekonomiska 
vinster och därutöver minska individuellt lidande och utsatthet. Den här programförklaringen 
beskriver vår viljeriktning och det första steget i utvecklingen av ett strukturerat, strategiskt och 
långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i länet. 
 
Brottsförebyggande arbete  
Generella främjande insatser inom exempelvis utbildning, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård 
stärker grundförutsättningarna för individen och leder många gånger indirekt till att förebygga 
utveckling av brottslighet. Dessa insatser fyller en viktig funktion för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet, men omfattas inte av denna programförklaring. 
 
Med brottsförebyggande arbete menar vi aktiviteter som i första hand syftar till att förebygga brott. 
Fokus för programförklaringen och det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är 
utveckling av åtgärder som direkt syftar till ökad trygghet och minskad brottslighet.  
 
Vår målsättning  
Vår målsättning är att stärka de lokala förutsättningarna att minska brottsligheten och öka tryggheten 
i Östergötland. Vårt arbete har utgångspunkt i regeringens brottsförebyggande program Tillsammans 
mot brott. Vår strävan är att allt brottsförebyggande arbete i länet ska bedrivas kunskapsbaserat, att vi 
ska arbeta med både socialt och situationellt fokus samt att den lokala samverkan ska utvecklas för att 
bli mer effektiv, strukturerad och hållbar. 
   
Våra uppdrag 
Länsstyrelserna ska enligt förordningen om regionalt brottsförebyggande arbete (SFS 2016:1258) 
stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete.  
 
Polisens brottsförebyggande uppdrag är tydligt uttalat i polislagens inledande bestämmelser (SFS 
1984:387) och koordineras av polisområdenas brottsförebyggande samordnare.  
 
Kommuner har i dagsläget inget lagstadgat brottsförebyggande uppdrag, men betänkandet Kommuner 
mot brott (SOU 2021:49) av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar föreslår att en 
lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska träda i kraft den 1 januari 2023. Vi ser att 
en stabil och strategisk länsövergripande samverkansstruktur kan bidra som stöd för kommunerna i 
den eventuella övergången till detta lagstadgade uppdrag och i det fortsatta brottsförebyggande 
arbetet. 
 
Det finns därutöver en mängd aktörer, med eller utan brottsförebyggande uppdrag, som har möjlighet 
och önskan om att bidra till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi vill med denna 
satsning stärka samverkan med ett antal av dem. 
 
Samverkan i Östergötland 
Det finns en lång tradition av samverkan inom det brottsförebyggande arbetet i Östergötland. De 
första stegen till dagens arbete togs redan 1996, då regeringens första nationella brottsförebyggande 
program Allas vårt ansvar presenterades och det brottsförebyggande arbetet utvecklades på 
kommunal nivå. Ett behov av en länsövergripande samverkan för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
identifierades snabbt och 1998 inleddes därför ett länsövergripande ettårigt statligt finansierat projekt 
med temakonferenser inom det brottsförebyggande området: Östergötlands trygghet – vårt ansvar. 
Deltagarna bestod av kommunala representanter och närpolischefer från länets samtliga kommuner. 
Efter att projektet avslutats bildades ett länsövergripande nätverk, som under det följande decenniet 
anordnade gemensamma nätverksträffar och konferenser. Nätverket Regbrå – regional samverkan 
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för brottsprevention bildades formellt 2010 i samverkan mellan Linköpings universitet, Polisen och 
länets kommuner.  
 
Syftet med Regbrå var och är att medverka till och initiera kunskapsuppbyggnad genom 
nätverksträffar, seminarier och utbildningsinsatser, underlätta erfarenhetsutbyte och verksamhets- 
och metodutveckling samt att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Länsstyrelsen är sedan 
2017 sammankallande för nätverket. En beredningsgrupp med representanter från 
samverkansparterna bildades 2019 för gemensam planering och utveckling av nätverksarbetet, men 
det har hitintills inte funnits någon myndighetsgemensam styrgrupp eller strategi för utveckling av det 
brottsförebyggande arbetet i länet. Detta har vi nu för avsikt att skapa, som stöd för det fortsatta 
nätverksarbetet. 
 
Det finns även en utbredd samverkan på lokal nivå mellan länets kommuner och Polisen, som arbetar 
aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Samtliga kommuner har tecknat lokal 
samverkansöverenskommelse med Polisen och har aktuella handlingsplaner för sitt arbete. Men likt i 
resten av landet varierar graden av effektivitet och bredden på samverkansarbetet. Fler aktörer kan 
och bör bjudas in till samverkan i flera delar av länet och det kunskapsbaserade arbetssättet behöver 
utvecklas och fördjupas. Detta kan en myndighetsgemensam samverkan på länsnivå stötta. Den lokala 
nivån kommer även fortsättningsvis utgå från sin lokala lägesbild och sina lokala behov, med stöd av 
den kraft en länsövergripande samverkan innebär. 
 
Syfte med en länsövergripande samverkan och strategi 
Vi vill stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Östergötland genom 
att arbeta tillsammans på strategisk och länsövergripande nivå till stöd för det lokala arbetet som 
bedrivs. Genom en stabil struktur och en bred samverkan ökar vi möjligheterna att samordna och 
effektivisera arbetet, sprida och fördjupa våra gemensamma kunskaper och öka effekterna av de 
enskilda organisationernas insatser. 
 
För att förankra ett länsövergripande strategiskt brottsförebyggande arbete behövs en hållbar struktur, 
en länsövergripande strategi som gemensam utgångspunkt och en välgrundad verksamhetsplan. En 
förutsättning för detta är att det finns en styrgrupp på chefsnivå, som kan visa riktning och ge mandat 
till samverkan i det länsövergripande brottsförebyggande arbetet samt säkerställa att våra 
överenskommelser efterlevs och vidareutvecklas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programförklaring och strategi

Styrgrupp

Beredningsgrupp

Regbrå 
nätverk

ArbetsgruppArbetsgrupp Arbetsgrupp
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Ett gemensamt ansvarstagande 
Vår gemensamma satsning innebär ett gemensamt ansvarstagande i frågan och består i en 
medvetenhet om att det varje enskild organisation gör har betydelse för om vi ska lyckas med att 
minska brottsligheten och öka tryggheten i länet. Vi är också medvetna om att våra organisationer har 
olika förutsättningar och påverkansmöjligheter och att vi alla behöver bidra med vår del för att vi 
gemensamt ska nå en framgångsrik helhet - att vi är starkare tillsammans än var och en för sig.  
  
Vi som undertecknar denna programförklaring visar att vi vill bidra i ett gemensamt krafttag mot 
brottslighet och för ökad trygghet i länet under perioden 2022-2027. Vår organisation kommer 
medverka i minst en arbetsgrupp under denna period. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-13 KS 2022/10 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Begäran om yttrande gällande förvaltningsplan för vildsvin i 

Östergötlands län 2022-2025  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på revidering av den regionala 
förvaltningsplanen för vildsvin i Östergötland. En revidering av förvaltningsplanen 
ska ske enligt regeringsbeslut 2020-04-09, N2020/01011/DL. Dokumentet är en 
bilaga till nuvarande förvaltningsplan för klövvilt i Östergötland som fastställdes 
2019 och ersätter där delen om vildsvin. 
 
Förvaltningsplanen redogör för hur Länsstyrelsen avser att arbeta med den regionala 
vildsvinsförvaltningen under de kommande 4 åren. 
Syftet med planen är att ge en tydlig beskrivning av de regionala målsättningarna 
med vildsvinsförvaltningen och beskriva hur samverkan på flera nivåer kan ökas 
genom en samförvaltning av övrigt klövvilt, där förvaltningen anpassas efter lokala 
behov. 
 
Förvaltningsplanen ska vara vägledande och ge förslag på åtgärder som jägare, 
markägare och lantbrukare kan tillämpa för att uppnå målen och uttrycka en 
viljeinriktning samt beskrivning på åtgärder regionalt och lokalt som ska bidra till de 
uppsatta målen. 
 
Länsstyrelsens förvaltning av vildsvin strävar efter att bedrivas adaptivt. Det innebär 
en flexibel förvaltning som möjliggör löpande anpassningar vid ny kunskap. 
 
Synpunkter på förvaltningsplanen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Östergötlands 
län senast den 12 januari 2022. Denna svarstid har förlängts på begäran av 
kommunen. 
 
Yttrande har inkommit från kost- och inköpschef Markus Gustafsson. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
I underlaget (sidan 11) står att läsa: ”Enligt svensk lag måste vildsvinskött som säljs 
eller ges bort för konsumtion undersökas med avseende på trikiner. De officiella 
trikin-kontrollerna får endast utföras av ackrediterade laboratorier eller av 
laboratorier som godkänts av Livsmedelsverket. Statens veterinärmedicinska anstalt 
(SVA) är nationellt referenslaboratorium för trikinanalys och organiserar varje år en 
obligatorisk provningsjämförelse för ackrediterade och godkända laboratorier.” 
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Hur uppnås enklare hantering från jakt till serverad mat? Ytterligare resurser till 
SVA/övriga labb? Leder ev. ökade resurser till en ökad efterfrågan av kött? Ett 
problem idag är den begränsade tillgången till vildsvinskött vilket höjer priset. Det 
måste bli enklare för jägare att lämna in vildsvin för försäljning.  
En möjlighet för kommuner att öka sin produktion är att upphandla 
vilthanteringsanläggning istället för vildsvinskött och sedan bedriva en effektiv 
kommunjakt vid några tillfällen där man efter jakten återtar allt kött som lämnats in 
till vilthanteringsanläggningar. Detta har bedrivits i Sörmland med gott resultat. 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att följande yttrande lämnas på förvaltningsplanen:  
 
Det måste bli enklare för jägare att lämna in vildsvin för försäljning. En möjlighet för 
kommuner att öka sin produktion är att upphandla vilthanteringsanläggning istället 
för vildsvinskött och sedan bedriva en effektiv kommunjakt vid några tillfällen där 
man efter jakten återtar allt kött som lämnats in till vilthanteringsanläggningar. Detta 
har bedrivits i Sörmland med gott resultat. 
 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande Kost- och inköpschef 
Begäran om yttrande från länsstyrelsen 
Förvaltningsplan 
 
 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen Östergötland 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Postadress: 581 86 Linköping Telefon: 010-223 50 00 E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/ostergotland  

 

Förvaltningsplan för vildsvin i Östergötlands län  
2022–2025 
 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på revidering av den regionala 
förvaltningsplanen för vildsvin i Östergötland. En revidering av 
förvaltningsplanen ska ske enligt regeringsbeslut 2020-04-09, 
N2020/01011/DL. Dokumentet är en bilaga till nuvarande 
förvaltningsplan för klövvilt i Östergötland som fastställdes 2019 och 
ersätter där delen om vildsvin. 
 
Förvaltningsplanen redogör för hur Länsstyrelsen avser att arbeta med 
den regionala vildsvinsförvaltningen under de kommande 4 åren.  
 
Syftet med planen är att ge en tydlig beskrivning av de regionala 
målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och beskriva hur samverkan 
på flera nivåer kan ökas genom en samförvaltning av övrigt klövvilt, där 
förvaltningen anpassas efter lokala behov. 
Förvaltningsplanen ska vara vägledande och ge förslag på åtgärder som 
jägare, markägare och lantbrukare kan tillämpa för att uppnå målen och 
uttrycka en viljeinriktning samt beskrivning på åtgärder regionalt och 
lokalt som ska bidra till de uppsatta målen. 
 
Länsstyrelsens förvaltning av vildsvin strävar efter att bedrivas 
adaptivt. Det innebär en flexibel förvaltning som möjliggör 
löpande anpassningar vid ny kunskap. 

 
Synpunkter på förvaltningsplanen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i 
Östergötlands län senast den 12 januari 2022. Yttrande skickas till 
Östergötlands länsstyrelse per e-mail: ostergotland@lansstyrelsen.se 
 
Eller till: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 
Linköping, Sverige 
 
Ange diarienummer 218-2855-2021 
 
 
 
Jim Forsberg 
Vilthandläggare 
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Inledning 
Länsstyrelserna fick i april 2020 regeringens uppdrag att utifrån Naturvårdsverkets nationella 
förvaltningsplan för vildsvin revidera sina regionala förvaltningsplaner enligt Regeringsbeslut 2020-
04-09, N2020/01011/DL. 

Regeringens uppdrag till länsstyrelserna ligger inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till 
en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Konsumenter ska ha ett högt 
förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val. Dessa åtgärder är en del av det 
så kallade vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 (N2019/03241/JL).  

Detta dokument är en bilaga till den nuvarande förvaltningsplanen för klövvilt i Östergötland som 
fastställdes 2019 och ersätter där delen om vildsvin.  

Syfte 
Den regionala förvaltningsplanen, grundad på den nationella förvaltningsplanen för vildsvin, ska ge 
en tydlig beskrivning av de regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och beskriva hur 
samverkan på flera nivåer kan ökas genom en samförvaltning av övrigt klövvilt, där förvaltningen 
anpassas efter lokala behov. Planen ska vara vägledande för att vildsvinens jakt- och 
rekreationsvärde ökar samt att vildsvin som livsmedel ökar och blir mer tillgängligt för 
konsumenterna.  

Förvaltningsplanen ska ge vägledning och förslag på åtgärder som jägare, markägare och lantbrukare 
kan tillämpa för att uppnå målen och uttrycka en viljeinriktning samt beskrivning på åtgärder 
regionalt och lokalt som ska bidra till de uppsatta målen. Det är jakträttshavare, markägare och 
lantbrukare som lokalt har största möjligheten att bidra till en god förvaltning med stöd av 
Länsstyrelsens vägledning. Beslut om åtgärder i samverkan lokalt har avgörande betydelse för 
utvecklingen de närmaste åren. 
 
Länsstyrelsens vildsvinsförvaltning strävar efter att bedrivas adaptivt. Genom att formulera konkreta 
mål utifrån regionala och lokala förutsättningar samt ta fram åtgärder kopplade till dessa mål har 
man satt grunden för förvaltningen. Att därefter bedriva en löpande övervakning av utvecklingen 
under förvaltningsarbetet samt återkommande genomföra justeringar utefter kunskapsunderlag 
definierar en adaptiv förvaltning.   

 

Figur 1. Den adaptiva förvaltningssnurran – ett arbetssätt för viltförvaltning som syftar till att åstadkomma förändring 
genom anpassning. 
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Mål och riktlinjer 
Målen syftar även till att kunna vara vägledande i förvaltningen för friska och livskraftiga 
vildsvinsstammar i balans med övriga klövviltstammar, foderresurser och skadenivåer.  

Vildsvinsstammen har i Östergötland ökat kraftigt under det senaste decenniet vilket styrks av både 
avskjutningsstatistik och antalet viltolyckor med vildsvin. Även skadenivåerna i jordbruket till följd av 
vildsvin uppskattas ha ökat. För att få en fungerande förvaltning behöver vildsvinen förvaltas över 
större geografiska områden och samförvaltas med övriga klövvilt.                       

Övergripande mål med vildsvinsstammen i Östergötland 
• Ökad samverkan och samarbete på alla nivåer ska främjas i vildsvinsförvaltningen, där stammen ska 
anpassas efter lokala förutsättningar 

• Vildsvinen ska fortsatt stå för ett högt jakt- och rekreationsvärde 

• Att verka för att utbrott av afrikansk Svinpest undviks och vid ett eventuellt utbrott ha en 
beredskapsplan för att förhindra smittspridningen till tamsvin 

• Mer vildsvinskött till konsumenter samt bidra till en lokal livsmedelsproduktion 
 

Mätbara mål för vildsvinsstammen 
• Trenden på antalet vildsvinsolyckor i trafiken ska vändas och därefter minska – Viltolycka.se 

• Vildsvinspopulationen i länet ska minska, mätbart genom avskjutningsstatistik - Viltdata.se 

Bakgrund 
I Sverige har vildsvin varit en del av den naturliga faunan i tusentals år. Genom högt jakttryck 
utrotades vildsvinen i slutet av 1700-talet. De vildsvin som finns i Sverige idag kommer ifrån några få 
individer som rymt eller släppts ut från hägn i södra delarna av Sverige på mitten av 1970-talet. 
Vildsvinen ökade och etablerade sig på flera håll i landet. Under 1981 beslutade Riksdagen att 
vildsvinen, förutom en liten population i Stockholms län, skulle utrotas. Den lilla kvarvarande 
populationen på ca 50–100 individer fick leva kvar på Tullgarn i Stockholms län för forskningsändamål 
(1980/81:JoU16).  

Naturvårdsverket fick ansvar att följa utvecklingen i forskningspopulationen och publicerade 1985 ett 
forskningsresultat. Detta ledde till en revidering av Jaktlagen och att vildsvinen fick hemortsrätt i 
landet igen (1986/87:JoU15).  

Vildsvinspopulationen har efter tid ökat i antal och utbredning. Hur vildsvinens ökning och 
utbredning skett kan delvis följas med hjälp av jägarnas avskjutningsstatistik. Jaktåret 2019/2020 
fälldes det nationellt totalt 158 809st vildsvin, så många vildsvin har inte fällts tidigare. (viltdata.se) 

Vildsvin är en värdefull resurs i form av jaktbart vilt och livsmedel, som utgör ett inslag i den svenska 
faunan. Under de senaste 25 åren har Östergötlands vildsvinspopulation utvecklats från att finnas på 
spridda lokala områden till att idag vara spridd över hela länet. Tätheten varierar mycket och på flera 
områden kan stammarna vara så pass stora att de ställer till med allvarliga skador. Framförallt för 
jordbrukarna, men också för allmänhet och kommuner i form av bök i trädgårdar och på offentliga 
grönytor.  

En tydlig trend av ökade viltolyckor de senaste fem åren med vildsvin är dessutom särskilt 
oroväckande. Utvecklingen kräver att vildsvinsstammen måste förvaltas mer aktivt än tidigare och 
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dess artspecifika levnadssätt kräver en god samverkan lokalt, mellan jägare, markägare, lantbrukare 
och berörda intressenter. Notera dock att senaste rapporten från Nationella viltolycksrådet (NVR) för 
året 2020 påvisar en minskad frekvens av trafikolyckor orsakade av vildsvin.  

  

Vem ansvarar för vad?  

I Sverige är flera myndigheter ansvariga för viltförvaltningen på olika nivåer. Naturvårdsverket är den 
nationella jakt- och viltmyndigheten som har det övergripande ansvaret för landets viltförvaltning. 
Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter för bland annat jakt, inventering och ersättning för skador 
som orsakats av vilt. Det är Naturvårdsverket som har tagit fram den nationella förvaltningsplanen 
för vildsvin.  

På regional nivå har länsstyrelsen flera olika uppdrag inom viltförvaltningen. Ett av länsstyrelsens 
främsta uppdrag inom viltförvaltningen är att verka för samverkan mellan olika intressenter. 
Viltförvaltningsdelegationen är en del av länsstyrelsen som har i uppdrag att bland annat besluta om 
övergripande riktlinjer för viltförvaltningen inom länet. För vissa viltarter har länsstyrelserna fått i 
uppdrag att ta fram förvaltningsplaner. Dessa förvaltningsplaner är vägledande. Markägare och 
jakträttsinnehavare kan använda dessa som en utgångspunkt för lokala förvaltningsstrategier och 
planer.  

Markägare har huvudansvaret för all förvaltning av sin fastighet. Markägaren kan arrendera ut jakten 
och lantbruket till andra parter, arrendatorerna blir då delaktiga i ansvaret för förvaltningen av 
fastigheten. Svensk jaktlagstiftning säger att markägare och jakträttshavare har ett gemensamt 
ansvar för viltförvaltningen. De lokala förvaltningsstrategierna och planerna bör därför tas fram i 
samverkan mellan markägare och jägare.  

Det finns dock fler viktiga aktörer på lokal nivå än bara markägare och jägare. Kommuner är viktiga 
intressenter som ägare av mark och anläggningar. Kommuner kan även fungera som en företrädare 
för kommuninvånarna. Inom livsmedelskontrollen kan kommuner få en utökad roll genom 
lagändringar. Från och med 2022 kan detaljhandelsanläggningar ges möjlighet att ta emot och sälja 
vildsvinskött direkt till konsumenter. 

 

Nuläget i Östergötland 
 
Hur många vildsvin finns det? 
Antalet vildsvin har inte inventerats systematiskt i länet och det går därför inte att säga hur stor 
stammen eller tätheten är. Anledningen är att det idag saknas officiella inventeringsmetoder för 
vildsvin. Naturvårdsverket har dock i den nationella förvaltningsplanen tagit på sig att ta fram 
metoder för inventering av vildsvinspopulationernas storlek och täthet.  

Det är däremot möjligt att följa trender i populationens utveckling under en längre tid om det finns 
tillförlitlig avskjutningsstatistik. Jägare uppmuntras därför att rapportera sin avskjutning till Svenska 
Jägareförbundets nationella databas, Viltdata. Rapporterna kvalitetssäkras av Svenska 
Jägareförbundet och används sedan som underlag för att göra länsvisa och nationella skattningar av 
den årliga avskjutningen.  
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Avskjutning i länet 
Enligt statistiken från Viltdata har antalet fällda vildsvin i Östergötlands län ökat med över 150% 
sedan jaktåret 2010/2011, från 6187 till 15 772 år 2020/2021. Fördelningen mellan fällda suggor, 
galtar och kultingar har varit relativt jämn mellan åren. För att avskjutningsstatistiken ska vara 
tillförlitlig bör varje jaktvårdskrets ha en rapporteringsgrad på över 30 procent. Under perioden 
2017–2020 hade samtliga jaktvårdskretsar i Östergötlands län en genomsnittlig rapporteringsgrad på 
44 procent. Det senaste året ser vi en tendens till minskning i avskjutningen i Östergötland men en 
ökning totalt nationellt. Det kan tyda på en något minskad regional population, men det är osäkert 
att dra några slutsatser efter endast ett år då underlaget inte är grundat på faktisk 
populationsstorlek.  

Trenderna i avskjutningen hänger ihop med antalet trafikolyckor av vildsvin. Det säkerställer till stor 
del användandet av dessa underlag i en förvaltning. Ökar vildsvinspopulationen ökar också 
avskjutningen samt antalet trafikolyckor där vildsvin är inblandade.  
 

 

 
Viltolyckor 
Naturvårdsverket har satt upp ett nationellt mål som innebär att viltolyckorna med vildsvin ska vara 
färre än 3000st år 2025. Enligt viltolycka.se uppgick antalet viltolyckor med vildsvin till 7217st år 
2020. Varav 482st i Östergötlands län.  

I Östergötlands ser vi en minskning av viltolyckor med vildsvin det senaste året (2020). Det är svårt 
att dra slutsatsen av dessa tendenser att vildsvinspopulationen skulle vara på nedgång efter endast 
ett år med minskning. Underlag som antalet viltolyckor ger oss värdefull information för att kunna ta 
fram regionala målsättningar och åtgärder. 

I figur 4 visas hur antalet viltolyckor förändras över årstiderna. Den högsta frekvensen av viltolyckor 
sker under perioden oktober till januari. Enligt Nationella Viltolycksrådet (NVR) är orsaken till det att 
viltets mest aktiva period på dygnet, alltså gryning och skymning, infaller i samband med den tid på 
dygnet då vägarna är som mest trafikerade. Andra orsaker som brunst, jakt, födosök och väglag kan 
också påverka.  
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Figur 3, Trafikolyckor orsakade av vildsvin under åren 2019–2021. Källa: www.viltolycka.se 

 

Figur 4 Viltolyckor med vildsvin under åren 2016-2021 för varje månad. Källa: (viltolycka.se) 

 

Skador inom jordbruket 
Vildsvin kan orsaka stora skador inom jordbruket. Grödor förstörs när vildsvinen betar och/eller 
bökar i jorden för att söka föda. Stenar som de bökar upp kan orsaka indirekta kostnader genom att 
förstöra maskiner. Vildsvinens påverkan på jordbruket varierar över året, de flesta skadorna 
rapporteras i augusti när spannmålen är mogen. Skador på betes- och slåttervallar sker främst under 
vår och försommar samt på sensommaren och hösten. 

De faktiska skadenivåerna orsakade av vildsvin i Östergötlands län är okända men lantbrukares 
uppskattningar tyder på att det har ökat över tid. Att inventera och beräkna skador orsakade av 
vildsvin kan vara svårt, särskilt i områden där både hjortar och vildsvin har en påverkan på 
jordbruket. Naturvårdsverket har i den nationella förvaltningsplanen tagit på sig att ta fram en metod 
för att inventera skador orsakade av vildsvin i gröda. Genom säkerställda metoder för mätningar av 
skador orsakade av vildsvin kan sådant underlag ligga till grund för beslut i förvaltningen. 
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Jordbruksverket har dock tagit fram statistik över uppskattade skador orsakade av vilt för åren 2014 
och 2020. Med hjälp av en enkätundersökning utförd av Statistiska centralbyrån (SCB) fick 
lantbrukare uppskatta skadorna för olika grödor, procentuellt och i mängd, för hela landet, länsvis 
och uppdelat på olika viltarter. Tabellen i figur 5, beskriver skördebortfallet orsakat av vildsvin under 
åren 2014 och 2020 i ton av grödorna höstvete, vårkorn, havre och slåttervall i Östergötlands län.   

Resultatet av undersökningen visar att skadorna i de tre mest odlade (total odlad areal, 
Östergötland) spannmålsgrödorna samt slåttervall har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2020. Där 
skadorna i höstvete och slåttervall står för den största ökningen, en ökning på hela 167% i höstvete 
respektive 175% på slåttervall.  

 

Figur 5 Viltskador i lantbruksgrödor efter gröda och år i Östergötlands län av vildsvin, Skördebortfall i ton.                         
Källa: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik 

 

Fakta om vildsvin 
Vildsvin tillhör gruppen partåiga hovdjur. Hos partåiga hovdjur har två tår förlängts och två har 
tillbakabildats. De tillbakabildade tårna är det som hos vildsvinen kallas lättklövar som sitter längre 
bak och längre upp på foten. Vildsvinet förekommer i hela Eurasien, i områden i Nordamerika och i 
Japan samt på några asiatiska öar. Den vildsvinsras som påträffas i Sverige finns också i större delen 
av Europa. Kring medelhavet finns några raser som är mindre än den svenska och i östra och sydöstra 
Europa finns en ras som kan bli dubbelt så stor som den svenska rasen. Korsningar uppstår mellan de 
olika raserna.  

En könsmogen hane kallas galt och är mellan 150 och 180 centimeter lång och upp till en meter hög 
och kan väga över 200 kg. En könsmogen hona kallas sugga och avkomman kallas kulting. En hona 
som inte fött några kultingar än kallas för gylta.  

Till utseendet är ett vuxet vildsvin mörkgrå till brunsvart men det finns varianter som är fläckiga och 
ljusa. Upp till ett års ålder är vildsvinen rödbruna och kultingarna är randiga. Vildsvinet ömsar päls 
två gånger per år. Under våren byter den både underull och vinterpäls till den tunnare sommarpälsen 
för att sedan under hösten åter anlägga den tjocka vinterpälsen. Båda könen har betar men galtens 
betar är betydligt större än suggans. Galtens betar växer hela livet medan suggans betar snarare blir 
kortare. Vildsvinet har en mindre utvecklad syn, god hörsel och extremt bra luktsinne. Vildsvin är 
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sociala djur och lever i flockar. De bildar matriarkat om ett par eller flera suggor med kultingar och 
fjolårsdjur med en styrande ledarsugga. Detta gör att avkomman blir väl omhändertagen och får ett 
bättre skydd mot rovdjur. I grupper utan en erfaren äldre sugga kan årsgyltor bli betäckta under sitt 
första levnadsår. De unga galtarna lever oftast med flocken under sitt första levnadsår och lever 
därefter ofta som enstöringar.  

Vildsvinet har en hög reproduktion, den högsta bland svenska klövvilt. Anna Malmsten undersökte i 
sin doktorsavhandling On the reproduktion of female wild boar (Sus scrofa) in Sweden 2017, 
reproduktionen hos vildsvin. I genomsnitt föder vildsvinssuggor 5,4 kultingar per kull och de föds 
nästan alltid på våren. Majoriteten av parningarna sker alltså på hösten när äggstockarna aktiveras av 
de kortare dagarna. Äldre och större suggor fick fler kultingar än vad yngre och mindre suggor fick. 
Suggan föder sina kultingar i en grop eller ett ordnat bo med torrt gräs eller liknande. 

En studie i Sörmland visade att 60 % av kultingarna överlevde till ett års ålder. Överlevnaden är 
sannolikt beroende av väderförhållandena under de första levnadsmånaderna och jakttrycket. 
Vildsvinen är nattaktiva och under dagtid vistas de i skyddade miljöer. Lever de ostört kan vildsvinen 
även bli aktiva under dagtid. Daglegor och bon placeras ofta i tätningar såsom planteringar och 
vassbälten. Vildsvinen hävdar inga revir men har hemområden. De kan flytta sig många kilometer 
mellan daglega och födosök, men i genomsnitt ligger ett hemområde på ca 300 hektar. 

Vildsvin är allätare, generalister och större delen av deras föda består av vegetabilier som rötter och 
växtdelar. Före och efter vegetationsperioden består en stor del av födan av kolhydratrika rötter från 
olika rotogräs och växter med depårötter. Under försommaren när proteinhalten i växterna är som 
högst konsumerar vildsvinen stora mängder gräs, örter och vallväxter. De uppskattar också majs, 
ärter, spannmål och frukter och rotfrukter. De kan även äta animalisk föda om tillfälle ges. Den kan 
bestå av kadaver, möss och sork, markhäckande fåglar, ungar av småvilt men framförallt mask, larver 
och insekter. Det ligger i sakens natur att jordbruksgrödor är attraktivt för vildsvin. De innehåller 
mycket energi inom en liten yta. Beroende på gröda så kan den fungera även som ett skydd.  

 

Sjukdomar hos vildsvin 
Afrikans svinpest (ASF) 
Vildsvin kan få samma sjukdomar som tamsvin. En tilltagande och hög koncentration av vildsvin ökar 
risken för smittspridning. Ute i Europa har under senare år afrikansk svinpest spridit sig till både 
tamsvinsproduktion och till vildsvin. Senast en tamgrisbesättning i Tyskland, 100km söder om 
Rostock (2021). I dagsläget finns det inga kända fall av afrikans svinpest i Sverige.  

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur eller genom indirekt kontakt via till exempel 
personer, transportbilar, redskap och kläder. Viruset kan överleva i kyla, även nedfryst i flera år. 
Smittspridning genom matavfall är ett mycket vanligt spridningssätt för viruset till nya områden. Det 
är därför förbjudet att medföra kött eller köttprodukter från länder där smittan har konstaterats. 
(SVA) 

Rapportera fall av sjuka eller döda vildsvin till SVA. Mer om afrikansk svinpest går att läsa på 
https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest 
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Salmonella 
I Sverige har man påvisat salmonella hos vildsvin. Salmonella Choleraesuis påvisades på en grisgård i 
Skåne 2020 och innan dess hade den typen av salmonella inte påvisats i Sverige sedan slutet av 1970-
talet. I november 2020 påvisades samma salmonellatyp i ett vildsvinshägn i Södermanland. I 
samband med utbrotten inleddes en övervakning med provtagning av frilevande vildsvin för att 
undersöka om smittan förekommer i vildsvinspopulationen. Övervakningen av Salmonella 
choleraesuis hos frilevande vildsvin har stegvis utökats över landet under 2021 med målsättningen 
att omfatta samtliga län med betydande vildsvinsstam. I övervakningen kan även andra 
salmonellatyper hittas. 

Generellt sett ger infektion med salmonella oftast inte upphov till några synbara symtom hos 
smittade vildsvin. Drabbade djur kan uppvisa diarré, hög feber, ovilja att äta, nedsatt allmäntillstånd, 
respiratoriska symtom, neurologiska symtom och blåröda missfärgningar i huden (som dock kan vara 
svåra att se på vildsvin). Dödligheten bland drabbade grisar kan vara hög. Sjukdomen kan drabba 
vildsvin i alla åldrar men drabbar framför allt djur yngre än 4 månader.  

Salmonella är en tarmsmitta, det vill säga den sprids genom att vildsvinet får i sig bakterierna från 
något som förorenats med smittad avföring. Förutom via direktkontakt med smittade individer eller 
deras avföring kan smittspridning ske via till exempel förorenat foder eller vatten. Ansamlingar av 
vildsvin, i hägn eller vid foderplatser, kan bidra till att smittan överförs mellan djuren. 

Rapportera fall av sjuka eller döda vildsvin till SVA. Mer info om Salmonella på vildsvin går att läsa på 
Salmonella hos vildsvin - SVA 
 

Trikiner 
Trikiner är små parasitära maskar, vanligen rundmasken Trichinella spiralis som kan infektera rovdjur 
och allätare inklusive gris och människa. Infektion uppstår genom att ett djur äter kött som innehåller 
levande trikinlarver. 

Trikiner (Trichinella sp.) är en parasit som förekommer hos vildsvin (Fredriksson-Ahomaa 2019, 
Pejsak et al. 2019). Förekomsten är låg, men konsekvenserna för människa kan vara mycket 
allvarliga, och det är risken för överföring av trikiner som är anledningen till den nuvarande 
lagstiftningen rörande hantering av vildsvinskött (Livsmedelsverket 2019). Förutsatt att provtagning 
sker är det en låg risk för människa att infekteras, cirka 0,015 fall per miljoner invånare och år. Av de 
vildsvin som fälldes 2016 - 2018 i Sverige, så testades ungefär 95 % för trikiner. Av totalt 309 189 
trikinprover under dessa tre år befanns 19 prover vara positiva (Livsmedelsverket 2019). 
 
Enligt svensk lag måste vildsvinskött som säljs eller ges bort för konsumtion undersökas med 
avseende på trikiner. De officiella trikinkontrollerna får endast utföras av ackrediterade laboratorier 
eller av laboratorier som godkänds av Livsmedelsverket. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är 
nationellt referenslaboratorium för trikinanalys och organiserar varje år en obligatorisk 
provningsjämförelse för ackrediterade och godkända laboratorier. För vildsvinskött som enbart ska 
konsumeras i jägarens eget hushåll finns dock inget krav på trikinundersökning, men rekommenderas 
starkt. 
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Vildsvin som livsmedel 
Vildsvin är allätare, generalister och större delen av deras föda består av vegetabilier som 
kolhydratrika rötter, örter, spannmål, frukter, rotfrukter, vallväxter men även mask, larver och 
insekter. Detta gör att vildsvin är ett klimatsmartkött och en värdefull resurs i form av livsmedel. 

Vildsvinskött som resurs är begränsad i dagsläget, vildsvin behöver lämnas till en 
vilthanteringsanläggning om det inte ska konsumeras av jägaren. Det bidrar till att större delen av 
vildsvinsköttet konsumeras av jägarna själva. Jordbruksverket beräknade att ungefär 15 % av 
vildsvinsköttet når marknaden. Konsumtionen av viltkött minskar i landet och enligt statistik från 
2017 utgjorde viltköttet (där vildsvinskött ingår) cirka 4 % av landets köttkonsumtion.  

 

Åtgärder 
I Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan finns flera exempel på åtgärder som ska bidra till att 
resultatmålen uppfylls, bland annat åtgärder som syftar till en lokal målstyrd vildsvinsförvaltning där 
man genom jakt reglerar tätheten. Vidare så listas nedan även andra former av åtgärder som är 
lämpliga för implementering av såväl enskilda markägare som av skötselområden eller andra 
förvaltningssammanslutningar. 

 

Åtgärder för markägare och jakträttshavare 
 
Samverkan och samarbete 
Ökad samverkan och samarbete på alla nivåer ska främjas i vildsvinsförvaltningen. Här följer några 
tips och exempel för ökad samverkan och samarbete i exempelvis ett befintligt skötselområde för 
älg- och/eller kronhjort: 

• Koordinera jakt i större utvidgade områden. 
• Fokusera på det ni är överens om.  
• Lyssna på varandra och använd öppna frågor som börjar med ”vad…”, ”hur…”, ”när…”  

”berätta…”. 
• Vad skulle det innebära för dig om vi:  

o Delar information om åtelplatser?  
o Hjälps åt att bemanna åtelplatser?  
o Hjälps åt att övervaka fält vid hög skaderisk?  
o Samverkar vid eftersök, omhändertagande av fällt vilt, lokaler, transporter till 

vilthanteringsanläggningar?  
• Vilka kommunikationsvägar fungerar bäst för dig, hur informerar vi varandra enklast? 
• Genomför enkäter, eventuellt anonymt om det främjar att få ett bra kunskapsunderlag. 

 
Utan samverkan riskerar vildsvinen att snabbt öka i antal och därmed ökar även skadorna. Man 
riskerar även att flytta eventuella problem till andra områden, eftersom jakt, lösspringande 
hundar och folkdrev kan fungera störande på vildsvin som då söker sig till andra platser för att 
finna lugn och ro. Utan samverkan kan också en relativt svag stam orsaka stora skador lokalt.  
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Förebygga skador i lantbruket 
 
Dialog om jakt 
Vildsvinen kan ha en stor negativ påverkan på lantbruket. Som lantbrukare är det viktigt med en 
öppen dialog tillsammans med jakträttshavaren och jägarna om hur viltets påverkan kan förebyggas 
och begränsas. Lantbrukaren har bäst kännedom om var de flesta skadorna vanligtvis uppkommer 
samt vilken tid på året. Genom dialog kan exempelvis jakttryck, jakttorn, styrningsåkrar/viltåkrar, 
jaktmetoder, skrämselåtgärder och växtodling planeras och regleras utifrån erfarenhet av 
skadebilden.  

I de fall där förebyggande åtgärder inte får tillräcklig effekt kan jakt, i vissa fall skyddsjakt, bedrivas i 
de skadekänsliga områdena. Jakten fungerar då som en kraftig störning snarare än en reglering av 
stammen. Viktigt att beakta är att gällande lagstiftning även gäller under skyddsjakt. Här kan 
lantbrukaren ha en viktig roll i att bistå jägarna med var skadorna uppstår- och/eller uppstått och i 
vissa fall kunna underlätta jakten genom att anlägga skjutgator i den höga grödan som gör det svårt 
att identifiera vildsvinen. Även öppna skogsbryn intill åkermark kan underlätta jakten samt bidra till 
ökad biologisk mångfald och bättre skördar.  

Hjälptjänster  
Det är inte alltid lätt som lantbrukare, jakträttshavare eller markägare att få hjälp med jakt i 
skadedrabbade områden. Då kan vissa hjälptjänster, förslagsvis i skötselområden eller kretsar, tas 
fram i syfte att bistå med hjälp att jaga vildsvin i växande gröda. Ett exempel på detta kan vara en 
kontaktlista där intresserade personer i ett område kan skriva upp sig på i syfte att lantbrukare vid 
behov kan ta kontakt och få hjälp. Kontaktlistan kan också omfatta andra uppgifter för att möjliggöra 
jakt så som eftersöksekipage och utrymmen för tillvaratagning. Ett bra exempel på en hjälptjänst är 
Svenska Jägareförbundets tjänst, Vildsvinshjälpen. 

Stängsling & störning 
Elstängsel, viltstängsel och/eller skrämselåtgärder såsom rörelseaktiverade ljus- och ljudsignaler som 
flyttas med täta mellanrum, kan vara alternativ för att hålla vildsvinen borta från mindre odlingar av 
specialgrödor, främst i frukt- och grönsaksproduktion. Ett bra elstängsel mot vildsvin har enligt 
Viltskadecenters rekommendationer eltrådar på en höjd av 30 cm och 50 cm över marken, samt 
möjligen även en tredje tråd på 70 cm höjd över marken. All störning kombinerad med jakt de första 
tillfällena kan få en högre effekt av skrämseln.  

Lokalt målstyrd vildsvinsförvaltning 
För att uppnå resultatmål behövs förvaltningsstrategier/-planer på lokal nivå. Planer och 
strategier bör beskriva samrådsförfarande och överenskommelser, exempelvis när och hur jakt 
och övriga förvaltningsåtgärder ska genomföras för att uppnå den gemensamma målsättningen. 
Nedan följer olika moment för att skapa plan/strategi för en adaptiv och lokal förvaltning: 

1) Kunskap 

Ta tillvara tillgänglig kunskap och lär av andra. Studera och lär av de lokala förutsättningarna 
samt utvärdera de skadeförebyggande åtgärderna. 

2) Målsättning 

Bestäm hur många vildsvin (andel vuxna och kön) som ska skjutas samt var. 

3) Åtgärder 
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Klarlägg och utveckla jaktmetoderna. Utbilda och informera för ökad måluppfyllelse. Gör en 
samverkans- och kommunikationsplan och sätt villkor i jakträttsavtal för att stimulera 
måluppfyllelse. 

4) Övervakning 

Inventera för att så långt som möjligt fastställa stammens storlek. Kartlägg förekomst och 
omfattning av skador som orsakats av vildsvin. 

5) Utvärdering 

Genomför årsvis systematiska och kontinuerliga utvärderingar och dokumentera dessa. 
Använd erfarenheterna för att revidera och förbättra planen respektive strategin. 

 

Reglera tätheten genom jakt 
Den viktigaste åtgärden för att minska vildsvinens negativa effekter i skadedrabbade områden är att 
minska vildsvinsstammen. För att minska tätheten i vildsvinspopulationer är det viktigt att både 
årsungar, som står för tillväxten, samt reproduktiva suggor och gyltor skjuts. Om målsättningen 
tvärtom är att bibehålla alternativt öka vildsvinspopulationen i området bör minst 80 procent av den 
totala avskjutningen utgöras av årsungar.  
 
Under perioden oktober till december är risken att skjuta suggor som har kultingar som lägst, då de 
flesta suggor inte har kultingar den tiden på året. Bedriv då en selektiv jakt under lugna jaktformer 
som till exempel åteljakt. Genom en jägarmässig avskjutning där jakten riktas mot årsungar, gyltor 
och ensamma suggor ges förutsättningar att minska den befintliga populationen samtidigt som 
kommande års tillväxt begränsas. 
Vildsvin har hög anpassningsförmåga och kan välja att lämna sitt hemområde på grund av 
störningar från ökad jakt. Olika jaktmetoder kan ge varierande effekter på hur vildsvinen rör sig 
inom ett område liksom val av jaktmetod beroende på tid på året. 

Vid all jakt gäller att ”Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att 
människor och egendom inte utsätts för fara” (27 § jaktlagen (1987:259). Då en hög andel av 
vildsvinen skjuts under dygnets mörka timmar och de oftast uppträder i grupp eller flock, är det 
extra viktigt att jakten på vildsvin sker ansvarsfullt och med god jaktetik. 

För att göra jakten efter vildsvin enklare och mer effektiv under dygnets mörka timmar, får 
numera vissa jaktmedel användas utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Elektronisk 
bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära 
anslutning till jaktvapnet får användas vid jakt efter vildsvin. Mörkersikten (termiska sikten) får 
dock endast användas vid jakt efter vildsvin i öppen terräng eller vid åtel.  
 

Planerat jakttryck 
Genom att planera för när och med vilken metod jakt ska bedrivas så skapas förutsättningar för 
att i högre utsträckning nå målen gällande förekomst och skadenivåer.  Planerna för jakten kan 
gälla större områden genom exempelvis utformning av rekommendationer i ett skötselområde. 
Det kan handla om att bestämma när åteljakt kan intensifieras eller när det är mindre lämpligt.  
Exempelvis att vildsvinsjakt i samband med vårbruket eller spannmålens mjölkmognadsfas 
endast bör ske i anslutning till åkermark. Man kan också komma överens om, när, var och hur 
ofta området ska ha gemensamma jakter och om några förberedande insatser ska göras inför 
dessa jakter för att öka chanserna att den gemensamma jakten får önskad effekt.  
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Med beaktande av vildsvinens anpassningsförmåga bör jakttrycket regleras uifrån markstorlek, 
skadebild och vildsvinens rörelsemönster för att jakten ska bli effektiv. Ett allt för högt jakttryck, med 
hög frekvens av antal jakttillfällen kan i vissa fall minska effektiviteten i avskjutningssynpunkt men 
vara positivt i störningssynpunkt och lämpas då bra i skadekänsliga områden. I mindre skadekänsliga 
områden bör ett lågt jakttryck bedrivas med få antal välplanerade och samordnade jakttillfällen för 
att öka effektiviteten.   

 
Åtling och utfodring  
Åtling med små mängder foder är ett sätt att underlätta jakt efter vildsvin. På en åtelplats kan 
en selektiv jakt bedrivas där rätt individ kan fällas under lugna förhållanden. Åtelplatser bör inte 
placeras i närhet av fastighet- eller jaktmarksgräns eller trafikerade vägar. En samverkan kring 
åtelplatser kan vara viktigt för att minska risken för irritation och konflikter samt viltolyckor.  
Skillnaden på åtelplats och utfodringsplats är att det bedrivs aktiv jakt på en åtelplats vilket det 
inte gör på en utfodringsplats. Syftet med en utfodringsplats är att gynna viltet med lättillgänglig 
föda. Länsstyrelsen anser att det endast under extrema väderförhållanden vintertid kan bli 
aktuellt med utfodring av vilt, då i form utav stödutfodring. Övriga tider på året anses viltet klara 
sig bra utan extra lättillgängligt foder serverat av människan.  
En annan form av utfodring är styrningsutfodring som kan vara aktuellt och effektivt i vissa fall 
där man i syfte att styra viltet från ett skadekänsligt/drabbat område till ett annat område där 
viltet inte orsakar samma skada. Ett exempel på det är styrningsåkrar för gäss.  

Länsstyrelsen avråder från all utfodring av vildsvin. Effekten av utfodring genererar förhållanden likt 
ständiga toppår med ökad chans för överlevnad och reproduktion, till exempel fler gyltor brunstar 
redan första levnadsåret och fler brunstar om i de fall första kullen förlorats. Med andra ord riskerar 
utfodring att ge en ökad stam och är därför inte förenligt med förvaltningsplanens målsättning. 

Fodermedel vid åtling 

- Använd endast naturligt obearbetat fodermedel, såsom majs, ärtor, eller oförädlat 
spannmål.  

- Användande av en foderspridare är en fördel då en liten fodergiva kan ges tidsinställt 
utefter vildsvinens aktiva födosök.  

- Länsstyrelsen avråder från fodermedel såsom rotfrukter, då det inte anses vara bra för 
djurens hälsa. Dessutom bör inte den utlagda givan foder vara i den mängd att viltet 
inte hinner äta upp det på något eller några dygn, vilket är svårt att uppnå gällande 
rotfrukter.  

- Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utfodra vildsvin med animaliska 
biprodukter. Hushållsavfall, exempelvis matrester, får inte användas som foder. 
Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för reglerna om foder och animaliska 
biprodukter 

Från och med den 1 oktober 2021 kan Länsstyrelsen i enskilda fall besluta om förbud mot eller 
villkor för utfodring av vildsvin, om det behövs för att förebygga trafikolyckor eller allvarliga 
skador på egendom. Beslutet ska avse ett begränsat område och vara tidsbegränsat. 
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Skriftliga jakträttsavtal 
Skriftliga avtal bidrar till tydlighet om vad som förväntas av jakträttsinnehavaren respektive 
markägaren, vilka förväntningar parterna har och vilka ramar som gäller för upplåtelsen. De 
skriftliga avtalen kan beskriva hur parterna ska agera om skador upptäcks, målsättningar för 
viltförvaltningen, representation i skötselområdet eller andra punkter som anses viktiga för de 
ingående parterna. Mallar finns att hitta hos flera av organisationerna för jord, skog och jakt. 
 

Förebyggande åtgärder vid olycksdrabbade vägar  
En åtel ska inte placeras där den ökar risken för trafikolyckor. Om trafikolyckor uppstår med 
vildsvin som antas vara på väg till en åtel bör den åteln avvecklas och förläggas på en mer lämplig 
plats. Val av odlingsgrödor påverkar viltets rörelsemönster och bör också anpassas om möjligt. 
Vid odling av attraktiv gröda för vildsvin i anslutning till högt trafikerad väg bör man tänka på att 
i den mån det går skapa en öppen zon mellan väg och gröda för att underlätta för trafikanterna 
att upptäcka passerande vilt.  
 

Sammanfattning av åtgärder för markägare och jakträttshavare 
• Koordinera samverkad jakt i större områden, ex skötselområden.  

- Besluta om gemensamma avskjutningsmål utefter de lokala förhållandena, riktad 
avskjutning på antal vuxna och kön samt unga vildsvin 

- Planera jakttrycket, när, var och hur? 
- Samordna åtelplatser, ansvarsområden, vem gör vad och när? 
- Hjälpas åt vid behov av skadeförebyggande jakt i gröda 
- ”Eftersöksspool”, upprätta kontaktlista med vältränade eftersöksekipage 

 
• Inrikta avskjutningen på årsgrisar och unga djur. Vid selektiv jakt, inrikta er om möjligt på 

hondjur framför handjur. För att ytterligare begränsa tillväxten behöver även äldre hondjur 
skjutas, bedriv sådan jakt selektivt på förslagsvis åtelplats under perioden oktober-december 
då risken är som minst att suggan är kultingförande.  

• Ingen åteljakt bör bedrivas under vegetationsperioden, då ska jakten ske i växande gröda för 
att störa vildsvinen från de skadekänsliga områdena.  

• Drevjakter med hundar bör inte bedrivas så frekvent samt försök koordinera drevjakter över 
större områden. 

• För att minimera risken för olyckor och skador, anlägg inte en åtelplats i närheten av 
skadekänsliga områden som åkermark, större vägar, järnväg, trädgårdar, fritidsboenden eller 
sport/grönområden.  

• Öppen dialog mellan markägare, lantbrukare och jägare för att komma fram till de åtgärder 
och jaktmetoder som är bäst anpassade för området. Ett gott samarbete gynnar alla. 

• Skriftliga avtal kan vara bra i syfte att förtydliga vad som förväntas av jakträttsinnehavaren 
respektive markägaren. 
 

Åtgärder för minskad påverkan av vildsvin inom tätbebyggt område 
Vildsvinen är anpassningsbara och tar för sig där mat finns tillgängligt. Det är inte helt ovanligt att de 
rör sig i tätbebyggt område i födosökande syfte. De kan då orsaka skador på tomter, 
idrottsanläggningar och trädgårdar. Det finns vissa förebyggande åtgärder för att hålla vildsvinen 
borta från sådana områden.  
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Nedan följer några exempel på vad markägare både enskilt och i samverkan med grannar kan göra: 

- Ta bort fallfrukt, stängsla in komposten och röj bort sly 
- Undvik utfodring av fåglar och andra vilda djur 
- Sätt upp staket, se viltskadecenters rekommendationer 
- Anordningar av belysning, luktmedel eller ljud som störning 

I de fall där sådana metoder inte fungerar kan eventuellt jakt vara en sista utväg. Det krävs dock 
skottlossningstillstånd från polisen för att avlossa skott inom detaljplanerat område. Kontakta din 
kommun om du är osäker på vad som gäller för dig samt underrätta dig om vad som gäller i just dit 
fall. I övriga fall kontaktas jakträttshavare och/eller markägare. Detsamma gäller vid skador i 
trädgårdar på landsbygden, där jakt och stängsling kan vara de bästa lösningarna för att hålla 
vildsvinen utanför. 

Beredskap hos kommuner  
Kommuner som har eller riskerar att få problem med vildsvin bör ha en beredskap för att förebygga 
och hantera skador. Det kan till exempel vara bra att bilda en arbetsgrupp med representanter från 
förvaltningar som ansvarar för fastigheter, parker, fritid, miljö och kommunikation.  

Kommuner bör etablera kontakt med jakträttshavare i tätortsnära områden eftersom vildsvin rör sig 
över stora områden. Kommuner bör även ha jägare att anlita vid akuta problem. 

Information till allmänheten  
Vildsvin är normalt sett inte aggressiva, men kan försvara sig om de känner sig trängda, är skadade 
eller har kultingar. Lösa hundar kan råka illa ut ifall de stör vildsvin. De är ofta nyfikna och orädda, 
och går inte undan för människor som annat klövvilt gör. De kan gärna ligga och trycka in i det 
längsta i exempelvis vass och grantätningar. Därför kan man komma nära utan att se vildsvinen, eller 
bli skrämd när de plötsligt flyr för att de upplever att människan kommit för nära. Vildsvin har relativt 
dålig syn, men god hörsel och ett mycket bra luktsinne. De är normalt nattaktiva, men det 
förekommer att man kan se vildsvin även dagtid. Djuren är som mest rörliga vid skymning och 
gryning. Om du träffar på ett vildsvin, så bör du göra lite väsen av dig för att skrämma iväg det.  

Att vara försiktig i trafiken vid kända vildsvinsstråk är viktigt, samt att följa trafikinformation vid 
olycksdrabbade vägar. Var extra observant när du färdas på väg invid grödor som är särskilt attraktiva 
för vildsvinen, såsom ärtor, majs och vete. Rapportera alltid viltolycka till polisen genom att ringa 112 
utan dröjsmål, även om djuret inte är synbart skadat. Det är straffbart att inte anmäla en 
sammanstötning. Markera olycksplatsen med till exempel markeringsremsa för viltolycka.  

Hittar du ett självdött eller sjukt vildsvin ute i naturen, bör du anmäla fyndet till Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), via webben www.rapporteravilt.sva.se eller på telefon 018-67 40 
00. Det är bästa chansen att upptäcka eventuella utbrott av afrikansk svinpest eller annan smitta på 
ett tidigt stadium, vilket är avgörande för möjligheterna att bekämpa sjukdomen. 

Åtgärder i trafiken 
Nationella viltolycksrådet (NVR) arbetar för att minska viltolyckorna. Arbetet sker i samverkan 
mellan de ingående organisationerna, bland andra Polisen, Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, 
Trafikverket, LRF och jägarorganisationerna. I varje län finns ett regionalt råd. Länsstyrelsens 
arbete med Grön infrastruktur bör vara en del i planeringen för vilt. 
Konkreta åtgärder som kan behandlas av det regionala Viltolycksrådet är till exempel röjning av 
vägkanter, skyltning och vägunderhåll.  
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Viltstängsel  
Vägar och järnvägar utgör både vandringshinder och dödsfällor för vilda djur. Längs utsatta 
vägsträckor kan stängsel förebygga trafikolyckor. Dessa behöver kombineras med säkra 
passager för att ge effekt.  
 
Planskilda viltövergångar 
Genom att studera landskapets struktur och viltets rörelser kan lämpliga platser identifieras för 
att bygga broar eller tunnlar där viltet kan passera utan risk för olyckor. Både placering och 
utformning måste noga anpassas efter djurens beteende. I all samhällsplanering behöver den 
gröna infrastrukturen beaktas och viltövergångar vara en naturlig del i transportnätet.  
 
Varningsskyltar  
Varningsskyltar för vilt placeras ut där risken för trafikolyckor med vilt är förhöjd. Skyltarna kan 
sitta permanent eller sättas upp vid tillfälligt förhöjd olycksrisk.  
 
Hastighetsbegränsningar  
Lägre hastighet minskar antalet olyckor och gör att en eventuell kollision får mindre allvarliga 
följder. Varningsskyltar och hastighetsbegränsningar fungerar dock bara om vi uppmärksammar 
och respekterar dessa.  
 
Rörelsedetektorer  
Nationella försök pågår med ”viltövergångsställen”. Vid öppningar i stängsel placeras 
rörelsedetektorer som upptäcker vilda djur i närheten. Detektorerna kopplas till system som 
varnar trafikanter för vilt vid vägen och uppmanar till sänkt hastighet. 

 
Dov- och vildsvinsprojektet 
Länsstyrelsen Östergötland har under 2021 beslutat att starta upp ett projekt som syftar till att öka 
lokal samverkan i förvaltningen av dovhjort och vildsvin och på så sätt minska skadorna inom jord- 
och skogsbruk samt minska trafikolyckorna orsakade av dessa djur.   

Syftet med projektet är att jakträttshavare/markägare på frivillig basis bildar geografiskt begränsade 
dovhjorts- och vildsvinsskötselområden och gör upp förvaltningsplaner efter att relevanta fakta har 
samlats in till exempel genom inventeringar, vilket kan leda till en effektivare förvaltning.  

Under 2022 kommer Länsstyrelsen att påbörja projektet genom uppstartsmöten med kunniga 
föreläsare och inspirationsföredrag med målsättning att implementera lokala förvaltningsplaner 
inom exempelvis redan befintliga älg- och kronhjortsskötselområden under år 2023. Detta kommer 
medföra många fördelar för att uppnå målen inom den regionala- och nationella förvaltningsplanen 
för vildsvin.  
 

Inventeringsmetoder 
Inventeringsresultat är viktiga underlag i en förvaltning, att veta vad som finns i parallell med 
skadebilden är en viktig utgångspunkt när man i en förvaltning upprättar en  avskjutningsplan 
utefter uppsatta mål. Till skillnad från älgen saknas det idag officiella inventeringsmetoder för 
vildsvin. Inventeringmetoder som faktisk påvisar vildsvinspopulationens storlek och 
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sammansättning finns inte och är svåra att genomföra pga deras artspecifika levnadssätt. 
Vildsvinen rör sig över stora områden vilka också skilljer sig över året. De lever i matriarkat som 
gör att faktiska räkningar av individer kan bli missvisande och då inte pålitliga. Istället ska 
underlag för förvaltningen grundas på index av inventeringsresultat som påvisar trender i 
vilken riktning populationen är påväg. De pålitligaste underlagen vi har idag är 
avskjutningsstatistik och antalet trafikolyckor med inblanding av vildsvin. Dessa faktorer följer 
vildsvinspopulationens utveckling och är främst de redskap som vi kan luta oss emot i en 
förvaltning. För att dessa ska vara tillräckligt pålitliga behövs tillräckligt underlag från flera år 
tillbaka. Jägarnas rapportering av avskjutning till Svenska Jägareförbundets nationella databas, 
Viltdata, utgör ett mycket viktigt underlag.  
 
Lokalt kan försök till inventeringsmetoder genomföras som ett komplement till avskjutning 
samt trafikolyckor. Inventeringsmetoder som kan tillämpas är foderplatsinventeringar eller 
vildsvinsobs. Utifrån foderplatsinventeringen kan exempelvis stammens antal och dess årliga 
föryngring uppskattas. Med den årliga föryngringen som grund kan sedan en avskjutningsplan 
utformas för att styra stammen i önskad riktning. Metoden med vildsvinsobs kan bistå med 
trender över tid för att på så sätt skapa underlag för förvaltningen. Viktigt att tänka på är att 
sådant underlag inte är fullt pålitligt och bör inte enbart ligga till grund i en avskjutningsplan.  
 
Åtelkameror  
Eftersom vildsvinen är svårinventerade har inventeringsmetoder som tar hjälp av viltkameror 
börjat utvecklas. Det finns många fördelar med viltkameror jämfört med andra metoder, där 
en av de viktigaste är att de är lika effektiva under dygnets alla timmar, året om. 
Det finns en stor potential i att använda information från jägarnas viltkameror som sitter 
uppsatta vid åtlar eller foderplatser för att inventera vildsvin. För att den här 
inventeringsmetoden ska kunna användas behöver en metod för att bearbeta informationen 
utvecklas. 
 
Privatpersoner behöver enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) inget tillstånd för att sätta 
upp kameror på platser dit allmänheten har tillträde. Det finns dock krav på att bland annat 
kunna förklara ändamålet med kameraövervakningen och hur länge uppgifterna lagras, enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med övervakningen måste bedömas vara av större vikt 
än det eventuella intrånget i den personliga integriteten.  
 
Vid uppsättning av åtelkamera krävs: 
• en skylt eller information om att det finns en viltkamera i området och vem det är som 
kameraövervakar  
• kontaktuppgifter vid kameran för att kunna nå kamerans ägare.  
Andra saker att tänka på är att:  
• ha markägarens tillstånd att sätta upp kameran  
•kameran inte sätts upp där många människor befinner sig, till exempel vid stigar, 
vandringsleder eller rastplatser  
• kameran riktas så att risken för att ta bilder på människor eller fordon minimeras  
• alla fotografier som innehåller människor eller fordon alltid raderas. 
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Kunskap och utbildning 
För en god förvaltning av vildsvin behövs en ökad kunskap hos alla inblandade. Kunskap om 
vildsvinet som art, etisk jakt och förvaltning är viktiga inslag. Målgrupperna är främst 
lantbrukare, jägare och markägare. De olika intresseorganisationerna rekommenderas till att 
genomföra informationsinsatser, seminarier och studiecirklar för att förmedla såväl teoretisk 
som praktisk kunskap. Exempel kan vara studiebesök till lokala skadedrabbade lantbrukare, 
föreläsningar av personer med erfarenhet av vildsvinsförvaltning vid större fastigheter eller 
vildsvinsskötselområden och att tillvarata goda exempel där god kontroll har tagits över 
vildsvinsstammen. 
 

Mer vildsvinskött till konsument    
Regeringen har gett Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA och Länsstyrelserna i uppdrag att arbeta 
för att mer vildsvinskött ska nå fram till konsumenterna, det så kallade Vildsvinspaketet. Syftet är att 
ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel.  

Jordbruksverket kommer bland annat utlysa pengar till insatser som marknadsföring, kommunikation 
och kunskapshöjande åtgärder inom förädling, exempelvis mathantverk. Man kommer även utlysa 
pengar för åtgärder som syftar till att mer vildsvinskött serveras i offentliga kök. Genom 
informationsspridning för stärkt kommunikation och samarbete mellan berörda parter. 

Livsmedelsverket kommer att utreda möjligheten till småskalig försäljning av vildsvinskött 
samt uppdatera branschriktlinjer. Vildsvinskött som inte ska konsumeras av jägaren måste i 
dagsläget lämnas till en vilthanteringsanläggning. Där provtas köttet och proverna analyseras 
sedan för trikiner och cesium på laboratorium.  

Från den 1 juli 2021 kan ackrediterade laboratorier ansöka om subventioner för analyser av 
trikiner och cesium i vildsvinskött från Livsmedelsverket. Enskilda jägare behöver inte ansöka 
om subvention. 

Länsstyrelserna ska kartlägga befintliga uppsamlingscentraler och anpassa ett IT-system för 
registrering av jägare som säljer vildsvinskött. 

Statens veterinärmedicinska anstalt ska undersöka förutsättningarna för att utveckla ett 
digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött. 

Förebyggande arbete om afrikansk svinpest  
Den afrikanska svinpesten har samma symtombild som klassisk svinpest men har sitt ursprung söder 
om Sahara i Afrika. Symtomen kan variera från att förloppet går mycket fort och vildsvinet dör innan 
några symtom hunnit observeras, till en varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera 
månader. Hög feber, upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd är vanliga symtom. Gången blir 
ostadig och okoordinerad. Andningssvårigheter, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från 
mun och ändtarm är andra synliga symtom. Vildsvin och tamgris får samma symtom. 

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur eller genom indirekt kontakt via till exempel 
personer, transportbilar, redskap och kläder. Viruset kan överleva i kyla, även nedfryst i flera år. 
Smittspridning genom matavfall är ett mycket vanligt spridningssätt för viruset till nya områden. Det 
är därför förbjudet att medföra kött eller köttprodukter från länder där smittan har konstaterats.  
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Vad allmänheten kan göra för att förebygga utbrott  
Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, och/eller genom indirekt överföring via till 
exempel personer, transportbilar och redskap. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst 
kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket vanligt spridningssätt till nya 
områden. Det är därför förbjudet att föra med sig kött och köttprodukter från tamsvin och vildsvin 
från vissa zoner inom de länder där smittan upptäckts.  

För att bidra till att afrikansk svinpest inte sprids till Östergötlands län eller andra delar av Sverige, 
tänk på följande:  

• Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA 
www.rapporteravilt.sva.se eller telefon 018-67 40 00 (dagtid)/018-67 40 01 (jour). En 
bedömning om provtagning behövs sker i samråd med SVA.  

• Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna  
• Mata inte vildsvin eller grisar med matrester  
• Kompostera matavfall i slutna behållare 
• Om du upptäcker bristfällig avfallshantering, kontakta miljökontoret i din kommun  
• Efter vistelse i skog och mark utomlands, exempelvis jakt:  

- Var noga med rengöring av utrustning, kläder, skor och stövlar före återresa till 
Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, 
över 60 grader i 30 minuter.  

- Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.  
- Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker 

gård med grisar, hanterar foder för vildsvin eller besöker utfodringsplats för vildsvin.  
- Rengör utrustning, halsband, västar och liknande om du haft med dig jakthund 

utomlands. Tvätta även hunden ren. 

 

Myndigheters arbete med afrikansk svinpest  
Afrikansk svinpest (ASF) räknas som en epizooti och lyder under epizootilagen. En epizooti är en 
allmänfarlig djursjukdom som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller 
medföra stora ekonomiska förluster för samhället. Olika myndigheter övervakar och förebygger att 
smitta inte ska komma in i Sverige. Nedan följer de aktuella myndigheternas arbete gällande 
epizootier, innefattande afrikansk svinpest.  
 
Jordbruksverket  
Jordbruksverket är den myndighet som har ansvar för smittskyddet nationellt. De fattar beslut, leder 
och samordnar bekämpningen i nära samverkan med andra myndigheter och aktuella näringar vid 
ett eventuellt utbrott. Det finns en handbok för epizootier som Jordbruksverket ansvarar för, där 
även rutiner för eventuellt utbrott hos vildsvin finns med.  

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)  
SVA är en expertmyndighet och ett nationellt referenslaboratorium enligt de EG-direktiv som reglerar 
kontroll och bekämpning av epizootiska sjukdomar. De analyserar proverna och är de som först får 
svar om ASF påvisats. När SVA fått bekräftat att en epizootisk sjukdom förekommer i landet ska 
Jordbruksverket och berörd länsstyrelse skyndsamt informeras om situationen.  
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Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har en samordnande roll regionalt och lokalt. De har tillgång till betydelsefulla nätverk 
och breda kontaktytor och kan göra kopplingar mellan Jordbruksverkets nätverk, andra 
samhällsaktörer och andra sektorsansvariga myndigheters nätverk. Länsstyrelsen har även en 
epizootiberedskapsplan innehållande rutiner för hur ett utbrott av en allvarlig smittsam sjukdom hos 
djur ska hanteras. Detta gäller bland annat för utbrott av afrikansk svinpest. 

Länsstyrelsens områdesansvar innebär att samordna kontakter med och mellan andra 
samhällssektorer som drabbas i händelse av ett utbrott (transporter, turism, lantbrukare m.fl.). 
Länsstyrelsens insatser är av avgörande betydelse för att epizootibekämpning ska kunna genomföras 
på ett effektivt sätt. Vid ett utbrott av epizootisk sjukdom i andra delar av landet ska Länsstyrelsen 
om möjligt hålla sig informerade genom deltagande i samverkansmöten om Jordbruksverket 
meddelar detta.  

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder, framförallt i form av 
informationsinsatser och samarbete med till exempel andra myndigheter som kommuner, 
naturförvaltare, rederier och flygplatser. Under den kommande förvaltningsperioden avser 
Länsstyrelsen att fortsätta och stärka detta arbete. 

Uppföljning 
Nationella Viltolycksrådet (NVR), viltolycka.se - Statistik över viltolyckor  

Viltdata.se - Avskjutningsstatistik som uppföljning av vildsvinspopulationen 

Jordbruksverket - Kontroll av utvecklingen av afrikansk svinpest  

Jordbruksverket/SCB – Skador på gröda, 2025 

SVA – Kontroll och uppföljning av sjukdomar 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-13 KS 2021/129 105 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion angående informationsplatsen vid Dalstorp  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stig Johansson (M) har 2021-05-03 inkommit med en motion rörande 
informationsplatsen vid Dalstorp. Motionen föreslår att föreningar ges möjlighet att 
själva finansiera en skylt och kostnadsfritt kunna sätta upp den på informationstavlan 
i Dalstorp (avser den stora informationstavlan av trä som idag har skyltar för 
företagsföreningens medlemmar). 
 
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till kultur- och turismnämnden för 
yttrande. Kultur- och turismnämnden har 2021-11-17 beslutat lämna följande 
yttrande: att motionen avslås.    
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den stora informationstavlan av trä, placerad på informationsplatsen i Dalstorp, har 
Företagsföreningen i Boxholm och Boxholms kommun gemensamt hanterat. 
Kommunen har idag ett reklambudskap placerat på mittendelen och på ena sidan har 
företagsföreningen börjat samla ihop sina medlemmars skyltar, vilket medför att det 
skapats tomma platser på den andra sidan. Dessa tomma platser föreslås i motionen 
att fyllas med skyltar från föreningar i kommunen.  
 
Kommunen har behov av att marknadsföra sig och aktuell tavla är en utmärkt plats 
att sätta upp ett reklambudskap – för ökad inflyttning av både nya invånare och nya 
företag. Då ges även möjligheten att byta ut den reklaminformation i mitten som 
finns från kommunen idag. Att kommunen därmed kan nyttja hela platsen till höger 
om målningen i mitten för ett reklambudskap. Att målningen i mitten kan vara kvar. 
Belysningen för tavlan har under året ersatts med en ny och denna investering är bra 
att kunna nyttja på bästa sätt. 
 
Föreningar ges idag möjligheten att kostnadsfritt finnas med på kommunens hemsida 
och där finns idag en förteckning indelade på olika verksamhetsområden. 
Föreningarna meddelar själva in förändringar och detta uppdateras.  
 
Informationsplatsen exponeras för många förbipasserande på riksvägen och det kan 
antas att dessa förbipasserande ej i första hand är intresserade av att ansluta sig till en 
lokal förening, att detta naturligtvis är mer intressant för våra invånare i kommunen. 
 
För att kommunen ska kunna ta fram ett skyltmaterial för reklam i Dalstorp måste det 
finns en given yta att disponera. Att efter ett beslut från KF, att föreningar ges plats 
på tavlan, och att därefter uppskatta en yta som eventuellt föreningar kan vara 
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intresserade av att nyttja, är svårt, och medför att en viss del av tavlan får lämnas 
tom, i beredskap för att kunna uppfylla beslutet. Om platsen är kostnadsfri för 
föreningar finns också risken att samma skyltar är där under längre tid och inte byts 
ut om de blir inaktuella eller blekta/slitna. Tomma ytor, eller eventuellt blekta/slitna 
skyltar, ger ett dåligt intryck för betraktare av tavlan.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås och att ytan på informationstavlan delas 
mellan företagsföreningen och dess medlemmar och kommunen enligt 
överenskommelse. Att kommunen nyttjar ledig given plats för ett reklambudskap. 
 
 

Finansiering 
Reklam på informationstavla, 35 000 kr, ”Miljonen” 99300, år 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att motionen avslås, samt 
 
att kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att placera ett reklambudskap på en 
del av stora informationstavlan i Dalstorp under år 2022. 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion 
Yttrande Kultur- och turismnämnden 
 
 

Beslutet expedieras till 
Stig Johansson 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Kommunstyrelsen 2021-09-28

 
Ks § 173       Dnr KS 2021/129 105 
 
Motion angående informationsplatsen vid Dalstorp 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stig Johansson (M) har 2021-05-03 inkommit med en motion rörande informations-
platsen vid Dalstorp. Motionen föreslår att föreningar ges möjlighet att själva finansi-
era en skylt och kostnadsfritt kunna sätta upp den på informationstavlan i Dalstorp 
(avser den stora informationstavlan av trä som idag har skyltar för företagsförening-
ens medlemmar).    
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Den stora informationstavlan av trä, placerad på informationsplatsen i Dalstorp, har 
Företagsföreningen i Boxholm och Boxholms kommun gemensamt hanterat. Kom-
munen har idag ett reklambudskap placerat på mittendelen och på ena sidan har före-
tagsföreningen börjat samla ihop sina medlemmars skyltar, vilket medför att det ska-
pats tomma platser på den andra sidan. Dessa tomma platser föreslås i motionen att 
fyllas med skyltar från föreningar i kommunen.  
 
Kommunen har behov av att marknadsföra sig och aktuell tavla är en utmärkt plats 
att sätta upp ett reklambudskap – för ökad inflyttning av både nya invånare och nya 
företag. Då ges även möjligheten att byta ut den reklaminformation i mitten som 
finns från kommunen idag. Att kommunen därmed kan nyttja hela platsen till höger 
om målningen i mitten för ett reklambudskap. Att målningen i mitten kan vara kvar. 
Belysningen för tavlan har under året ersatts med en ny och denna investering är bra 
att kunna nyttja på bästa sätt. 
 
Föreningar ges idag möjligheten att kostnadsfritt finnas med på kommunens hemsida 
och där finns idag en förteckning indelade på olika verksamhetsområden. Förening-
arna meddelar själva in förändringar och detta uppdateras.  
 
Informationsplatsen exponeras för många förbipasserande på riksvägen och det kan 
antas att dessa förbipasserande ej i första hand är intresserade av att ansluta sig till en 
lokal förening, att detta naturligtvis är mer intressant för våra invånare i kommunen. 
 
För att kommunen ska kunna ta fram ett skyltmaterial för reklam i Dalstorp måste det 
finns en given yta att disponera. Att efter ett beslut från KF, att föreningar ges plats 
på tavlan, och att därefter uppskatta en yta som eventuellt föreningar kan vara intres-
serade av att nyttja, är svårt, och medför att en viss del av tavlan får lämnas tom, i be-
redskap för att kunna uppfylla beslutet. Om platsen är kostnadsfri för föreningar 
finns också risken att samma skyltar är där under längre tid och inte byts ut om de 
blir inaktuella eller blekta/slitna. Tomma ytor, eller eventuellt blekta/slitna skyltar, 
ger ett dåligt intryck för betraktare av tavlan.  
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Kommunstyrelsen 2021-09-28

Förvaltningen föreslår att motionen avslås och att ytan på informationstavlan delas 
mellan företagsföreningen och dess medlemmar och kommunen enligt överenskom-
melse. Att kommunen nyttjar ledig given plats för ett reklambudskap. 
 
 
Finansiering 
Skyltmaterial och montering av reklambudskap på informationstavla, 35 000 kr, in-
formationsverksamhet: 22020, år 2022. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att motionen avslås, samt 
 
att kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att placera ett reklambudskap på en 
del av stora informationstavlan i Dalstorp under år 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
________ 
 
Åke Sandberg (M) yrkar följande: att motionen remitteras till kultur- och turism-
nämnden för beredning. 
 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut: 
 

1. Förvaltningens förslag till beslut 
 
2. Yrkande från Åke Sandberg (M) 

 
Ordförande finner efter hörande med kommunstyrelsen att ärendet beslutas enligt yr-
kande från Åke Sandberg (M). 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att motionen remitteras till kultur- och turismnämnden för beredning. 
 
________ 
 
Beslut till: 
Stig Johansson 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-08-30 KS 2021/129 105 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion angående informationsplatsen vid Dalstorp  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stig Johansson (M) har 2021-05-03 inkommit med en motion rörande 
informationsplatsen vid Dalstorp. Motionen föreslår att föreningar ges möjlighet att 
själva finansiera en skylt och kostnadsfritt kunna sätta upp den på informationstavlan 
i Dalstorp (avser den stora informationstavlan av trä som idag har skyltar för 
företagsföreningens medlemmar).    
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den stora informationstavlan av trä, placerad på informationsplatsen i Dalstorp, har 
Företagsföreningen i Boxholm och Boxholms kommun gemensamt hanterat. 
Kommunen har idag ett reklambudskap placerat på mittendelen och på ena sidan har 
företagsföreningen börjat samla ihop sina medlemmars skyltar, vilket medför att det 
skapats tomma platser på den andra sidan. Dessa tomma platser föreslås i motionen 
att fyllas med skyltar från föreningar i kommunen.  
 
Kommunen har behov av att marknadsföra sig och aktuell tavla är en utmärkt plats 
att sätta upp ett reklambudskap – för ökad inflyttning av både nya invånare och nya 
företag. Då ges även möjligheten att byta ut den reklaminformation i mitten som 
finns från kommunen idag. Att kommunen därmed kan nyttja hela platsen till höger 
om målningen i mitten för ett reklambudskap. Att målningen i mitten kan vara kvar. 
Belysningen för tavlan har under året ersatts med en ny och denna investering är bra 
att kunna nyttja på bästa sätt. 
 
Föreningar ges idag möjligheten att kostnadsfritt finnas med på kommunens hemsida 
och där finns idag en förteckning indelade på olika verksamhetsområden. 
Föreningarna meddelar själva in förändringar och detta uppdateras.  
 
Informationsplatsen exponeras för många förbipasserande på riksvägen och det kan 
antas att dessa förbipasserande ej i första hand är intresserade av att ansluta sig till en 
lokal förening, att detta naturligtvis är mer intressant för våra invånare i kommunen. 
 
För att kommunen ska kunna ta fram ett skyltmaterial för reklam i Dalstorp måste det 
finns en given yta att disponera. Att efter ett beslut från KF, att föreningar ges plats 
på tavlan, och att därefter uppskatta en yta som eventuellt föreningar kan vara 
intresserade av att nyttja, är svårt, och medför att en viss del av tavlan får lämnas 
tom, i beredskap för att kunna uppfylla beslutet. Om platsen är kostnadsfri för 
föreningar finns också risken att samma skyltar är där under längre tid och inte byts 
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ut om de blir inaktuella eller blekta/slitna. Tomma ytor, eller eventuellt blekta/slitna 
skyltar, ger ett dåligt intryck för betraktare av tavlan.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås och att ytan på informationstavlan delas 
mellan företagsföreningen och dess medlemmar och kommunen enligt 
överenskommelse. Att kommunen nyttjar ledig given plats för ett reklambudskap. 
 
 

Finansiering 
Skyltmaterial och montering av reklambudskap på informationstavla, 35 000 kr, 
informationsverksamhet: 22020, år 2022. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
att motionen avslås, samt 
 
att kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att placera ett reklambudskap på en 
del av stora informationstavlan i Dalstorp under år 2022. 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion 
 
 

Beslutet expedieras till 
Stig Johansson 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2021-09-07

 
Au § 52       Dnr KS 2021/129 105 
 
Motion angående informationsplatsen vid Dalstorp 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stig Johansson (M) har 2021-05-03 inkommit med en motion rörande informations-
platsen vid Dalstorp. Motionen föreslår att föreningar ges möjlighet att själva finansi-
era en skylt och kostnadsfritt kunna sätta upp den på informationstavlan i Dalstorp 
(avser den stora informationstavlan av trä som idag har skyltar för företagsförening-
ens medlemmar).    
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Den stora informationstavlan av trä, placerad på informationsplatsen i Dalstorp, har 
Företagsföreningen i Boxholm och Boxholms kommun gemensamt hanterat. Kom-
munen har idag ett reklambudskap placerat på mittendelen och på ena sidan har före-
tagsföreningen börjat samla ihop sina medlemmars skyltar, vilket medför att det ska-
pats tomma platser på den andra sidan. Dessa tomma platser föreslås i motionen att 
fyllas med skyltar från föreningar i kommunen.  
 
Kommunen har behov av att marknadsföra sig och aktuell tavla är en utmärkt plats 
att sätta upp ett reklambudskap – för ökad inflyttning av både nya invånare och nya 
företag. Då ges även möjligheten att byta ut den reklaminformation i mitten som 
finns från kommunen idag. Att kommunen därmed kan nyttja hela platsen till höger 
om målningen i mitten för ett reklambudskap. Att målningen i mitten kan vara kvar. 
Belysningen för tavlan har under året ersatts med en ny och denna investering är bra 
att kunna nyttja på bästa sätt. 
 
Föreningar ges idag möjligheten att kostnadsfritt finnas med på kommunens hemsida 
och där finns idag en förteckning indelade på olika verksamhetsområden. Förening-
arna meddelar själva in förändringar och detta uppdateras.  
 
Informationsplatsen exponeras för många förbipasserande på riksvägen och det kan 
antas att dessa förbipasserande ej i första hand är intresserade av att ansluta sig till en 
lokal förening, att detta naturligtvis är mer intressant för våra invånare i kommunen. 
 
För att kommunen ska kunna ta fram ett skyltmaterial för reklam i Dalstorp måste det 
finns en given yta att disponera. Att efter ett beslut från KF, att föreningar ges plats 
på tavlan, och att därefter uppskatta en yta som eventuellt föreningar kan vara intres-
serade av att nyttja, är svårt, och medför att en viss del av tavlan får lämnas tom, i be-
redskap för att kunna uppfylla beslutet. Om platsen är kostnadsfri för föreningar 
finns också risken att samma skyltar är där under längre tid och inte byts ut om de 
blir inaktuella eller blekta/slitna. Tomma ytor, eller eventuellt blekta/slitna skyltar, 
ger ett dåligt intryck för betraktare av tavlan.  
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2021-09-07

Förvaltningen föreslår att motionen avslås och att ytan på informationstavlan delas 
mellan företagsföreningen och dess medlemmar och kommunen enligt överenskom-
melse. Att kommunen nyttjar ledig given plats för ett reklambudskap. 
 
 
Finansiering 
Skyltmaterial och montering av reklambudskap på informationstavla, 35 000 kr, in-
formationsverksamhet: 22020, år 2022. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att motionen avslås, samt 
 
att kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att placera ett reklambudskap på en 
del av stora informationstavlan i Dalstorp under år 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
 
Arbetsutskottet   
 
att avslå motionen.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Stig Johansson 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-13 KS 2020/244 101 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion: Inbjudan till förslagsställare gällande medborgarförslag 

samt motioner     

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Irene Garperian (V) har 2020-10-26 inlämnat en motion om inbjudan till 
förslagsställare gällande medborgarförslag och motioner. I motionen föreslås att 
förslagsställare ges möjlighet att tala för sin sak i berörd nämnd/kommunstyrelsen 
innan beslut om förslag till svar ges till kommunfullmäktige. Detta är enligt Irene 
Garperian (V) värdefullt för en väl fungerande demokrati. I motionen anges även att 
personer som inlämnar medborgarförslag ej får inbjudan om när de kan informera 
om sitt förslag på kommunfullmäktiges sammanträde. Att detta föreslås att ändras till 
att dessa får en inbjudan. 
 
Tidigare förslag till beslut till KF har återremitterats till kommunstyrelsen för 
beredning med motiveringen att inte alla att-satser tydligt har utretts (kf § 66 /2021). 
Detta har åtgärdats. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förslag motion: Att personen/er som lämnat in ett medborgarförslag ges 
möjlighet att uttala sig i saken i respektive nämnd. 
Förslag svar: Nej, dessa personer ges istället möjlighet att uttala sig på 
kommunfullmäktige vid presentation av förslaget, genom en inbjudan, samt vid 
eventuellt inhämtande av förtydliganden och ytterligare fakta till handläggaren som 
bereder ärendet. 
 
Förslag motion: Att personer/en som lämnat in ett medborgarförslag meddelas 
när förslaget är färdigberett om när och var det kommer att tas upp i 
kommunfullmäktige. 
Förslag svar: Ja, denna rutin är redan införd sedan en längre tid. 
 
Förslag motion: Att förtroendevalda som lämnat in en motion ges möjlighet att 
uttala sig i saken i respektive nämnd. 
Förslag svar: Nej, förtroendevald i kommunfullmäktige som inlämnat motionen, ges 
möjlighet att presentera motionen för kommunfullmäktige, samt även yttra sig och 
yrka annat beslut vid beslutande i kommunfullmäktige.  
Förtroendevald som lämnat motionen ges även möjligheten att yttra sig vid eventuellt 
inhämtande av förtydliganden och ytterligare fakta till handläggaren som bereder 
ärendet.  
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De politiker som finns i respektive nämnder är demokratiskt valda med uppdraget att 
föreslå kommunfullmäktige svar på motioner inom sitt respektive område. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
 

Finansiering 
Ingen påverkan. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att motionen avslås. 
 
 

Beslutsunderlag 
- 
 
 

Beslutet expedieras till 
Irene Garperian 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Kommunstyrelsen 2021-05-18

 
Ks § 116       Dnr KS 2020/244 101 
 
Motion: Inbjudan till förslagsställare gällande medborgarförslag 
samt motioner    
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Irene Garperian (V) har 2020-10-26 inlämnat en motion om inbjudan till förslagsstäl-
lare gällande medborgarförslag och motioner. I motionen föreslås att förslagsställare 
ges möjlighet att tala för sin sak i berörd nämnd/kommunstyrelsen innan beslut om 
förslag till svar ges till kommunfullmäktige. Detta är enligt Irene Garperian (V) vär-
defullt för en väl fungerande demokrati. I motionen anges även att personer som in-
lämnar medborgarförslag ej får inbjudan om när de kan informera om sitt förslag på 
kommunfullmäktiges sammanträde. Att detta föreslås att ändras till att dessa får en 
inbjudan. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Motioner och medborgarförslag bereds av tjänstemannaorganisationen och om oklar-
heter och frågor uppstår under beredningsprocessen tas kontakt med förslagsställaren 
i syfte att inhämta förtydliganden och ytterligare fakta. Efter beredningen lämnas för-
slag till beslut till förtroendevalda i berörd nämnd/kommunstyrelsen. 
 
Förslagsställare av medborgarförslag informeras om när deras förslag lämnas till 
kommunfullmäktige och om att de har möjligheten att informera om förslaget på 
sammanträdet. Denna rutin finns redan införd. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om hur medborgarförslaget skall beredas. Ytterligare redan införd rutin är att för-
slagsställaren även inbjuds till kommunfullmäktiges sammanträde om att delta när 
beslut om svar skall tas. 
 
Ovan angivna rutiner anser förvaltningen är väl fungerande. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion. 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Kommunstyrelsen 2021-05-18

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Irene Garperian 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-04-27 KS 2020/244 101 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton Kommunfullmäktige 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion: Inbjudan till förslagsställare gällande medborgarförslag 

samt motioner     

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Irene Garperian (V) har 2020-10-26 inlämnat en motion om inbjudan till 
förslagsställare gällande medborgarförslag och motioner. I motionen föreslås att 
förslagsställare ges möjlighet att tala för sin sak i berörd nämnd/kommunstyrelsen 
innan beslut om förslag till svar ges till kommunfullmäktige. Detta är enligt Irene 
Garperian (V) värdefullt för en väl fungerande demokrati. I motionen anges även att 
personer som inlämnar medborgarförslag ej får inbjudan om när de kan informera 
om sitt förslag på kommunfullmäktiges sammanträde. Att detta föreslås att ändras till 
att dessa får en inbjudan. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Motioner och medborgarförslag bereds av tjänstemannaorganisationen och om 
oklarheter och frågor uppstår under beredningsprocessen tas kontakt med 
förslagsställaren i syfte att inhämta förtydliganden och ytterligare fakta. Efter 
beredningen lämnas förslag till beslut till förtroendevalda i berörd 
nämnd/kommunstyrelsen. 
 
Förslagsställare av medborgarförslag informeras om när deras förslag lämnas till 
kommunfullmäktige och om att de har möjligheten att informera om förslaget på 
sammanträdet. Denna rutin finns redan införd. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om hur medborgarförslaget skall beredas. Ytterligare redan införd rutin är att 
förslagsställaren även inbjuds till kommunfullmäktiges sammanträde om att delta när 
beslut om svar skall tas. 
 
Ovan angivna rutiner anser förvaltningen är väl fungerande. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
 

Finansiering 
- 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion 
 
 

Beslutet expedieras till 
Irene Garperian 
Akt 
 
 
 
Göran Lundström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2021-05-04

 
Au § 33       Dnr KS 2020/244 101 
 
Motion: Inbjudan till förslagsställare gällande medborgarförslag 
samt motioner    
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Irene Garperian (V) har 2020-10-26 inlämnat en motion om inbjudan till förslagsstäl-
lare gällande medborgarförslag och motioner. I motionen föreslås att förslagsställare 
ges möjlighet att tala för sin sak i berörd nämnd/kommunstyrelsen innan beslut om 
förslag till svar ges till kommunfullmäktige. Detta är enligt Irene Garperian (V) vär-
defullt för en väl fungerande demokrati. I motionen anges även att personer som in-
lämnar medborgarförslag ej får inbjudan om när de kan informera om sitt förslag på 
kommunfullmäktiges sammanträde. Att detta föreslås att ändras till att dessa får en 
inbjudan. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Motioner och medborgarförslag bereds av tjänstemannaorganisationen och om oklar-
heter och frågor uppstår under beredningsprocessen tas kontakt med förslagsställaren 
i syfte att inhämta förtydliganden och ytterligare fakta. Efter beredningen lämnas för-
slag till beslut till förtroendevalda i berörd nämnd/kommunstyrelsen. 
 
Förslagsställare av medborgarförslag informeras om när deras förslag lämnas till 
kommunfullmäktige och om att de har möjligheten att informera om förslaget på 
sammanträdet. Denna rutin finns redan införd. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om hur medborgarförslaget skall beredas. Ytterligare redan införd rutin är att för-
slagsställaren även inbjuds till kommunfullmäktiges sammanträde om att delta när 
beslut om svar skall tas. 
 
Ovan angivna rutiner anser förvaltningen är väl fungerande. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2021-05-04

 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Irene Garperian 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-13 KS 2020/227 140 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion rörande ost-cisternen  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stig Johansson (M) har 2020-10-12 inlämnat en motion angående ost-cisternen. 
Motionen föreslår att Arla faktureras hyra av kommunens mark, där cisternen är 
placerad. Fakturan skall omfatta tre månader (fjärde kvartalet 2020) á 10 000 kr, 
totalt 30 000 kr. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Det pågår för närvarande en rättslig tvist med Arla och utgången av denna bör 
avvaktas. Förvaltningen föreslår därmed att motionen avslås. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att motionen avslås. 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion 
 
 

Beslutet expedieras till 
Stig Johansson 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Delegationsbeslut 
 
 
   
Diarienummer Ärende  Avsändare 
 
Ks 2021/340 106 Förordnande av nya  Securitas Sverige AB 
  parkeringsvakter  
 
Ks 2022/6 009 Bekräftelse av dispens Boxholms kommun 
  Från lokal trafikföreskrift 
 
Ks 2015/006 002 Beslut i delegationsärende 
   
Ks 2015/006 002 Beslut i delegationsärende 
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Rapporter Kommunstyrelsen 2022-01-25 
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Delgivning Kommunstyrelsen 2022-01-25 
 

 Expediering av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende nämnden för hemslöjdsfrågor 

 Beslut om licensjakt efter lodjur i Östergötlands län 2022 

 Narkotikaspår i avloppsvatten 

 Livsmedelskontroll – Gruppbostaden Ugglan 

 Uppdaterade föreskrifter som hänvisar till uppdaterad europeisk standard d.nr. 2021-2834 

 Länsrapporten 2021 

 Lekmannarevisorernas utlåtande delårsbokslut 2021-08-31 Kommunalförbund Itsam 

 Delårsbokslut per den 2021-08-31 – Kommunalförbundet Itsam 

 MA från det regionala ANDT-rådet 

 Samråd detaljplan Timmerö 1:27 m.fl.  

 Skolverket:  

- Personförteckningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser 
för 2020 

- Stadsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2021 
- Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2021 
- Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2021/2022 
- Statsbidrag för undervisning under skollov för 2021 
- Statsbidrag till kvalitetssäkrade åtgärder för 2021 
- Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2021/2022 

 
 Skrivelse angående uppgifter i årsuppföljning enligt lag (20003:778) om skydd mot olyckor, 

Boxholms kommun. 

 Miljökontoret 

- Godta vidtagna åtgärder, mikrobiell tillväxt gällande Åsbo skola 

 Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital komunikation. 
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Övrigt Kommunstyrelsen 2022-01-25 
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