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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 119 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/71 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 90.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslås följande:  

 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka 
åtgärder och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 
andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka.  

På kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26, § 64, överlämnades 
motionen till tekniska nämnden för beredning.  
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 90, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen 
nämnda planerna. 
I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, att denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad med bakgrund till dessa två 
planer. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 90 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

 Motion om insatser som ger ökad trygghet för cyklister daterad 2021-04-10 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 91 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer TN 2021/67 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen nämnda planerna.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslår motionären följande: 
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och 
beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan 
minska och trafiksäkerheten öka. 

I kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26 beslutades att motionen ska 
överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att med bakgrund till dessa två planer att motionen är 
besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2021-04-10 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 64 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 120 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer KS 2021/143 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 93 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.   
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 93, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 93 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16 

 Tekniska nämndens beslut 2021-06-15, § 79 

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
VA-chef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 93 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-

08-31. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.  
Både anläggningsavgifter (engångsavgifter) som finansierar utbyggnad av nya 
bostadsområden, och brukningsavgifter (årliga avgifter) som finansierar 
kapitaltjänstkostnader, drift- och underhåll, behöver höjas för att finansiera 
framtida investeringar och löpande drift inom VA-verksamheten.   
Intäkter från anläggningsavgifter behöver från år 2022 höjas med i genomsnitt 
46 % medan intäkterna från brukningsavgifter behöver höjas med 38 %. 
Tekniska förvaltningen har baserat på detta tagit fram ett förslag till reviderad 
VA-taxa.   
Även taxans konstruktion och sättet att fördela och beräkna avgifter föreslås 
ändras och istället utgå från Svenskt Vattens basförslag. Detta innebär att 
avgiftsfördelningen för framför allt brukningsavgifter i så fall förändras. Istället 
för att den fasta avgiften idag främst baseras på vattenmätarens storlek, bestäms 
den istället utifrån antalet bostadsenheter eller storlek på lokalytor. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16  

 Tekniska nämnden § 79/2021, 2021-06-15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 

 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
VA-chef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 79 Uppdrag om taxeföreskrifter för VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram taxeföreskrifter i enlighet med 

Svenskt Vattens basförslag och att taxan höjs i enlighet med vad som föreslås 
i rapporten om översyn av VA-taxa. Förslag till taxeföreskrifter ska redovisas 
för tekniska nämnden i september 2021. 

2. Överlämna förslaget till budgetberedning att ta hänsyn till för budget 2022. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens Va-taxa. Utredningen har visat att Va-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.  
Både anläggningstaxan (som finansierar utbyggnad av nya bostadsområden) och 
brukningstaxan (som finansierar investering och drift av alla Va-anläggningar, t. 
ex vattenverk och reningsverk) behöver höjas för att finansiera framtida 
investeringar och löpande drift inom Va-verksamheten.  
Anläggningstaxa behöver fr. o. m 2022 höjas med i genomsnitt 46 % och fr. o. m 
2023 med i genomsnitt 33 %.  
Intäkterna från brukningstaxan behöver fr. o. m 2022 höjas med i 38 %, 12 % 
inför 2023 och 5 % inför 2024.  
Den nya taxan bör baseras på Svenskt vattens (branschorganisation för Sveriges 
VA-organisationer) basförslag som är juridiskt prövad.      
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07 

 Utredning om översyn av VA-taxan daterad 2021-04-14  

 Tekniska nämnden § 66/2021 – Information om Va-taxa 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Tekniska nämnden § 46/2021 – Information om Va-kostnadsutredning 

 Tekniska nämnden § 32/2021 – Information om Va-kostnadsutredning 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
För kännedom 
Budgetberedningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 112 Svar på motion om att utveckla Älmhult 
hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/56 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2021-08-18. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun har genom Helen Bengtsson och 
Tommy Löfquist inkommit med motion om att utveckla Älmhult hållbart. 
I motionen lyfts fram att det är viktigt att Älmhult växer och utvecklas hållbart 
ur såväl det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet.  
I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar ta fram en strategi för 
hållbart byggande, att denna strategi lägger särskilt fokus på ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet samt att strategin hanterar både kommunala 
bygg- och renoveringsprojekt och privat exploatering.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en övergripande verksamhetsplan för hållbart byggande 
(ärendenummer KS 2018/123) och kommunledningsförvaltningen arbetar med 
detta uppdrag. I uppdraget framgår att föreslagna riktlinjer ska tydliggöra krav 
för såväl hela kommunorganisationen som privata aktörer.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de yrkanden som görs i föreliggande 
motion ryms inom det ovan angivna uppdraget.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 173 

 Motion om att utveckla Älmhult hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 173 Övergripande verksamhetsplan för hållbart 
byggande 
Ärendenummer KS 2018/123 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram riktlinjer för hållbart byggande. 

 Avrapportering av arbetet ska göras till arbetsutskottet i maj 2019. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram övergripande verksamhetsplan för hållbart byggande. Syftet med en plan är 
att öka hållbarheten i byggprojekt samt underlätta uppföljning av prioriterade 
hållbarhetsområden. 
Riktlinjerna ska tydliggöra krav, ambitioner och riktlinjer för byggprojekt hos 
såväl kommunorganisationen som hos privata aktörer. Grundtanken är att 
riktlinjerna ska vara ett stöd när det gäller att få fram konkreta åtgärder för 
hållbart byggande.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Miljöstrategen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 113 Delårsrapport 2 år 2021 - Kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 och lägger rapporten till 

handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens delårsrapport 2 år 2021. 
Uppföljningen av resultatmålen visar på att fyra av de fem målen bedöms 
uppfyllas under året. Det mål som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad 
befolkningstillväxt. Älmhults kommuns befolkningsökning är starkt beroende av 
företagens tillväxttakt. Pandemin covid-19 har under år 2021 haft en fortsatt 
betydande påverkan på kommunens näringsliv.  
Kommunledningsförvaltningen prognostiserar att lämna ett mindre överskott om 
707 tkr. Överskottet kan härledes till längre sjukskrivningar samt återhållsamhet 
inom förvaltningen. 
Investeringar förväntas utföras i stort sett enligt budget, dock påverkar pandemin 
den fortsatta tillgången av utrustning inom ex IT. Ett investeringsprojekt med 
anslag för åtgärder av busskurer är i stort sett avslutat där 117 tkr återlämnas.   
De 15 pågående projekten inom ramen för mark- och exploatering fortlöper 
enligt plan. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13 

 Delårsrapport 2 år 2021 – kommunstyrelsen, daterad 2021-09-13 

 Bilaga 1, Investeringsredovisning ANSLAG, kommunstyrelsen daterad 2021-
09-13 

 Bilaga 2, Investeringsredovisning RAM, kommunstyrelsen daterad 2021-09-
13 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Bilaga 3, Exploateringsredovisning, kommunstyrelsen, daterad 2021-09-13 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 114 Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

framlagd delårsrapport. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för 
kommunfullmäktige. Prognosen visar på ett nollresultat. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

 Delårsrapport 2 per augusti – 2021 Kommunfullmäktige, daterad 2021-09-07 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 115 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärendenummer KS 2021/133 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen fastställer delegeringsordning enligt Förslag till 

delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 2021-
09-14 

2. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 5.11 och 5.12 i kommunstyrelsens 
delegeringsordning fastställd 2021-05-20, istället ska regleras i dokument 
”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad 
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen.  
I förslaget har tillkommit fyra nya avsnitt:  
Avsnitt 5 – Samhällsbyggnadsärenden 
Avsnitt 6 – Kris- och beredskapsärenden 
Avsnitt 7 – Säkerhetsskyddsärenden 
Avsnitt 8 – Dataskyddsärenden 
Avsnitt 5 i nu gällande delegeringsordning ”Delegerade uppgifter utöver 
beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej 
delegering enligt kommunallagen)” har tagits bort eftersom merparten av dessa 
bestämmelser återfinns i kommunstyrelsens reglemente samt i avsnitt 2:7 i 
förslaget till reviderad delegeringsordning.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter flyttas till 
dokumentet ”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”: 
5.11 Teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro 
och liknande handlingar. 
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5.12 Registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma 
på Skatteverkets skattekonto. 
Dessa punkter är inte delegeringsbeslut enligt kommunallagen, men behöver 
regleras med namngivna undertecknare och hanteras därför lämpligast i 
förteckning över beslutsattestanter. I den nya delegeringsordningen föreslås att 
ordföranden och kommunchef ges beslutanderätt att utse firmatecknare och 
beslutsattestanter.  
I övrigt har mindre förändringar gjorts i övriga avsnitt.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2021-09-14 

 Delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen beslutad 2021-
05-21 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Avdelningschefer 
Kanslichef 
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§ 116 Förslag på upplägg för utredning gällande 
framtidens äldreomsorg 
Ärendenummer KS 2021/93 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag på upplägg för utredning gällande 

framtidens äldreomsorg. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att dialogmöte mellan berörda presidier och 

förvaltningar ska ske senast januari 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslog i beslut 2021-05-19, § 57 att kommunstyrelsen skulle ta 
fram en långsiktig generalplan för verksamheten för äldre i kommunen. Planen 
föreslås innehålla boende, boendeformer och mötesplatser samt beskriva 
kommunens verksamhet för att skapa ett gott liv på äldre dar.  
Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens 
äldreomsorg. Upplägget ska redovisas senast vid kommunstyrelsens möte i 
september. Upplägg för utredning av framtidens äldreomsorg redovisas i denna 
skrivelse. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

 Socialnämndens beslut 2021-05-19, § 57 pt 2 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 125 pt 3 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta att dialogmöte mellan berörda presidier och 
förvaltningar ska ske senast januari 2022. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan avslå Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
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§ 57 Uppdrag om besparingar 2021 
Ärendenummer SOC 2021/40 
 

Socialnämndens beslut 
1. Att avslå förvaltningens förslag om avveckling av Solgården 

 
2. Föreslå kommunstyrelsen att ta fram en långsiktig generalplan för 

verksamheten för äldre i kommunen. Planen bör innehålla boende, 
boendeformer och mötesplatser samt beskriva kommunens verksamhet för 
att skapa ett gott liv på äldre dar. Planen föreslås vara klar i november 2021. 

 
3. Att inte vidta några ändringar av boendeformer innan generalplanen är klar 

(förutom avveckling av covid-19 avdelningen) 
 

4. Att uppdra åt socialförvaltningen att utreda möjligheten att pausa ytterligare 
ca 10 vård- och omsorgsplatser i centralorten med återrapportering i juni till 
socialnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden p. 1, 3 och 4 
Kommunstyrelsen p. 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
På socialnämndens sammanträde 2021-04-21 § 31 presenterades uppdrag om 
besparingar 2021. Socialförvaltningen föreslog socialnämnden följande: 

 Att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Solgårdens vård- och 
omsorgsboende senast 1 oktober genom att erbjuda plats på annat vård- och 
omsorgsboende inom kommunen. 

Socialnämnden beslutade om återremiss av ärendet och önskar svar på följande 
frågor till sammanträdet i maj: 

 Kostnader per plats uppdelat på vanliga platser, demensplatser och 
korttidsplatser för de olika boenden inklusive uppdaterade kostnader för hyra 
för Solgården efter renovering  
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 Alternativkostnader för kök  

 Alternativkostnader för Solgårdens byggnader 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14 (denna skrivelse) 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

 Socialnämndens beslut 2021-02-24 § 15 

 Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och omsorgsboende 
2020 

 Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och 
omsorgsboende2021 

 Aktuell lista antal boende per vård och omsorgsboende 

 Kostnadskalkyl detalj Solgården 

 Bildspel presentation SKR 2021-03-17  

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens föreslår   

 Att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Solgårdens vård- och 
omsorgsboende senast 1 oktober genom att erbjuda plats på annat vård- och 
omsorgsboende inom kommunen 

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) lämnar följande förslag till beslut 
1. Att avslå förvaltningens förslag om avveckling av Solgården 
2. Föreslå kommunstyrelsen att ta fram en långsiktig generalplan för 

verksamheten för äldre i kommunen. Planen bör innehålla boende, 
boendeformer och mötesplatser samt beskriva kommunens verksamhet för 
att skapa ett gott liv på äldre dar. Planen föreslås vara klar i november 2021. 

3. Att inte vidta några ändringar av boendeformer innan generalplanen är klar 
(förutom avveckling av covid-19 avdelningen) 
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4. Att uppdra åt socialförvaltningen att utreda möjligheten att pausa ytterligare 
ca 10 vård- och omsorgsplatser i centralorten med återrapportering i juni till 
socialnämnden. 

Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 
Jakob Willborg (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Gull-Britt Tranvik (SD) 
instämmer i yrkandet om bifall till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt Vidar Lundbäcks 
(C) yrkande och finner att nämnden gör så.  
 

Protokollsanteckning 
Socialchef Jenny Smedberg önskar få föra till protokollet att hon påtalar för 
nämnden att de behöver komma med ett konkret sparförslag när man nu avslagit 
förvaltningens förslag om besparingar ett flertal gånger.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 125 Delårsrapport 1 - 2021, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2021/63 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
1. Uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa 

åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per 
delårsrapport 2. 

2. Uppdra till nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till att 
uppnå resultatmål och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast 
per delårsrapport 2. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För 
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas 
senast vid kommunstyrelsemötet i september. 

4. Protokollsanteckning från Socialdemokraterna läggs till i protokollet. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
5. Kommunfullmäktige tillför Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i 

första hand arbeta för att få fler människor till egen försörjning och 
därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. 

6. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport 1. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–4 
Kommunfullmäktige punkt 5–6 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad 
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och 
ekonomi.  
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del 
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis – 
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med 
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar 

174



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-08 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor 
prognososäkerhet.  
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. 
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat 
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr. 
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att 
uppnås. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyre3lsens arbetsutskott 2021-05-25, § 72 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 

 Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03 

 Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, § 63 

 Socialnämnden beslut 2021-04-21, § 30 

 Tekniska nämndens beslut 2021-05-04, 61 § 60 

 Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11, § 101 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, § 32 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, § 45 

 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-05-10, § 19 

 Delårsrapport 1 2021, Kultur- och fritidsnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Tekniska nämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Miljö- och byggnämnden  

 Delårsrapport 1 2021, Utbildningsnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Socialnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 Delårsrapport 1 2021, Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
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1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För 
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas 
senast vid kommunstyrelsemötet i september. 

Eva Ballovarre (S) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
1. Beslutspunkt 1 och 2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

utbildningsnämnden redovisar för kommunfullmäktige en analys av samt 
åtgärder för att vända den konstaterade och prognostiserade negativa 
resultatutvecklingen hos elever i grundskolan.  

Eva Ballovarre (S) yrkar att en protokollsanteckning från Socialdemokraterna 
läggs till i protokollet. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 

 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Eva Ballovarres (S) 
yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Eva Ballovarres (S) 
yrkande. 
Propositionsordning 4 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om protokollsanteckningen från 
Socialdemokraternas kan läggas till i protokollet och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
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Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas protokollsanteckning: 
Älmhults kommuns delårsrapport för första kvartalet visar på ett negativt resultat 
på cirka 2 miljoner kronor – detta är en förbättring som kan härledas till bland 
annat förväntat högre skatteintäkter och ökade statsbidrag. Verksamheten i 
nämnderna går däremot minus med 18.5 miljoner kronor vilket är oroväckande. 
Kanske ännu mer oroväckande är att flera av de resultatmål som är uppsatta för 
verksamheterna inte uppnås.  
Det största underskottet står socialnämnden för och vi anser det är brådskande 
att verkställa kommunfullmäktiges beslut från aprilsammanträdet 2021 kopplat 
till frågan om ansvarsfrihet. Beslutet innebär att socialnämnden ska redovisa 
planen för en budget i balans för både kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen och socialnämnden har en 
kontinuerlig dialog kring en arbetet med att skapa en budget i balans samt att 
socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma 
en budget och verksamhet i balans.  
Vi förväntar oss att styrande politiker i kommunen skyndsamt tar initiativ för att 
verkställa ovan nämnda beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelse 
Revision 
Respektive nämnd 
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§ 117 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
oktober 2021 
Ärendenummer KS 2021/41 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej 

beslutade motioner, oktober 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 7 motioner har ej beretts färdigt. Varav inga motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2021 daterad 2021-09-06 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 118 Sammanträdestider för 2022 
Ärendenummer KS 2021/138 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del:  
3. Godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2022: 

KSAU tisdagar kl. 
08:30 

KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 
18:30 

6 dec 2021 18 jan   31 jan 
1 feb 15 feb 28 feb 
1 mars 15 mars 28 mars 
22 mars 5 april 25 april 
3 maj 17 maj 30 maj 
31 maj 14 juni 27 juni 
21 juni 16 aug 29 aug 
30 aug 13 sep 26 sep 
27 sep 18 okt 31 okt 
11 okt 25 okt 28 nov 
15 nov 7 nov och 29 nov 12 dec 
13 dec 17 jan 2023 30 jan 2023 
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Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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