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Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 105 Återbetalning av förlagslån och inbetalning
av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening
Ärendenummer KS 2020/105

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Älmhults kommun till Kommuninvest
Ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 2 900 000 kronor
samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledningen av inbetalningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att
besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av
kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt 1300 per invånare.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Jäv
Elizabeth Peltola (C)

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening, fortsatt
kallat Föreningen. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”).
Föreningen har informerat Älmhults kommun att kommunens befintliga
förlagslån till föreningen kommer återbetalas till kommunen. En ny nivå för
kapitalinsats har också beslutats vilket innebär att Älmhults kommun behöver
öka sin kapitalinsats under kommande år.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09
 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

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
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

5

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 106 Delårsrapport 2 politisk verksamhet 2020
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2 2020 för politisk
verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 enligt kommunstyrelsens
anvisningar.
Driftsbudgeten beräknas visa ett överskott på 700 tkr, överskottet hänför sig från
medlen för oförutsett samt lägre arvodeskostnader bland annat beroende på
pandemin.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18
 Delårsrapport 2 – 2020 Politisk verksamhet, Kvartal 3, per augusti 2020
daterad 2020-08-31

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

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107 Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2020
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 och lägger rapporten till
handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att fortlöpande hålla
kommunstyrelsens presidium informerat kring ansökan om statligt stöd och
hur det påverkar förvaltningens prognos innevarande år.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Föreligger kommunstyrelsens delårsrapport 2.
Vad gäller måluppföljning finns risk att andel självförsörjande hushåll inte ökar
under år 2020 med anledning av de världsomspännande ekonomiska effekter
som Covid-19 medför. Övriga mål bedöms uppfyllas under året.
Kommunledningsförvaltningen genomför de åtgärder som kommunstyrelsen
beslutat för en budget i balans – några av åtgärderna kommer dessvärre inte få
full effekt förrän år 2021. Kommunledningsförvaltningen lämnar en prognos
med en budgetavvikelse om -982 tkr. Den främsta förklaringen till den negativa
avvikelsen är extrakostnader för personal kopplat till covid-19. För att få en
budget i balans arbetar förvaltningen med olika åtgärder för att möta upp de
åtgärder som inte kan genomföras i sin helhet under 2020. Vidare fortgår allmän
återhållsamhet. Älmhults kommun har ansökt om statligt stöd för kostnader
kopplat till pandemin varav 1,9 mkr härrör till merkostnader inom
kommunledningsförvaltningen. Om kommunen erhåller kompensation för dessa
merkostnader kommer kommunledningsförvaltningen åter ha en budget i balans.
Utgifterna för investeringar under året förväntas hamna under budget då
förseningar i projekt kan ske inom IT-verksamhet, med anledning av covid-19.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Delårsrapport 2 – kommunstyrelsen daterad 2020-09-16
 Bilaga exploateringsredovisningen skattefinansierad daterad 2020-09-16
 Bilaga exploateringsredovisningen taxefinansierad daterad 2020-09-16
 Bilaga investeringsredovisning KLF daterad 2020-09-16

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108 Partistöd 2018-2020
Ärendenummer KS 2019/32

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som
partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2021:
Socialdemokraterna
215 500 kronor
Centerpartiet
166 800 kronor
Liberalerna
53 100 kronor
Kristdemokraterna
53 100 kronor
Miljöpartiet de gröna
36 800 kronor
Moderata Samlingspartiet 150 500 kronor
Sverigedemokraterna
85 600 kronor
Vänsterpartiet
53 100 kronor
2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen
senast 2020-12-20.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i
januari 2021.
4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2021:
Socialdemokraterna
34 630 kronor
Centerpartiet
25 973 kronor
Liberalerna
5 772 kronor
Kristdemokraterna
5 772 kronor
Miljöpartiet de gröna
2 886 kronor
Moderata Samlingspartiet 23 087 kronor
Sverigedemokraterna
11 543 kronor
Vänsterpartiet
5 772 kronor
5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159 reglemente för kommunalt
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari
månad.
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2019 är därför den
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2021, och ska ha redovisats
senast 30 juni 2020.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 522 kronor. Varje parti erhåller lika
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 246 kronor per mandat i
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 886 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal
kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05
 Redovisning från
o Centerpartiet 2020-01-20
o Kristdemokraterna 2020-06-05
o Vänsterpartiet 2020-06-14
o Socialdemokraterna 2020-06-25
o Moderaterna 2020-06-25
o Miljöpartiet 2020-06-25
o Sverigedemokraterna 2020-06-30
o Liberalerna 2020-06-30

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

40

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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
Partier representerade i kommunfullmäktige
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

41
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 111 Representationspolicy för Älmhults kommun
2020
Ärendenummer KS 2020/91

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för representation.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Representation är en viktig del av kommunens kontakt med omvärlden, en tydlig
policy för hur representationen skall gå till är därigenom nödvändig. Då den
nuvarande representationspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2009-10-26,
§127, bland annat innehåller lagstiftning som inte längre är aktuell har policyn
uppdaterats och förtydligats.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04
 Förslag till ny policy för representation daterad 2020-07-28
 Policy för representation i Älmhults kommun daterad 2009-09-22

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

64

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
För åtgärd
Samtliga kommunala bolag

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110 Svar på motion om policy mot skadegörelse
och brand - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2019/85

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I motionen ”Policy mot skadegörelse och brand” yrkar Eva Ballovarre (S) att
Älmhults kommun skall ta fram en policy i syfta att förebygga brand och
skadegörelse.
Kommunfullmäktige antog 2010-10-25 Policy för arbete med säkerhet inom
Älmhults kommun i vilken brand och skadegörelse hanteras. Aktuell policy är
dock i behov av att omarbetas och anpassas till dagens förutsättningar.

Beslutsunderlag
 Motion om policy mot skadegörelse och brand daterad 2019-05-14
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

78
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

79
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113 Svar på motion om tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/95

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) gällande att skapa tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult, inkom 2019-06-19. Förslagsställaren
skriver att eftersom Älmhults kommun vill uppmuntra till transport med cykel
inom tätorten bör cykelparkeringarna i centrala Älmhult göras tryggare. Detta då
medborgarna känner oro för att deras cyklar ska bli stulna eller vandaliserade om
de står på de cykelparkeringar som finns tillgängliga i nuläget.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 106, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag diskuterats på
kommunledningsförvaltningen. Då förslagen i motionen redan behandlas inom
arbetet för kommunens cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att
motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Motion om tryggare och säkrare cykelparkeringar i centrala Älmhult daterad
2019-06-16
 Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 106

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

83

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 106 Motion om tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/95

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Michael Öberg (MP) om tryggare och säkrare cykelparkeringar i
centrala Älmhult daterad 2019-06-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 114 Svar på motion om cykelväg mellan Eneryda
och Liatorp - Börje Tranvik (SD)
Ärendenummer KS 2019/80

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser punkt 1–3 i motionen besvarad.
2. Kommunfullmäktige avslår punkt 4–5 i motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Börje Tranvik (-, SD när motionen skrevs) gällande byggande av
cykelväg mellan Eneryda och Liatorp, inkom 2019-05-07. Förslagsställaren
skriver att Älmhults kommun i enlighet med sin framtidsvision om att öka
cykeltrafiken i kommunen bör satsa på att ge medborgarna möjligheter att cykla
mellan kommunens mindre orter. I motionen yrkas följande åtgärder:
1. Att kommunen utreder möjligheten om att bygga en cykelväg på sträckan
mellan Mölleryd och Eneryda.
2. Att kommunen framgent väljer att fokusera på att bygga cykelvägar
längs med väg 600.
3. Att kommunen prioriterar satsningen på cykelvägar längs med väg 600.
4. Att genomgångstrafiken på vägen mellan Mölleryd och Eneryda tas bort.
5. Att vägen mellan Mölleryd och Eneryda asfalteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 84, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag diskuterats på
kommunledningsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Då tre av förslagen i motionen redan behandlas inom arbetet för kommunens
cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att punkt 1–3 i motionen
anses besvarad.
Då förslagen i punkt 4–5 gäller en enskild väg som inte ägs av kommunen
föreslår Kommunledningsförvaltningen avslag på dessa punkter.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Motion om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp i Älmhults kommun daterad
2019-05-05
 Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 84

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
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 84 Motion om cykelväg mellan Eneryda och
Liatorp - Börje Tranvik (SD)
Ärendenummer KS 2019/80

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Börje Tranvik (SD) om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp
daterad 2019-05-05.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115 Svar på motion om byggnationer på
Stenbrohult - Börje Tranvik, Gull-britt Tranvik, Tord
Helle och Carl-Gustaf Hansson (SD)
Ärendenummer KS 2019/96

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom tjänsteskrivelse
daterad 2020-09-11.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i motion föreslagit att Älmhults kommun ska färdigställa
tomterna på Stenbrohult-Björnhult 1:3. Vidare föreslås att Älmhults kommun
ska utreda varför byggnationen på fastigheten avstannat.
Tomterna ifråga redan står klara för försäljning och förvaltningen för dialog med
privat byggherre om exploatering av området. Arbete med att få till stånd
byggnation enligt förslaget i motionen pågår.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion inkommen från Börje Tranvik 2019-06-18

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116 Svar på motion om planering för busskurer Monica Haider (S)
Ärendenummer KS 2019/90

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Monica Haider (S) gällande planering för busskurer inkom 201906-10. Förslagsställaren anför att det finns en politisk vilja att minska
klimatpåverkan genom ökat resande med kollektivtrafik. Dock är kommunens
busskurer i dåligt skick och kommunledningsförvaltningen är ansvarig för dessa.
Förslagsställaren föreslår därför att en långsiktig underhållsplan tas fram för
befintliga busskurer, att dagens placering av busskurer utvärderas samt att
ansvaret för kommunens busskurer förs över till tekniska förvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 105, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har frågan diskuterats på kommunledningsförvaltningen
i samverkan med tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion om planering för busskurer daterad 2019-06-10

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117 Svar på Motion om att införa närtrafik Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/45

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har inkommit med motion om att införa närtrafik i
Älmhults kommun daterad 2019-02-25.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen för ytterligare beredning och att
en skrivelse från Region Kronoberg ska inhämtas i ärendet, 2020-04-27 §57.
Kommunledningsförvaltningen har ytterligare berett motionen och konstaterar
att frågan om införande av närtrafik i Älmhults kommun genom Länstrafikens
försorg ej kan bli aktuellt, mot bakgrund av att såväl skolskjuts som färdtjänst
hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans med Region Kronoberg.
Vilket innebär att Länstrafiken inte har några fordon för att bedriva närtrafik i
Älmhults kommun.
Om Älmhults kommun i en framtid väljer att delta i Region Kronobergs
upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om införande av
närtrafik. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
avslår motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Kommunfullmäktige 2020-04-27, §57
 Motion om att införa närtrafik i Älmhults kommun daterad 2019-02-25
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunfullmäktige

§ 57 Svar på motion om att införa närtrafik Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/45

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige återremitterar motionen till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning och att en skrivelse från Region Kronoberg ska
inhämtas i ärendet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun
inkom 2019-02-23. Kommunledningsförvaltningen anser att frågan om
införande av närtrafik i Älmhults kommun ej kan bli aktuell utifrån att både
skolskjuts och färdtjänst hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans
med Region Kronoberg. Om Älmhults kommun i framtiden deltar i Region
Kronobergs upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om
införande av närtrafik.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 78
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 39
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 52
 Motion (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) föreslår att motionen återremitteras till kommunstyrelsen
för ytterligare beredning och att en skrivelse från Region Kronoberg ska
inhämtas i ärendet.
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Michael Öbergs förslag om återremittering.
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till motionen.
Gull-Britt Tranvik (SD) instämmer i Lars Ingverts yrkande.
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Lars Ingverts yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Michael Öbergs förslag om återremittering mot Elizabeth
Peltolas avslagsyrkande till detsamma och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Michael Öbergs förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Michael Öbergs förslag.
Nej-röst för bifall till Elizabeth Peltolas avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster mot 11 nej-röster finner ordföranden att fullmäktige beslutar att
bifalla Michael Öbergs förslag.
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Jakob Willborg (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Pontus Haglund (C)
Bo Bergsjö (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Petra Karlsson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Michael Öberg (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD)

Ja-röst

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunfullmäktige

Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)

X
10

X
11

0

_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 121 Detaljplan för Plåtslagaren 6
Ärendenummer KS 2020/83

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked
för Plåtslagaren 6, Älmhult, Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Plåtslagaren 6 m.fl., Älmhult, Älmhults kommun.
3. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av
den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- och
bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Älmhults näringsfastigheter AB har inkommit med en ansökan om planbesked
för en ny detaljplan för fastigheten Plåtslagaren 6. Enligt ansökan är önskemålet
att möjliggöra 344 bostäder inom fastigheten med upp till 8 vånings punkthus
och 5 vånings lamellhus.
Syftet med planen är att huvudsakligen möjliggöra för bostäder men även
handel, icke störande verksamheter samt centrumändamål. Vid framtagandet av
detaljplanen ska fokus ligga på att skapa attraktiva boendemiljöer.
Bebyggelseutformning och antal lägenheter kommer att utredas närmare vid
detaljplanarbetet.
Föreslaget planområde består av fastigheterna Plåtslagaren 4, 5, 6 och 7 samt av
den parkmark som ligger söder om verksamhetsområdet. Planområdesgränsen
kommer att utredas under samrådet.
I dagsläget består föreslaget planområde av verksamheter och handel. Då
gällande detaljplan för Plåtslagaren 6, samt de angränsande fastigheterna
Plåtslagaren 4, 5 och 7 medger småindustri bör planområdet även innefatta dessa
fastigheter. En ny detaljplan skulle då behöva möjliggöra för både bostäder och
icke störande verksamheter så att befintliga verksamheter kan fortsätta att
bedrivas. I dagsläget bedrivs handel i flera av lokalerna på Plåtslagaren 6 och 7,
vilket inte är förenligt med detaljplanen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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I översiktsplanen är området utpekat för blandad bebyggelse med utvecklad
användning. Planens syfte är förenlig med översiktsplanen.
Området beskrivs i översiktsplanen som omvandlingsområde till blandad
bebyggelse.
‒
‒
‒

På lång sikt ska detta område kunna omvandlas till blandad bebyggelse
med verksamheter som inte stör bostadsändamål.
Omvandlingen bör ske etappvis, i första etappen enbart icke-störande
verksamheter som successivt kan kompletteras med bostäder med början
i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Strategi för tillvägagångsätt för omvandling föreslås tas fram.

Vidare i samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen beskrivs
området som modern flerbostadsbebyggelse och gruppbebyggelse för att förtäta
nära centrum och för att reducera samhällskostnader”.
Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planeringsarbetet.
Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande.

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11



Plan PM daterad 2020-08-13

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)
Planeringsavdelningen
Sökande
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 122 Hvita Korset - byggnaden
Ärendenummer KS 2019/103

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslag till kommunfullmäktige:
1. Byggnaden Hvita Korset rivs och marken tillgängliggörs för
markförsäljning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att marken
tillgängliggörs för markförsäljning:
2. Anvisningar ska utformas för att bevara områdets karaktär och historia.
3. Kommunstyrelsen ska godkänna entreprenörers förslag på utformning
innan avtal tecknas.
4. Fastigheten dokumenteras innan rivning.
5. Historien kopplat till platsen tas tillvara på, exempelvis genom att bevara
det smidesstaket som finns på platsen och placera smidesstaket på lämplig
plats inom Almgårdens tomtmark.
6. Minnet kring Julia Steen ska bevaras genom den dokumentation som finns
och göra historien mer offentlig.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2–6

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning av det material
som tagits fram i syfte att stödja det beslut som ska tas angående ett bevarande
eller rivande av Hvita Korset-byggnaden.

Beslutsunderlag


Antikvarisk förundersökning av Hvita Korset_Smålands museum rapport
2019:07, Kulturparken Småland, 2019

 Kunskapsunderlag Julia Steen och Hvita Korset_Smålands museum rapport
2018:12, Kulturparken Småland, 2018
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Hvita Korset-byggnaden förslag till utformning 190425, Kommunstyrelsen
Älmhults kommun, 19-04-25
 PM Statusbedömning, Structor Kristianstad, 2018-10-12
 Vita Korset grov bedömning renovering detaljutskrift, Beräkningar &
Besiktningar Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Vita Korset grov bedömning renovering kapitelutskrift, Beräkningar &
Besiktningar Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Bedömt konsultkostnader, projektering mm, Beräkningar & Besiktningar
Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Ref objekt NYB förskola i Gävle
 Ref objekt NYB förskola i Knivsta
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Föreslå kommunfullmäktige beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att
marken tillgängliggörs för markförsäljning.
Elizabeth Peltola(C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta följande, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att marken tillgängliggörs för
markförsäljning:
2. Anvisningar ska utformas för att bevara områdets karaktär och historia.
3. Kommunstyrelsen ska godkänna entreprenörers förslag på utformning innan
avtal tecknas.
4. Fastigheten dokumenteras innan rivning.
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta följande, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att marken tillgängliggörs för
markförsäljning:
1. Historien kopplat till platsen tas tillvara på, exempelvis genom att bevara det
smidesstaket som finns på platsen och placera smidesstaket på lämplig plats
inom Almgårdens tomtmark.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2. Minnet kring Julia Steen ska bevaras genom den dokumentation som finns
och göra historien mer offentlig.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 1 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 2 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 3 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 4 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Eva Ballovarre (S) yrkande punkt 1 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Eva Ballovarre (S) yrkande punkt 2 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 118 Svar på motion om utveckling av Älmhults
kommuns upphandlingsverksamhet samt
uppföljning av avtal - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/56

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Monica Haider och Eva Ballovarre (S) om utveckling av
Älmhults kommuns upphandlingsverksamhet samt uppföljning av avtal, daterad
2020-05-19. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har besvarat motionärernas yrkanden i
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03
 Policy attestreglemente beslut 2019-10-28, § 175
 Övergripande verksamhetsplan intern kontroll 2019-01-15, § 9
 Policy inköps och upphandlingspolicy 2014-05-26, § 70
 Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 97

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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 Information
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 97 Motion om utveckling av Älmhults kommuns
upphandlingsverksamhet samt uppföljning av
avtal - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/56

Kommunfullmäktiges beslut


Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Monica Haider (S) och Eva Ballovare (S) lämnade den 19 maj 2020 in en
motion med förslagen att:
1. Att en upphandlingsstrategi arbetas fram där bland annat den politiska viljan
och inriktningen framgår.
2. Att kommunen bidrar till att öka lokala företags möjlighet att delta i
kommunala och regionala upphandlingar.
3. Att mätbara mål såsom antalet arbetstillfällen, invånare och företagande
tydligt kopplas samman med den kommunala upphandlingen.
4. Att ett strategiskt system för uppföljning av kommunens alla avtal införs.

Beslutsunderlag
 Motion daterad 2020-05-19

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 119 Svar på motion om att tillhandahålla
arbetskläder för personal inom skolverksamhet Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/40

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till rådande
budgetläge.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion med yrkande att Älmhults kommun
tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till personal anställda inom
kommunens skolverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 64, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Remiss skickades till utbildningsnämnden för
inhämtande av synpunkter.
Utbildningsnämnden behandlade motionen på sammanträde 2020-08-26, § 108,
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
rådande budgetläge.

Beslutsunderlag




Utbildningsnämnden 2020-08-26, § 108
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-18
Motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet
daterad 2020-04-17

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen under
förutsättning att budgetmedel tillförs som motsvarar kostnaden för arbetskläder.
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med
utbildningsnämndens beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Eva Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med
Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 108 Motion om att tillhandahålla arbetskläder för
personal inom skolverksamhet, Eva Ballovarre (S)
- yttrande
Ärendenummer UN 2020/133

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
hänvisning till rådande budgetläge.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre, socialdemokraterna i Älmhult, yrkar i sin motion - att Älmhults
kommun tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till personal anställda inom
kommunens skolverksamhet.
Kommunstyrelsen har skickat remiss till utbildningsnämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag


Motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet,
KS 2020/40



Tjänsteskrivelse Yttrande om motion om att tillhandahålla arbetskläder för
personal inom skolverksamhet – Eva Ballovarre (S) daterad 2020-06-18

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ordförande Gusten Mårtensson (C) lämnar följande förslag:
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
hänvisning till rådande budgetläge.
Stefan Jönsson (S) föreslår bifall till utbildningsförvaltningens förslag:
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen under
förutsättning att budgetmedel tillförs som motsvarar kostnaden för arbetskläder.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsgång
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Gusten Mårtenssons förslag och
finner att utbildningsnämnden bifaller Gusten Mårtenssons förslag.
Omröstning begärs
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons förslag att bifalla utbildningsförvaltningens
förslag.
Nej-röst för avslag på Stefan Jönssons förslag och bifall till Gusten Mårtenssons
förslag.
Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Gusten
Mårtenssons förslag:
Ja-röst

Nej-röst

Stefan Jönsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Kent Ballovarre (S)
Tommy Sahlberg (S)
Tord Helle (SD)

Tomas Simonsson (M)
Bengt Adolfsson (M)
Thomas Harrysson (C)
Elvir Hasanic (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gusten Mårtensson (C)

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

268

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120 Svar på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun - Lars Ingvert
(S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2020/24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller punkt 1 i motionen.
2. Kommunfullmäktige anser punkt 2 i motionen besvarad.
3. Kommunfullmäktige anser punkt 3 i motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) föreslår i en motion inkommen 2020-0310 att Älmhults kommun ska
1. ta fram en strategi och plan för utvecklingen av vården av personer med
demensdiagnoser,
2. satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor inom demensvården samt
3. satsa på omfattande utbildningar för undersköterskor inom demensvård,
både avseende bemötande och utförande.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning
2020-03-30, § 44. Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden
för inhämtande av synpunkter 2020-04-14.
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2020-08-26, § 91, och
beslutade följande:
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningens
yttrande:
1. Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2. Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
3. Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsunderlag
 Socialnämnden 2020-08-26, § 91
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
 Socialnämndens utskott 2020-08-12, § 164
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-03
 Motion Utveckling av demensvården i Älmhults kommun, Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S), 2020-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Bifalla punkt 1 i motionen
2. Anse punkt 2 i motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut
2020-08-26, § 91, punkt 2
3. Anse punkt 3 i motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut
2020-08-26, § 91, punkt 3.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 1 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 2 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 3 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

273

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 91 Yttrande på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun
Ärendenummer SOC 2020/43

Socialnämndens beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningen
yttrande:
1. Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.
2. Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
3. Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) föreslår i en motion inkommen 2020-0310 att Älmhults kommun ska
 ta fram en strategi och plan för utvecklingen av vården av personer med
demensdiagnoser,
 satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor inom demensvården samt
 satsa på omfattande utbildningar för undersköterskor inom demensvård, både
avseende bemötande och utförande.
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningen
yttrande:
 Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
 Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsunderlag
 Yttrande från socialförvaltningen, 2020-07-03
 Remiss från kommunstyrelsen, 2020-04-14
 Kommunfullmäktige § 44, 2020-03-30
 Motion: Utveckling av demensvården i Älmhults kommun, Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S), 2020-03-10

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till förslaget.
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

276

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123 Redovisning av ej beslutade motioner
oktober 2020
Ärendenummer KS 2020/17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej beslutade motioner,
oktober 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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 kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske.
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Totalt har 20 motioner har ej beretts färdigt. Varav 7 motioner har passerat
beredningstiden på ett år.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02
 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2020 daterad 2020-09-02

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 124 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal 2 2020
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 2 år 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en
statistikrapport med följande uppgifter:
•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut

•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2
2020 (1 april – 30 juni).
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i juli 2020.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10
 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2 2020
 Socialnämnden 2020-08-26, § 93

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 93 Rapportering av ej verkställda beslut 2020
Ärendenummer SOC 2020/52

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 2 2020 (1 april – 30 juni) till revisorer och kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet.
• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts.
• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för
verkställigheten anges.
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande
uppgifter:
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 (1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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april – 30 juni). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i
juli 2020.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-15
 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 125 Kommungemensam redovisningsmodell,
självkostnad, med jämförelser av taxor och
avgifter med relevanta kommuner
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige godkänner utfört Uppdrag ”kommungemensam
redovisningsmodell, självkostnad, med jämförelser av taxor och avgifter
med relevanta kommuner”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav kommunchefen 2019-11-25 i uppdrag att till nästa års
beslut om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla jämförelser av
taxor/avgifter med relevanta kommuner.
Föreligger en modell för övergripande kostnadsfördelning som utgår från
kommunbas 20. Kommun-Bas 20 har som huvudsyfte att medverka till en
enhetlig redovisningsstandard och förenkla inrapportering till det nationella
räkenskapssammandraget. Informationen som lämnas här deltar till statistik och
nyckeltal som bland annat återfinns i kommun och landstingsdatabasen
”Kolada”. Metoden som används till detta kan med fördel användas för att räkna
fram självkostnad även i andra sammanhang.
Föreligger även en mall för hur nämnderna ska redovisa sina förslag till
reviderade taxor och avgifter. Mallen möjliggör jämförelser med relevanta
kommuner. Mallen påvisar även intäktsbortfall i de fall kommunen väljer att
subventionera taxor och avgifter i förhållande till lagstiftning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-29
 Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 202
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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 Information
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 202 Taxor och avgifter 2020
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens
konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag
från kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53.
2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst till
300 kr per timme för 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens avgifter för
matabonnemang i särskilt boende till 120 kr per dygn.
4. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt nämndernas förslag till taxor och
avgifter 2020 för
o Miljö- och byggnämnden, 2019-06-17, § 55
o Kultur- och fritidsnämnden, 2019-05-23, § 47
o Tekniska nämnden, 2019-06-26, § 80 och 2019-09-03, § 91
o Med tillägg till taxorna avseende tillfällig saluplats att ”denna
taxa avser ej matvagn och gäller endast en gång per vecka.”
o Utbildningsnämnden, 2019-06-12, §§ 106, 109
o Socialnämnden, 2019-06-05, § 142
5. Uppdrag
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag
till en köp- och säljorganisation för kosten.
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att till nästa års beslut
om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla
jämförelser av taxor/avgifter med relevanta kommuner.
o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att se över
felparkeringsavgifter och tillsyn och återkomma med förslag på
eventuella förändringar.
o Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över
avgifter för hyra av idrottshallar och motsvarande för att öka uthyrning
till såväl föreningar som privatpersoner.
o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att till nästa år
tydliggöra möjligheten att göra ett tillägg för kostnaden för heldygnskost
för att skydda pensionärerna mot höga kostnader för mat på särskilt
boende.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om taxor och avgifter för kommunens
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för
verksamhetsåret 2020.
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med sammanställning och förslag
till beslut.
Alliansen har sammanställt förslag till beslut gällande taxor och avgifter enligt
nedan:
1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens
konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag
från kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53.
2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst till
300 kr per timme för 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens avgifter för
matabonnemang i särskilt boende till 120 kr per dygn.
4. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt nämndernas förslag till taxor och
avgifter 2020 för
o
o
o
o
o

Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

5. Uppdrag
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag
till en köp- och säljorganisation för kosten.
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att till nästa års beslut
om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla
jämförelser av taxor/avgifter med relevanta kommuner.
o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att se över
felparkeringsavgifter och tillsyn och återkomma med förslag på
eventuella förändringar.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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o Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över
avgifter för hyra av idrottshallar och motsvarande för att öka uthyrning
till såväl föreningar som privatpersoner.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 219
 Alliansens förslag till beslut gällande taxor- och avgifter registrerad 2019-1031
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 145
 Socialförvaltningens skrivelse daterad 2019-10-08
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 123
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27
 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-17, § 55
 Utbildningsnämndens beslut 2019-06-12, §§ 106, 109
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
 Utbildningsförvaltningens skrivelse ”Barnomsorgsavgifter Älmhults
kommun” daterad 2019-05-15
 Utbildningsförvaltningens bilaga ”Barnomsorgstaxa” daterad 2019-05-15
 Socialnämndens beslut 2019-06-05, § 142
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
 Socialförvaltningens skrivelse ”Jämförelse taxor och avgifter 190227”
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter trygghetslarm” daterad
2019-02-28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter hemsjukvård” daterad
2019-02-28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter hemtjänst” daterad 201902-28
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, § 47
 Tekniska nämndens beslut 2019-06-26, § 80
 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 91 med bilagor

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Ingvert (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag avseende punkterna 2
och 3 om avgifter för matabonnemang för personer på särskilt boende respektive
hemtjänst.
Lars Ingvert yrkar att avgiften för matabonnemang för personer på särskilt
boende höjs från 90 till 95 kronor per dygn.
Justerandes signaturer
Ordförande
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Lars Ingvert yrkar att avgifter för hemtjänst fortsätter tas ut som tidigare och
regleras av konsumentprisindex enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige
2017-07-27, § 111 (232 kronor).
Sonja Emilsson (M) yrkar som tillägg i taxan för tillfällig saluplats att följande
läggs till efter avgifterna; ”denna taxa avser ej matvagn och gäller endast en
gång per vecka.”.
Helen Bengtsson (S) instämmer i Sonja Emilssons (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång punkt 1
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång punkt 2
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Ingverts (S) förslag och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lars Ingverts förslag.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Inga Karlsson (M)
Jakob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Marie Rosenquist (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Senada Hodzic (L)

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Bo Bergsjö (L)
Hilda Ayamares Ardash (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Anton Härder (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövquist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustav Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

19

Beslutsgång punkt 3
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Ingverts (S) förslag och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lars Ingverts förslag.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Inga Karlsson (M)
Jakob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Marie Rosenquist (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Senada Hodzic (L)
Bo Bergsjö (L)
Hilda Ayamares Ardash (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Anton Härder (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövquist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustav Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

19

Beslutsgång punkt 4
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller Sonja Emilssons (M)
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.
Beslutsgång punkt 5
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 126 Försäljning av aktier i Älmhults
näringsfastigheters AB
Ärendenummer KS 2020/113

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
1. Att Älmhultsbostäder AB förvärvar aktierna för Älmhults näringsfastigheter
AB av Elmen AB till nominellt värde med överlåtelsedag den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kapitaltillskott enligt liggande
förslag om 2,5 miljoner kronor.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB lånar 2,5 mkr av Älmhults
kommun under 3 år till marknadsmässig ränta, i enlighet med kommunens
finanspolicy.
4. En skalbolagsdeklaration ska inlämnas av Älmhults näringsfastigheter AB
till Skatteverket senast 60 dagar efter avtalsdagen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–4

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults Kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till antal verksamhetsdrivande dotterbolag, ett av de dessa är
Älmhultsbostäder AB (härefter ÄBO).
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i uppdrag
att successivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
I samband med bolagsstämman i februari 2020 konstaterades att en
kapitaltäckningsgaranti krävdes för att säkerställa bolagets ekonomiska status
under bolagets avvecklingsperiod. Kommunfullmäktige beslöt den 2020-01-27,
§ 22, att godkänna kapitaltäckningsgarantin om max 4 mkr. Vidare beslöt
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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kommunfullmäktige att Elmen AB ska uppdra till VD att skyndsamt ta fram ett
förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.
Elmen AB förslår nu som ett första steg att Älmhultsbostäder AB (ÄBO)
förvärvar aktierna i Älmhults näringsfastigheter AB (ÄNAB). Det innebär att
ÄNAB blir ett helägt dotterbolag till ÄBO och bildar en underkoncern till
moderkoncernen Elmen AB. I samband med detta krävs att utöver tidigare
fattade beslut om kapitaltäckningsgaranti om 4 mkr godkänna att ytterligare 2,5
mkr tillskjuts ÄNAB.
ÄBO föreslås förvärva samtliga aktier i ÄNAB av Elmen AB till nominellt
värde. En avräkningsnota har upprättats som reglerar aktieöverlåtelsen.
Köpeobjektet är samtliga aktier i ÄNAB AB, 2 000 aktier, till nominellt värde av
200 tkr, med överlåtelsedag 1 januari 2021.
Förslaget påverkar ej ÄNAB:s nuvarande hyresgäster. Kommunfullmäktiges
beslut 2018-04-23, § 142, kvarstår.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15
 Avräkningsnota
 Bilaga 1, Resultatbudget ÄNAB 2020-2023
 Kommunstyrelsen, 2020-01-27, § 22
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Kommunfullmäktige, 2018-04-23, § 142
 Kontrollbalansräkning ÄNAB, daterad 2019-12-31
 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB, daterad 2020-01-22
 Protokoll Elmen AB, daterad 2020-01-24

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

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Älmhultsbostäder AB
Älmhults näringsfastigheter AB
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09 §91 om utredning av ny organisation
för kommunens totala fastighetsförvaltning
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-12- 07 om
förvärvande av fastigheten Älmhult 8:7, Stationsplan 5 med stationshuset och
taxihuset
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-02, denna
skrivelse.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet skickas till
Älmhultsbostäder AB
Älmhults näringsfastigheter AB
Elmen AB
Tekniska chefen
Miljö- och byggchefen
Utvecklingschefen
Kommunchefen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 22 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgaranti enligt liggande
förslag om max 4 miljoner kronor och till och med 2021-01-31.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
2. Kommunstyrelsen ger Elmen AB i uppdrag att Elmen AB:s VD skyndsamt
tar fram ett förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till ett antal verksamhetsdrivande dotterbolag.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142 och 2019-05-27, § 91, att ge
Elmen AB i uppdrag att succesivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
Vid en extra bolagsstämma 2019-06-26 konstaterade styrelsen att det egna
kapitalet var förbrukat och upprättade därför en kontrollbalansräkning.
Styrelsen har inför kommande bolagsstämma upprättat en ny
kontrollbalansräkning och ÄNABs VD har därefter föreslagit Elmen AB att
ställa ut en kapitaltäckningsgaranti för att säkerställa bolagets ekonomiska status
under bolagets avvecklingsperiod.
Elmen AB har efter kontakt med bolagsjurist tagit fram ett underlag till
kapitaltäckningsgaranti som är tidsatt till och med 2021-01-31 och till ett belopp
om max 4 miljoner kronor. ÄNAB AB informerar genom VD att bolaget har ett
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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behov av en kapitaltäckningsgaranti som medför att det egna kapitalet är
återställt, motsvarande 2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Protokoll Elmen AB daterat 2020-01-24
 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB daterad 2020-01-22
 Kontrollbalansräkning ÄNAB per 2019-12-31
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 91
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142
_____
Beslutet skickas till
ÄNAB
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 83 Begäran om ändring av uppdrag i samband
med beslut om nybyggnation av grundskola för
årskurs 7-9
Ärendenummer TN 2019/35

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Kommunfullmäktige ändrar punkt 2 i beslut 2020-06-24, § 112 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom
fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112 att grundskola årskurs 7–9
ska byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.
Ovanstående uppdrag har givits direkt till tekniska förvaltningen i samverkan
med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen istället för,
som brukligt, till tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden. Nämnderna har därefter att ge sina respektive förvaltningar
i uppdrag att genomföra beslutet. Utifrån detta begär tekniska nämnden en
ändring av beslut 2019-06-24, § 112 pt 2 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen
och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta processen med att planera
och återkomma med förslag på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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ska i första hand söka lösas inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är
belägen. Lokalerna ska stå klara senast augusti 2022.
Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att tekniska nämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
 Kommunfullmäktige ändrar punkt 2 i beslut 2020-06-24, § 112 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom
fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-24, § 112

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 112 Lokalbehov högstadium
Ärendenummer KS 2019/79

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att grundskola årskurs 7–9 ska byggas.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i samverkan med
kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
genast starta processen med att planera och återkomma med förslag på
lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.
3. Medel om 2,5 miljoner kronor för planering, förprojektering, kostnadskalkyl
och framtagande av förslag finansieras genom upplåning och tillförs tekniska
nämnden.
4. När förslag är upprättat ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut
om investeringsbudget samt kompensation i driftsbudget.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har påkallat behov, 2019-04-24 § 76, av utökade lokaler
för högstadium i Älmhult centralort senast hösten 2022.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredning kring lokalbehoven för
kommunens olika verksamheter fram till år 2030, baserad på
befolkningsprognoser. Även i denna utredning framkommer behov av utökade
lokaler för högstadium. Det är angeläget att planering påbörjas omgående varför
kommunledningsförvaltningen önskar ett politiskt beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 122
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 91
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 76
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
_____
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

§ 22 Digitala sammanträden
Ärendenummer GNF 2020/10

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande tillägg i reglementet för
gemensamma nämnden:


”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden.”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Älmhult fattade den 30 mars 2020, § 41, beslut om
möjligheten för digitala sammanträden för ett antal av kommunens nämnder.
Utifrån kommunallagen finns möjligheter för deltagande på distans för
ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder under förutsättning att
kommunfullmäktige har fattat beslut om detta. Gemensamma nämnden vill
innefattas av samma möjlighet till digitala sammanträden och då Älmhult är
värdkommun måste beslut fattas av Älmhults kommunfullmäktige för att
möjliggöra detta.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunfullmäktige i Älmhult

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 159 Kommunstyrelsens uppföljning av
Socialnämndens åtgärder gällande prognos 2020
Ärendenummer KS 2020/93

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchef Susann Pettersson uppdraget att, i dialog
med socialchefen Jenny Smedberg, göra den särskilda uppföljningen.
Avstämning sker regelbundet med kommunstyrelsens presidium och
socialnämndens presidium samt med återrapportering till kommunstyrelsen
med början i september.
Uppdraget är fram till 2020-12-31.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta fram
en modell för samarbete med utbildningsnämnden utifrån
kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 200 punkt 3.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
På sammanträder redogör Elizabeth Peltola (C) följande:
Socialnämnden har vid senaste delårsprognosen visat på ett underskott för
verksamheten för helåret 2020. Nämnden har tagit ett antal beslut för att åtgärda
underskottet och fler åtgärder förväntas under hösten.
Från kommunstyrelsens sida vill vi därför göra en särskild uppföljning av det
pågående arbetet kring åtgärder och kontinuerligt föra en dialog med
nämnd/förvaltning.

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef
Susann Pettersson uppdraget att, i dialog med socialchefen Jenny Smedberg,
göra den särskilda uppföljningen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Avstämning sker regelbundet med kommunstyrelsens presidium och
socialnämndens presidium samt med återrapportering till kommunstyrelsen med
början i september.
Uppdraget är fram till 2020-12-31.
Eva Ballovarre (C) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
arbetsutskott i uppdrag att ta fram en modell för samarbete med
utbildningsnämnden utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 200
punkt 3.
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Beslutsgång
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
Proposition 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen besluta så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunchef
Socialchef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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