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Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132 Delårsrapport 2 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämndens och utbildningsnämndens
presidium att återkoppla arbetet för budget i balans för kommunstyrelsen
senast per 27 oktober.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
kommunens delårsrapport 2.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 2. Delårsrapport 2 syftar till att, genom en förenklad
rapport, informera om förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och
ekonomi.
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. Kommunens
samlade prognos per augusti månad 2020 påvisar ett förväntat negativt resultat
om 9,4 mkr, vilket innebär att kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning inte kommer att uppnås under året.
Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt uppdragit till samtliga nämnder med
negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för budget i balans samt utöver
detta initierat ytterligare uppföljning av de nämnderna med störst
budgetavvikelser. Samtliga nämnder har tagit fram åtgärdsplaner för budget i
balans förutom överförmyndarnämnden

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13
 Delårsrapport 2, daterad 2020-10-02
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott











Bilaga 1 investeringsprojekt
Bilaga 2 exploateringsprojekt
Gemensamma nämnden 2020-09-14, § 23
Socialnämnden 2020-09-23, § 100
Utbildningsnämnden 2020-09-30, § 123
Tekniska nämnden 2020-09-29, § 98
Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 200
Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 199
Miljö- och byggnämnden 2020-09-28 § 97

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
Revision
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

§ 23 Delårsrapport
Ärendenummer GNF 2020/3

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut
1. Gemensamma nämnden godkänner delårsredovisning för gemensamma
nämnden och sänder den vidare till respektive kommunstyrelse för beslut.
2. Familjerätten får i uppdrag att redovisa bakomliggande orsaker till
prognostiserat underskott till dess att gemensamma nämnden träffar
respektive kommunstyrelses presidie i oktober.

Beslutsnivå
Gemensamma nämnden

Sammanfattning av ärendet
Delårsuppföljning av Familjerätten Gemensamma nämnden beträffande viktiga
händelser, personal, ärendehantering, förväntad utveckling med resultatmål samt
budgetprognos.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07
 Delårsredovisning 2, 2020, Gemensamma nämnden 2020-09-09
 Delårsrapport 2 med Älmhults del, 2020

Gemensamma nämndens behandling på sammanträdet
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar följande:
Gemensamma nämnden godkänner delårsredovisning för gemensamma
nämnden och sänder den vidare till respektive kommunstyrelse för beslut.
Familjerätten får i uppdrag att redovisa bakomliggande orsaker till
prognostiserat underskott till dess att gemensamma nämnden träffar respektive
kommunstyrelses presidie i oktober.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Controller i Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner.
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 100 Delårsrapport 2, 2020
Ärendenummer SOC 2019/35

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapport 2 och
skickar den vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram en delårsrapport per 2020-08-31 till
kommunfullmäktige innehållande:
 Resultatmål – prognos
 Åtgärder när resultatmål inte bedöms uppfyllas under året
 Ekonomi – prognos
 Driftsredovisning, prognos
 Åtgärder vid befarad budgetavvikelse
 Investeringar – prognos
Den ekonomiska uppföljningen efter delår 2 visar ett underskott mot
budgeterade medel på 29 968 tkr.
Underskottet beror på fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd, kostsamma
placeringar samt höga personalkostnader inom vård och omsorg samt omsorg
funktionsvariation. Kostnaderna för skyddat boende har ökat med mer än 5 mkr
än budgeterat. Kostnaderna för försörjningsstöd förväntas uppgå till 11 mkr mer
än budgeterat. En covid-19 avdelning hat öppnats som har kostnader på cirka 5
mkr som inte är budgeterade.
Intäkterna från Migrationsverket är avsevärt lägre än budgeterat. Detta påverkar
resultatet negativt och utgör cirka 10 mkr av underskottet.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

 ”Delårsrapport 2 – 2020 Socialnämnden”, 2020-09-21
 ” Investeringsredovisning detaljerad Socialförvaltningen 200914”, 2020-0914
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunfullmäktige
Verksamhetschefer socialförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-30

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 123 Delårsrapport 2
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2.
2. Utbildningsnämnden beslutar att utbildningschefen säkerställer att
återhållsamhet gäller inom alla verksamheter utifrån målsättningen att nå en
budget i balans.
3. Utbildningsnämnden överlämnar delårsrapport 2 till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Alla mål för 2020 kommer inte att uppfyllas. Det rör sig om att alla barn inte får
sina val av skolor. Alla elever är heller inte behöriga till yrkesprogrammen.
Utbildningsförvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 8,3 mkr,
vilket är en förbättring på 9 mkr jämfört med delårsrapport 1. Avvikelsen
motsvarar 1,7 % av nämndens nettobudget. Anledningen till det förbättrade
resultatet är flera; tidigare beslutade besparingsåtgärder, effekter av corona och
även rektorers och övrig personals återhållsamhet.
Prognosen är osäker beroende på att kompensation för förskollärarnas, lärarnas
och fritidspedagogers löneökningar inte har betalats ut från kommunstyrelsen.
Den fortsatta utvecklingen av pandemin kan också ha stor betydelse för höstens
utfall.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10
 Delårsrapport 2 – utbildningsnämnden
 Bilaga 1 – aktivitetsuppföljning
 Bilaga 2 - investeringsuppföljning
 Volymer
 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2020-09-16 § 70
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

50

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-29

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 98 Delårsredovisning 2 år 2020
Ärendenummer TN 2020/78

Tekniska nämndens beslut
 Delårsrapporten, daterad 2020-09-28, godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen för sammanställning.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens budget för år 2020 är 80,1 mnkr. Prognosen för år 2020
beräknas till ett resultat om 80,5 mnkr vilket ger en avvikelse gentemot budget
om -468 000. Resultatmålet ”I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och
rättssäker service dygnets alla timmar” är uppfyllt. Tre av de fyra övriga
resultatmålen bedöms kunna uppfyllas under året. Resultatmålet ”I Älmhults
kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt
hus inom 6 mån” bedöms inte kunna uppfyllas under året.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22
 Delårsrapport 2, daterad 2020-09-01
 Investeringsredovisning daterad 2020-09-01
 Redovisning av renhållningsverksamheten för delårsrapport 2 daterad 202009-01
 Redovisning av VA-verksamheten för delårsrapport 2 daterad 2020-09-01

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden godkänner delårsrapporten
daterad 2020-09-28 och överlämnar den till kommunstyrelsen för
sammanställning.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

51

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-29

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens beslut
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
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 107
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16
 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 behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunchef
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens beslut
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
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 106
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18
 Delårsrapport 2 – 2020 Politisk verksamhet, Kvartal 3, per augusti 2020
daterad 2020-08-31

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-28

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 97 Delårsrapport 2
Ärendenummer MOB 2019/26
Ärendenummer EDP M-2019-456

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna framlagd delårsrapport.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 enligt kommunstyrelsens
anvisningar.
Samtliga mål beräknas uppfyllas under året.
Driftsbudgeten beräknas visa nollresultat. Intäkterna beräknas visa ett underskott
på 1 872 tkr, främst kopplat till färre stora bygglovsavgifter. Personalkostnader
beräknas visa ett överskott på 843 tkr, kopplat till vakanta tjänster på samtliga
avdelningar. Övriga kostnader prognostiseras gå med ett överskott på 1 029 tkr.
Denna prognos innehåller dock stor osäkerhet gällande
bostadsanpassningsbidragen.
Investeringsbudgeten beräknas visa ett överskott på 231 tkr kopplat till ett
projekt som inte kommer att genomföras under året.

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18.
 Delårsrapport 2 – 2020 Miljö- och byggnämnd, kvartal 3, per augusti 2020
daterad 2020-08-31
 Prognos efter augusti – 2020 Miljö- och byggnämnd, extramaterial
Detaljerad investeringsredovisning
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 133 Finansiell rapport kommunövergripande
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2 2020

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06
 Finansiell rapport kommunövergripande per 31 augusti 2020

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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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 134 Socialnämndens äskande om medel av
välfärdsmiljoner
Ärendenummer KS 2020/23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens äskande om 3 miljoner kronor.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2020-02-26, § 16, att hos kommunstyrelsen äska 3
miljoner kronor för att få en budget i balans.
För kommunen återstår, trots de utfördelade välfärdsmiljonerna, en negativ
budgetavvikelse mot skatter, generella statsbidrag och utjämning baserat på
skatteprognos per februari. Att fördela ut välfärdsmiljonerna innebär att
kommunen kan riskera få ett negativt resultat som ska återställas inom 3 år. Med
anledning av detta kan inte kommunledningsförvaltningen föreslå att
välfärdsmiljoner ska delas ut till någon nämnd.
Socialnämnden har 6 795 000 kronor i framtids- och utvecklingsanslag som kan
användas för att tillsammans med åtgärdsförslagen bidra till en budget i balans.
Utifrån kommunens övergripande ekonomiska situation som bedöms fortgå även
nästa år, föreslås att nämnden tar fram ytterligare åtgärder för en budget i balans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-21, § 54 att lämna följande
förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens äskande om 3 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att ta fram ytterligare åtgärder
för en budget i balans.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträde 2020-05-05, § 96, och
beslutade följande:
 Kommunstyrelsen återkommer i ärendet för att få ett bättre helhetsgrepp
gällande hela kommunens budget i samband med delårsrapport 1 för
Älmhults kommun.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-05-05, § 96
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-21, § 54
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
 Socialnämndens beslut 2020-02-26, § 16
 Socialnämndens utskotts beslut 2020-02-12, § 28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Åtgärdsförslag för en budget i balans för
socialförvaltningen 2020–2022” daterad 2020-02-05
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen avslå socialnämndens äskande om 3 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 96 Åtgärdsplan för budget i balans 2020–2022,
socialnämnden-äskande
Ärendenummer KS 2020/23

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen återkommer i ärendet för att få ett bättre helhetsgrepp
gällande hela kommunens budget i samband med delårsrapport 1 för
Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2020-02-26, § 16, att hos kommunstyrelsen äska 3
miljoner kronor för att få en budget i balans.
För kommunen återstår, trots de utfördelade välfärdsmiljonerna, en negativ
budgetavvikelse mot skatter, generella statsbidrag och utjämning baserat på
skatteprognos per februari. Att fördela ut välfärdsmiljonerna innebär att
kommunen kan riskera få ett negativt resultat som ska återställas inom 3 år. Med
anledning av detta kan inte kommunledningsförvaltningen föreslå att
välfärdsmiljoner ska delas ut till någon nämnd.
Socialnämnden har 6 795 000 kronor i framtids- och utvecklingsanslag som kan
användas för att tillsammans med åtgärdsförslagen bidra till en budget i balans.
Utifrån kommunens övergripande ekonomiska situation som bedöms fortgå även
nästa år, föreslås att nämnden tar fram ytterligare åtgärder för en budget i balans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-21, § 54 att lämna följande
förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens äskande om 3 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att ta fram ytterligare åtgärder
för en budget i balans.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-21, § 54
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
 Socialnämndens beslut 2020-02-26 § 16
 Socialnämndens utskotts beslut 2020-02-12, § 28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Åtgärdsförslag för en budget i balans för
socialförvaltningen 2020–2022” daterad 2020-02-05
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsen återkommer i ärendet för att få
ett bättre helhetsgrepp gällande hela kommunens budget i samband med
delårsrapport 1 för Älmhults kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Eva Ballovarres förslag mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller Eva Ballovarres förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 54 Åtgärdsplan för budget i balans 2020–2022,
socialnämnden–äskande
Ärendenummer KS 2020/23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens äskande om 3 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att ta fram ytterligare åtgärder
för en budget i balans.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2020-02-26, § 16, att hos kommunstyrelsen äska 3
miljoner kronor för att få en budget i balans.
För kommunen återstår, trots de utfördelade välfärdsmiljonerna, en negativ
budgetavvikelse mot skatter, generella statsbidrag och utjämning baserat på
skatteprognos per februari. Att fördela ut välfärdsmiljonerna innebär att
kommunen kan riskera få ett negativt resultat som ska återställas inom 3 år. Med
anledning av detta kan inte kommunledningsförvaltningen föreslå att
välfärdsmiljoner ska delas ut till någon nämnd.
Socialnämnden har 6 795 000 kronor i framtids- och utvecklingsanslag som kan
användas för att tillsammans med åtgärdsförslagen bidra till en budget i balans.
Utifrån kommunens övergripande ekonomiska situation som bedöms fortgå även
nästa år, föreslås att nämnden tar fram ytterligare åtgärder för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
 Socialnämndens beslut 2020-02-26 § 16
 Socialnämndens utskotts beslut 2020-02-12, § 28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Åtgärdsförslag för en budget i balans för
socialförvaltningen 2020–2022” daterad 2020-02-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
Sonja Emilsson (M) instämmer i Elizabeth Peltolas förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(4)

Socialnämnden

§ 16 Åtgärdsplan för Socialförvaltningen 2020-2022
Ärendenummer SOC 2020/16

Socialnämndens beslut
1. Uppdrar till socialchef att genomföra presenterade åtgärder i ”Åtgärdsförslag
för en budget i balans för socialförvaltningen 2020-2022”.
2. Äskar hos kommunstyrelsen om att 3 miljoner av de välfärdsmiljoner som
tillfallit Älmhults kommun fördelas till socialförvaltningen för att få en
budget i balans.
3. I samband med delårsrapporten i april övervägs det om det behövs ytterligare
åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Beslutsnivå
Socialnämnden 1, 3
Kommunstyrelsen 2

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens budgetram år 2020 är 345 933 tkr. Ett effektiviseringsbehov om
9 340 tkr föreligger för att få en budget i balans.
Socialnämnden har uppdragit till socialchef att ta fram ett åtgärdsförslag för en
budget i balans. Ett förslag har utarbetats som löper över tre år med åtgärder
som avser effektivisering och översyn av verksamheterna. Åtgärdsplanen ger en
besparing om totalt 16 300 tkr.
Förslag till åtgärder har utarbetats med fokus på att inte ge avkall på
verksamhetens kvalité och innehåll.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06
 Åtgärdsförslag för en budget i balans för socialförvaltningen 2020-2022

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(4)

Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar:
Att 3 miljoner av välfärdsmiljoner som tillfallit Älmhults kommun även fördelas
till socialförvaltningen för att få en budget i balans.
Att avslag ges till förslaget om översyn av hjälpmedelsortimentet i
åtgärdsförslaget på hjälpmedelsortimentet
Att det i övrigt ges bifall till förslaget om åtgärder för socialförvaltningen
Vidar Lundbäck (C), Gun-Britt Cedergren (KD), Jakob Willborg (M), Nusreta
Kurtanovic Nilsson (C) och Lina Yosefi (L) yrkar bifall till åtgärdsförslaget i sin
helhet.
Vidar Lundbäck (C) tilläggsyrkar att det i samband med delårsrapporten i april
övervägs om det behövs ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Gull-Britt Tranvik (SD) och Ann Johansson (S) yrkar bifall till Lars Ingverts (S)
yrkande.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta att anta åtgärdsförslagen
i sin helhet eller enligt Lars Ingverts (S) yrkande om avslag på översyn av
hjälpmedelssortimentet och finner att åtgärdsförslagen antas i sin helhet.
Votering begärs
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till åtgärdsplanen i sin helhet
Nej-röst för Lars Ingverts (S) förslag
Omröstningsresultat 1
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordföranden att åtgärdsplanen bifalls i sin
helhet.
Ledamot

Ja-röst

Marie Rosenquist (M)

X

Vidar Lundbäck (C)

X

Nej-röst

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(4)

Socialnämnden

Jakob Willborg (M)

X

Nusreta Kurtanovic
Nilsson (C)

X

Lina Yosefi (L)

X

Gun-Britt Cedergren
(KD)

X

Gull-Britt Tranvik
(SD)

X

Silvia Lobos (S)

X

Elin Nilsson

X

Ann Johansson (S)

X

Lars Ingvert (S)

X

Beslutsgång 2
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta att anta tilläggsyrkandet
från Lars Ingvert (S) och finner att nämnden inte gör så.
Votering begärs
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag till Lars Ingverts (S) tilläggsförslag
Nej-röst för bifall till Lars Ingverts (S) tilläggsförslag
Omröstningsresultat 2
Med 2 ja-röster mot 9 nej-röster finner ordföranden att tilläggsförslaget bifalls
Ledamot

Ja-röst

Marie Rosenquist (M)

X

Vidar Lundbäck (C)
Jakob Willborg (M)

Nej-röst
X

X

Nusreta Kurtanovic
Nilsson (C)

X

Lina Yosefi (L)

X

Gun-Britt Cedergren
(KD)

X

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 4(4)

Socialnämnden

Gull-Britt Tranvik
(SD)

X

Silvia Lobos (S)

X

Elin Nilsson

X

Ann Johansson (S)

X

Lars Ingvert (S)

X

Beslutsgång 3
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta att anta tilläggsyrkandet
från Vidar Lundbäck (C) och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2020-02-06
Socialförvaltningen
Jenny Smedberg

1(2)

Nämnd

Socialnämndens åtgärder för en budget i balans
2020-2022
Ärendenummer SOC 2020/16

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens budgetram år 2020 är 345 933 tkr. Ett effektiviseringsbehov om
9 340 tkr föreligger för att få en budget i balans.
Socialnämnden har uppdragit till socialchef att ta fram ett åtgärdsförslag för en
budget i balans. Ett förslag har utarbetats som löper över tre år med åtgärder
som avser effektivisering och översyn av verksamheterna. Åtgärdsplanen ger en
besparing om totalt 16 300 tkr.
Förslag till åtgärder har utarbetats med fokus på att inte ge avkall på
verksamhetens kvalité och innehåll.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag


Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06



Åtgärdsförslag för en budget i balans för socialförvaltningen 2020-2022

Ärendeberedning
Socialnämnden har, 2019-12-18 § 133, antagit en verksamhetsplan för 2020
bestående av aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för
2020, fördelning av driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och områden
som under året ska prioriteras inom arbetsmiljö. Socialnämndens budgetram år
2020 är 345 933 tkr.
Bokslut 2019 resulterade i ett underskott med 13 793 tkr. Trots en utökning av
budgetram med 16 mkr, föreligger effektiviseringsbehov om 4 340 tkr för att nå
en budget i balans. Utöver detta har verksamheten under 2020 även lägre
budgeterade intäkter, vilket ger ett effektiviseringsbehov om totalt 9 340 tkr.
Socialförvaltningen har med anledning av ovan beskrivning arbetat fram en
åtgärdsplan för en budget i balans.
Socialförvaltningens ambition i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för en
budget i balans har varit att arbeta för effektiviseringar i verksamheterna utan att
ge avkall på kvalité. Förvaltningen har också arbetat med att hitta alternativ som
ökar den enskildes självständighet.

79

Tjänsteskrivelse
2020-02-06

2(2)

Förslaget rör nio olika områden: minskat försörjningsstöd, omförhandling av
konsulentstödda familjehem, översyn inför tillsättande av vakanta tjänster,
hjälpmedelssortiment, utökning av förebyggande och rehabiliterande insatser,
översyn av timanställning, e-handel, översyn av egenavgift och
biståndsbedömning, se bilaga 1 för utförligare beskrivningar.
Sammantaget har socialförvaltningen en rad utmaningar och i den allt tuffare
ekonomiska situationen är det nödvändigt att vidta olika former av
omprioriterings- och besparingsåtgärder, samtidigt som kvaliteten måste
bibehållas och verksamheten utvecklas. Budgetförutsättningarna 2020 ställer
krav på socialförvaltningen för att nå en budget i balans.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
1. Att uppdra till socialchef att genomföra ovanstående åtgärder för en budget i
balans.

Jenny Smedberg
Socialchef
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Socialförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 136 Lokal överenskommelse för nyanländas
etablering
Ärendenummer KS 2020/97

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen antar Lokal överenskommelse för nyanländas etablering.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2018 inleddes länets gemensamma insatser för att nå en
överenskommelse inom mottagande och etablering i länet. Syftet är att stärka
insatser med och för asylsökande och nyanlända kvinnor och män, flickor och
pojkar. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03, § 249, om att anta Strategisk
överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025, Mottagande och etablering i
arbets- och samhällsliv.
Arbetsmarknadsenheten har utifrån ovan beslut sammanställt Lokal
överenskommelse för nyanländas etablering, i samverkan med
Arbetsförmedlingen.

Beslutsunderlag




Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07
Kommunstyrelsens 2019-12-03, § 249
Lokal överenskommelse för nyanländas etablering

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med socialförvaltningens 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
Arbetsmarknadsenheten
Socialförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 249 Strategisk överenskommelse för Kronobergs
län 2019–2025
Ärendenummer KS 2019/81

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen antar Strategisk överenskommelse för Kronobergs län
2019–2025, Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering att mottagandet
är förenat med vissa risker för kommunen som samhället måste stå för och inte
lägga det ansvaret på kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2018 inleddes länets gemensamma insatser för att nå en
överenskommelse inom mottagande och etablering i länet. Under året har
parterna i länet arbetat processinriktat tillsammans för att ta fram en strategisk
överenskommelse för Kronobergs län (förkortad SÖK), för asylsökandes och
nyanländas mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv. Förslag på SÖK
har varit på remiss i länet. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04, § 135, om
att inte lämna några synpunkter beträffande förslaget. Länsstyrelsen skickade
2019-10-02 skrivelse till samtliga organisationer där de bad om återkoppling om
eventuellt beslut om slutlig version SÖK senast 2019-12-03.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19.
 Brev till länets parter om Strategisk överenskommelse för Kronobergs län
2019–2025
 Slutlig version - Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025,
Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

 Slutlig version - Bilagor - Strategisk överenskommelse för Kronobergs län
2019–2025, Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 135

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår avslag på kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut då mottagandet är förenat med vissa risker som samhället måste stå
för.
Lars Ingvert (S), Elizabeth Peltola (C), Soili Lång-Söderberg (M), Gun-Britt
Cedergren (KD) och Bo Bergsjö (L) föreslår bifall till kommunledningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag till bifall på kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut mot Börje Tranviks (SD) förslag till avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se.
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135 Samråd av detaljplan för del av Äskya 1:27
m.fl., Furulund i Älmhult
Ärendenummer KS 2020/112

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för del av Äskya 1:27 med flera, Furulund, Älmhult,
Älmhults kommun enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen upprättas med syfte att skapa möjlighet för Älmhults tätort att
genom en blandad bebyggelse expandera åt öster.
Planområdet är cirka 40 hektar stort och ligger direkt norr om Älmhults
handelsplats. Planområdet gränsar i norr mot Danska vägen, i öster väg 23 och i
väster Äskya avfallsanläggnings lakvattendammar. Genom planområdet löper
Handelsvägen i nord-sydlig riktning.
Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder och lokaler för centrumändamål,
förskola, verksamheter, kontor, handel samt drivmedelsförsäljning. Vidare
möjliggör planen en omgestaltning av Handelsvägen och anläggning av nya
lokalgator. Inom planområdet planläggs flera ytor som naturmark som bland
annat ska fungera som rekreationsområde och plats för dagvattenhantering
genom öppna diken och dammar.
Ett förslag till samrådsversion av detaljplanen och en undersökning om
betydande miljöpåverkan har upprättats.
Planförslaget bedöms överensstämma med den översiktliga planeringens
riktlinjer och intentioner för utveckling av området.
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Plankarta 2020-10-06 (4 ritningar)
 Planbeskrivning 2020-10-06
 Konsekvensutredning Äskya avfallsanläggning, Vatten och Samhällsteknik
AB, 2018-12-17
 Dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2020-10-02
 Bullerutredning, Efterklang, 2020-02-07
 Bullerutredning, Efterklang, 2020-09-14
 Arkeologisk utredning, Sune Jönsson, 2019
 Geoteknisk utredning Haganäsområdet, Bååth AB, 1983
 Översiktlig geoteknisk undersökning av Äskya 1:27, Tyrens, 2017-08-15
 Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco 201806-19
 Magnetsfältsberäkning, E.ON. Energidistribution AB
 Haganäs Natur- och kulturmiljövärdesinventering, Bovin 2009

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, planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2020-10-09

§ 71

Dnr 2020-00096

Renhållningstaxa 2021
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
1. Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna bilagda förslag till
renhållningstaxa 2021 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner.
2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive
kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2021 enligt bilagda
förslag till renhållningstaxor.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige,
och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader
avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar
även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration,
fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i
nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat
hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade
behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och eventuellt
dragavstånd.
Beslutsunderlag
− Tjänsteskrivelse - Renhållningstaxa 2021 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
− Förslag till renhållningstaxa år 2021 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
− Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner 2021 Bilaga A-D

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (2)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2020-10-09

Beslutet skickas till
Lessebo kommunfullmäktige
Markaryd kommunfullmäktige
Tingsryd kommunfullmäktige
Växjö kommunfullmäktige
Älmhult kommunfullmäktige

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (2)
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 137 Policy för intraprenad i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/86

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för intraprenad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Revidering av Älmhults kommuns policy för Intraprenad i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 124. Den reviderade policyn ämnar
förtydliga kommunens regler för bildande av intraprenad samt göra policyn mer
lättförståelig.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25
 Utkast till policy daterat 2020-09-25
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 112

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112 Policy för intraprenad i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/86

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar policyn till
kommunledningsförvaltningen för följande åtgärder:
1.
2.
3.
4.

Lägga till ett stycke för att förtydliga processen inför ansökan.
Se över punkten 1.2 Syfte.
Komplettera med tidplan för behandling av ansökan.
Ta bort skrivningen på sida 6, del 3.1 att Delar av enheter får inte bli
intraprenader.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Revidering av Älmhults kommuns policy för Intraprenad i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 124. Den reviderade policyn ämnar
förtydliga kommunens regler för bildande av intraprenad samt göra policyn mer
lättförståelig.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-27
 Utkast till policy daterat 2020-08-27
 Riktlinje daterad 2008-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar
policyn till kommunledningsförvaltningen för följande åtgärder:
1. Lägga till ett stycke för att förtydliga processen inför ansökan.
2. Se över punkten 1.2 Syfte.
3. Komplettera med tidplan för behandling av ansökan.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

4. Ta bort skrivningen på sida 6, del 3.1 att Delar av enheter får inte bli
intraprenader.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 141 Revidering av policy för delegering
Ärendenummer KS 2020/117

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer policy för delegering enligt Förslag till
revidering av policy för delegering daterad 2020-10-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 199, att fastställa policy för
delegering i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 201909-16. Policyn blev gällande från och med 2019-12-01.
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen.
Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall har nämnderna, efter att
policyn fastställts, tagit fram nya delegeringsordningar.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01
 Förslag till revidering av policy för delegering, daterad 2020-10-01
 Policy för delegering, daterad 2019-09-16

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

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 140 Åtgärder utifrån rapport om utvärdering av
val till Europaparlamentet 2019
Ärendenummer KS 2019/121

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att det ska finnas två utsedda personer som har
till uppgift att ansvara för planering och genomförande av allmänna val och
övriga uppgifter inom valnämndens ansvarsområde, så kallade
valsamordnare.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utse två
valsamordnare.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har, utifrån valansvarigs rapport ”Utvärderingsenkät val 2019 –
resultat”, daterad 2019-06 20, begärt att kommunstyrelsen ska utse ytterligare en
person som har till dokumenterad uppgift att ansvara för planering och
genomförande av allmänna val och övriga uppgifter inom valnämndens
ansvarsområde. Valnämnden anser att behov finns av minst två personer för att
minska sårbarheten i valarbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 november 2019, § 172, att
remittera valnämndens begäran om åtgärder till kommunledningsförvaltningen
för synpunkter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen
kommunstyrelsen att fatta beslut om att det ska finnas två utsedda personer som
har till uppgift att arbeta med valet enligt valnämndens begäran, så kallade
valsamordnare. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att utse valsamordnarna.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01
 Valnämndens beslut 2019-09-18, § 31
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Rapport ”Utvärderingsenkät val 2019 – resultat” daterad 2019-06-20
 Tekniska förvaltningens svar på remiss om åtgärder daterad 2020-09-15
 Socialnämnden 2020-01-22, § 5

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
Valnämnden
För åtgärd
Kommunchef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2019-09-18

Sidnummer, beslut 1(3)

Valnämnden

§ 31 Utvärdering av val 2019 – begäran om
åtgärder
Ärendenummer VN 2019/14

Valnämndens beslut
1. Valnämnden begär att kommunstyrelsen snarast ser till att det alltid finns
minst två personer som har till dokumenterad uppgift att ansvara för
planering och genomförande av allmänna val och övriga uppgifter inom
valnämndens ansvarsområde. En person finns utsedd, men den andra måste
utses genast för att hinna sätta sig in i arbetsuppgifterna innan planeringen av
nästa val påbörjas. Båda ansvariga måste även ha utrymme i sin tjänst för att
utföra de uppgifter som behövs. Huvudskälet till begäran är ett betydande
behov av att minska sårbarheten i verksamheten.
2. Valnämnden begär att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att i
samverkan med valnämnden ta fram en plan för åtgärder för bättre
tillgänglighet i anslutning till val- och röstningslokaler i kommunala
fastigheter. Planen ska kunna genomföras till ordinarie val 2022.
3. Valnämnden uppmanar socialnämnden att ta till sig av de brister som
framkommit i utvärderingen kring röstning på kommunens äldreboenden,
samt inför kommande val samverka med valnämnden kring en plan för hur
alla röstberättigade på äldreboenden ska kunna erbjudas bästa möjliga
förutsättningar att rösta.
4. Valnämnden önskar återkoppling från berörda nämnder i punkt 1–3.
5. Valnämnden noterar i övrigt innehållet i utvärderingsrapporten, vilken bör
användas som planeringsunderlag till kommande val.
6. Valkansliet får i uppdrag att på lämpligt sätt planera och utföra de övriga
åtgärder som föreslås i rapporten.

Beslutsnivå
Valnämnden

Sammanfattning av ärendet
Valansvarig har sammanställt utvärdering utifrån inkomna synpunkter, en enkät
bland valfunktionärer och egna erfarenheter.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Valnämnden

Utvärderingen visar att valarbetet överlag har fungerat bra. En del
utvecklingsområden har dock identifierats.
Resultatet av utvärderingen har sammanställts i rapport, för användning som
planeringsunderlag till kommande val.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-09
 Utvärderingsrapport daterad 2019-06-18
 Rapport ”Utvärderingsenkät val 2019 – resultat” daterad 2019-06-20

Valnämndens behandling
Valnämnden diskuterar med valansvarig kring utvärderingsrapporten och de
åtgärder som föreslås i rapporten. Bland annat diskuteras följande frågor:
 Sårbarhet. Valnämnden och valansvarig enas om att planering och
samordning av arbetet med allmänna val är alltför beroende av en enskild
tjänsteman. Konsekvenserna riskerar att bli allvarliga vid oplanerad frånvaro
för denne i kritiska skeden av valarbetet. För att minska sårbarheten behövs
ytterligare minst en person med den uttalade och permanenta arbetsuppgiften
att arbeta tillsammans med valansvarig i hela planerings- och
genomförandearbetet. Eftersom kommunstyrelsen är anställningsmyndighet
för den personal som kan komma ifråga för uppdraget (valnämnden har ingen
egen tillsvidareanställd personal) behöver styrelsen agera att en förändring
ska kunna ske.
 Tillgänglighet. Den fysiska tillgängligheten till kommunens val- och
röstningslokaler är förhållandevis god. Det förekommer dock brister som med
god planering och framförhållning enkelt skulle kunna avhjälpas på ett sätt
som är gynnsamt inte bara för valnämnden utan även för ordinarie
verksamheter i respektive lokal. Ett uppdrag till tekniska nämnden att i
samråd med valnämnden ta fram en plan för åtgärder fram till nästa val kan
vara ett lämpligt första steg.
 Röstning på äldreboenden. Valnämnden och valansvarig enas om att det
förekom brister av principiell vikt i samband med röstningen på kommunens
äldreboenden. Socialförvaltningen tillät inte den modell som valnämnden
föreslog, nämligen att de boende på bestämda tider skulle kunna ta emot
förbokade besök av röstmottagare för att lämna sina röster enligt vallagens
regler för ambulerande röstmottagning. Detta kan ha medfört att
röstberättigade som har svårt att förflytta sig inte fick möjlighet att rösta.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Valnämnden

Enligt valkansliets synsätt finns det inget uppenbart lagstöd för
socialförvaltningens ställningstagande. Både valkansliet och
socialförvaltningen har vidare tagit emot skriftliga och muntliga klagomål på
att boende på Nicklagården och deras anhöriga inte fått information om när
röstningen där skulle äga rum. Valkansliet tog fram ett informationsmaterial
som med hjälp av socialförvaltningen skulle spridas till boende, anhöriga och
personal, vilket tycks ha fungerat väl på Almgården, Ekebo och Solgården.
Valdeltagandet på Nicklagården var däremot ovanligt lågt.
Förslag på sammanträdet
Tommy Lövquist (S), med instämmande av övriga ledamöter, föreslår att
valnämnden till berörda nämnder särskilt lyfter valansvarigs synpunkter
avseende följande:




Sårbarhet i arbetet med planering och ansvar för genomförande av val –
kommunstyrelsen
Rutiner och bestämmelser i samband med röstmottagning på
äldreboenden – socialnämnden
Uppdrag till tekniska nämnden att i samråd med valnämnden se till att en
plan för att åtgärda enkelt avhjälpta tillgänglighetsbrister i och vid
vallokaler tas fram – kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden lägger fram Tommy Lövquists och förvaltningens förslag och
finner att nämnden bifaller Tommy Lövquists förslag och i övrigt beslutar enligt
förvaltningens förslag.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, punkt 1–2
Socialnämnden, punkt 3
Tekniska nämnden (punkt 2, för kännedom)
Valansvarig

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 5 Yttrande gällande röstning på kommunens
vård- och omsorgsboenden
Ärendenummer SOC 2019/1

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden kommer att ta till sig av de brister som framkommit i
utvärderingen kring röstning på kommunens vård- och omsorgsboenden,
samt inför kommande val samverka med valnämnden kring en plan för hur
alla röstberättigade på vård- och omsorgsboenden ska kunna erbjudas bästa
möjliga förutsättningar att rösta.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Valansvarig har sammanställt utvärdering utifrån inkomna synpunkter, en enkät
bland valfunktionärer och egna erfarenheter. Utvärderingen visar att valarbetet
överlag har fungerat bra. En del utvecklingsområden har dock identifierats.
Valnämnden har 2019-09-18, § 31, inkommit till kommunstyrelsen med begäran
där valnämnden uppmanar socialnämnden att ta till sig av de brister som
framkommit i utvärderingen kring röstning på kommunens vård- och
omsorgsboende, samt inför kommande val samverka med valnämnden kring en
plan för hur alla röstberättigade på vård- och omsorgsboende ska kunna erbjudas
bästa möjliga förutsättningar att rösta.

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-12-27
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 2019-11-19

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef vård- och omsorg
Enhetschefer vård- och omsorgsboende

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 123 Motion om att återinföra allmänhetens
frågestund - Tord Helle (SD)
Ärendenummer KS 2020/102

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tord Helle (SD) har lämnat in en motion (daterad 2020-08-05) om att återinföra
allmänhetens frågestund. I motionen yrkar Helle följande:






Att kommunfullmäktige återinför allmänhetens frågestund på
dagordningen.
Att fråga på allmänhetens frågestund besvaras av presidiet i berörd
nämnd.
Att kommunfullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas.
Att endast en fråga per frågeställare får ställas vid varje frågestund.
Att frågestunden följer kommunfullmäktiges regler för talartid vid frågor,
vilket betyder att frågeställaren ges två minuter att ställa sin fråga och de
förtroendevalda som besvarar frågan ges två minuter vardera för svar.
Den som ställt frågan har sedan rätt till en replik om en minut. De
förtroendevalda har därefter rätt till en kontrareplik om max en minut
vardera.

Beslutsunderlag
 Motion om att återinföra allmänhetens frågestund daterad 2020-08-05

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse motionen anmäld och
lämna över den 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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Kommunfullmäktige

§ 124 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i
Älmhult - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/106

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige lämnar över motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva-Marie Ballovare (S) har lämnat in en motion (2020-09-11) om att utveckla
laddinfrastrukturen i Älmhult. I motionen yrkar Eva-Marie följande:





Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta
upp laddstationer i kommunen aktualiseras innefattande både publika
och icke publika stolpar samt rekommendationer kring vilken effekt det
ska vara på stationerna.
Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för
anställda och besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.
Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika
laddstationer på kommunens parkeringar.

Beslutsunderlag
 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen daterad 2020-09-11

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse motionen anmäld och
överlämna den till kommunstyrelsen för beredning och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 138 Svar på motion om att bygga ett nytt
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter
Ärendenummer KS 2019/43

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 34, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 79,
att remittera motionen för beredning i socialnämnden.
Socialnämnden behandlade motion på sammanträde 2020-09-23, § 99, och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Beslutsunderlag
 Socialnämnden 2020-09-23, § 99
 Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-06, § 96
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29
 Kommunledningsförvaltingens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05
 Motion om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorlägenheter
daterad 2019-02-20

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta i enlighet med socialnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

§ 99 Motion om att bygga ett nytt äldreboende
kombinerat med seniorlägenheter
Ärendenummer SOC 2020/48

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Lars Ingvert och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 79
att remittera motionen för beredning i socialnämnden.
Socialförvaltningen instämmer i kommunledningsförvaltningens slutsats om att
det ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt ur ett driftsperspektiv ska hanteras i
det pågående arbetet med lokalförsörjningen generellt.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29
 Kommunstyrelsens protokoll § 79 2020-04-07
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05
 Motion om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorlägenheter
daterad 2019-02-20
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 139 Fastställande av handlingsprogram ElmNet
AB
Ärendenummer KS 2019/69

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för ElmNet AB 2020–
2022

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska
mål för de närmaste tre åren.
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets
•

affärs- och verksamhetsidé

•

affärsförutsättningar (hot och möjligheter)

•

bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor)

•

mål och budget för de kommande tre åren, inklusive

•

ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv

•

planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren,
inklusive en tidsplan för genomförande av planerna.

ElmNet AB har inkommit med handlingsprogram 2020-2022.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30
 Budgetförslag ElmNet AB 2020-2022
 Protokoll bolagsstämma ElmNet AB 2020-04-07, §§ 1-9
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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)
ElmNet AB
Elmen AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 27 Servicecenter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/2

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att införa ett servicecenter i kommunhuset.
2. Kommunstyrelsen tilldelas ett tilläggsanslag motsvarande 900 000 kronor år
2020 avseende servicecenterchef att finansieras från framtidskonto
övergripande.
3. Övriga äskanden hanteras i budgetprocess 2021.
4. Redovisning kring arbetet ska ske månadsvis till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
5. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att genomföra
investeringen, att finansieras genom omföring av anslag från projekt 17471
(1 491 000 kr), projekt nr 17482 (500 000 kr), projekt 17920 (2 000 000 kr),
projekt 17400 (500 000 kr) till servicecenter och att dessa medel även följer
med till år 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 – 4
Kommunfullmäktige punkt 5

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns resultat i olika jämförelseprojekt som KKiK (kommunens
kvalitet i korthet) och ranking av företagsklimat visar att kommunen har
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet och
bemötande. Sammantaget behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya
och förenkla den kommunala servicen i Älmhult.
Nu föreslås att ett servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Målet är att servicecentret ska vara självfinansierat och resurserna kommer från
nämnderna, då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp,
investera och utbilda. Vidare krävs det en anpassning och modernisering av
kommunhusets entré och reception till mer ändamålsenliga lokaler.
En plan sätts för stegvis uppbyggnad och införande av servicecenter som ska
invigas den 1 september 2020.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 4



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår avslag på arbetsutskotts förslag till beslut.
Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD) och Elizabeth
Peltola (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag till avslag mot förslag till bifall och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
För åtgärd
Kommunledingsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

§ 94 Kapacitetsökning för Linnéskolans kök
Ärendenummer TN 2020/79

Tekniska nämndens beslut
 Öka kapaciteten i Linnéskolans nya kök till 2 500 portioner inom ramen för
om och tillbyggnationen av skolan.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har givit Tekniska förvaltningen uppdraget att till mars 2021
utreda vilka kök som ska renoveras och vilka som ska vara kvar. Målsättningen
är att utveckla kostverksamheten till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
som är både hållbar och kostnadseffektiv. Då en om/tillbyggnation av
Linnéskolan redan pågår krävs behandling av delfrågan om Linnéskolans
framtida köksutformning ske redan nu. Utgångspunkten är att utforma
Linnéskolans kök till Älmhults kommuns ledande centralkök för att möta
kommande behov och framtida funktioner. För att möta denna utgångspunkt
föreslår Tekniska förvaltningen att Tekniska nämnden fattar beslut om att öka
kapaciteten i Linnéskolans kök till två tusen fem hundra portioner.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-20
 Tekniska nämndens presidium 2020-09-15 § 90
 Tekniska nämnden 2020-06-23, § 64

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.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 99 Uppdrag att göra tekniska nämndens
verksamheter kranmärkta
Ärendenummer TN 2020/62

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att förändra rutiner i verksamheterna för
en övergång till kranvatten.
2. Tekniska förvaltningen ska återrapportera uppdraget senast i november 2020.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har i motion daterad 2019-09-12 föreslagit att Älmhults
kommun, inklusive de kommunala bolagen, blir kranmärkta verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 87:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att förändra rutiner i
verksamheterna för en övergång till kranvatten.
3. Kommunen ska ansöka om att Älmhults kommun blir kranmärkt.
Tekniska nämnden har nu att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag


Tekniska nämndens presidium 2020-09-15, § 94



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01



Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2020-09-12



Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-06-22, § 87

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

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 kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Teknisk chef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämndens presidium

§ 94 Uppdrag att göra tekniska nämndens
verksamheter kranmärkta
Ärendenummer TN 2020/62

Tekniska nämndens presidiums beslut
 Ärendet behandlas på kommande nämndssammanträde.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har i motion daterad 2019-09-12 föreslagit att Älmhults
kommun, inklusive de kommunala bolagen, blir kranmärkta verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 87:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att förändra rutiner i
verksamheterna för en övergång till kranvatten.
3. Kommunen ska ansöka om att Älmhults kommun blir kranmärkt.
Tekniska nämnden har nu att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01



Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2020-09-12



Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-06-22, § 87

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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För åtgärd
Teknisk chef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämndens presidium

§ 75 Kranmärka tekniska nämndens verksamheter
Ärendenummer TN 2020/62

Information
Chefen för tekniska förvaltningen informerar om kommunfullmäktiges beslut
2020-06-22, § 87, att ge nämnder och bolag i uppdrag att förändra rutiner i
verksamheterna för en övergång till kranvatten. Kommunen ska därefter ansöka
om att Älmhults kommun blir kranmärkt.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 87 Svar på motion om att göra kommunens
verksamheter kranmärkta - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/118

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att förändra rutiner i
verksamheterna för en övergång till kranvatten.
3. Kommunen ska ansöka om att Älmhults kommun blir kranmärkt.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har i motion daterad 2019-09-12 föreslagit att Älmhults
kommun, inklusive de kommunala bolagen, blir kranmärkta verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 160 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 134
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-26, § 74
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-30, § 160
 Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2020-09-12.

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Samtliga nämnder (inkl. kommunstyrelsen) och bolag
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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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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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145 Budget och verksamhetsplan 2021 plan
2022-2023
Ärendenummer KS 2020/55

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa lokalresursplan för år 2021,
plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudgeten för år
2021, plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år
2021, plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva beslut 2020-06-22 KS
2018/136 § 79 samt 2019-05-27 KS 2018/136 § 88 motsvarande anslag till
tekniska nämnden om 302,5 mkr avseende Paradiset, projekt 17481
Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela tekniska nämnden ett anslag om
252,5 mkr fördelat 20 mkr år 2020, 175 mkr år 2021 samt 57,5 mkr år 2022 för
att uppföra Paradiset, projekt 17481.
Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att påbörja
upphandling av Skola 7 - 9 Linné etapp 1A + 1B, Skola Diö utbyggnad 4
klassrum samt Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) samt återkomma till
kommunfullmäktige om budgetbehov och tilldelning av anslag.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 335 miljoner
kronor till 1 549 miljoner kronor.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftsbudget och
verksamhetsplan för år 2021, plan 2022 - 2023 enligt framlagt förslag från C, M
och KD.
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer till
nämnderna för år 2021 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa indikatorer till nämnderna för
år 2020 enligt framlagt förslag från C, M och KD
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 20,96 kronor
för år 2021.
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta använda resultatutjämningsreserv
(RUR) enligt liggande förslag från C, M och KD
Att föreslå Kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt
Sveriges kommuner och landsting, till 1,25% för år 2021.
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och avgifter
enligt framlagt förslag från nämnderna.
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är av
god ekonomisk hushållning, budget 2021 – 2023 enligt förslag från C, M och
KD.
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen
-

att utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte att
långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska utrymmet
motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.
att initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med hänsyn
till de resurser som finns tillgängliga.
att utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet med
syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med Centerpartiet,
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till budget daterad 2020-10-12
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Budgetförslag ”Budget 2021, plan 2022 – 2023” upprättat av Centerpartiet
(C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD)
 Bilaga Lokalresursplan 2021–2031
 Bilaga Investeringsbudget 2021–2032
 Bilaga Exploateringsbudget 2021–2032
 Bilaga Taxor och Avgifter 2021
 Presidieskrivelse om förslag till budget för kommunrevisionen år 2021
daterad 2020-09-28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i
enlighet med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna återkommer med budgetförslag till kommunstyrelsen.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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