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Interpellation till socialnämndens ordförande Else-Marie 
Rosenquist (M) angående rekrytering inom socialförvaltningen

I samverkansprotokoll från februari och mars 2019 kan vi läsa att rekryteringen av 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter är svårlöst. Korttidsfrånvaro inom de 
yrkeskategorierna innebär att det enligt protokollet är ”rörigt”.

Det är sedan länge känt att det är svårt att rekrytera legitimerad personal till 
socialförvaltningens verksamheter och även undersköterskor samt vårdbiträden har 
blivit ett bristyrke. Högre krav ställs på personalen då patienter ska tas hem 
snabbare från sjukhusen och det är fler personer med avancerade diagnoser som 
vårdas i hemmen.

Särskilda lönesatsningar har gjorts på sjuksköterskor, Socialdemokraterna har 
föreslagit en högre bemanning inom äldreomsorgen för att förbättra arbetsmiljön 
och lägger även vikt vid möjligheten till kompetensutveckling. Vi har även arbetat 
med att antalet anställda per chef ska ligga på en rimlig nivå för att kunna tillgodose 
de anställdas behov.

Med anledning av den uppenbara svårigheten att rekrytera till exempel 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor önskar jag 
svar på följande frågor:

- Vilka insatser gör du för att underlätta rekryteringen inom 
socialnämndens ansvarsområde?

- Vilka områden anser du behöver prioriteras för att Älmhults kommun 
ska vara en attraktiv arbetsgivare? 

- Vilka blir konsekvenserna för Älmhultsborna när det saknas personal 
inom socialförvaltningen och hur arbetar du för att förebygga/möta 
dessa? 

Eva Ballovarre

Socialdemokraterna 

2019-05-15
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Policy mot skadegörelse och brand

550 000 kronor var kostnaden för skadegörelse och inbrott för Älmhults kommun 
2018. I den summan finns inte kostnader för arbetstid, material för 
fastighetsskötare, kostnad för städ och inte heller kostnaden för att ersätta stulna it-
hjälpmedel inräknat. 

Under 2019 års första månader har det med jämna mellanrum skett skadegörelse i 
form av krossade fönster och klotter på våra skolor och idrottsanläggningar.

Kommunassurans Syd menar att det finns en stark koppling mellan skadegörelse 
och bränder. Det brinner i två offentliga fastigheter per dag, skolbyggnader högt 
representerade. Det finns riskfaktorer såsom att högstadieskolor är mer utsatta, 
finns det stöldbegärlig utrustning i byggnaden och hur utsatt är området i övrigt för 
skadegörelse. 

Det finns insatser att göra för att minska risken för bränder och skadegörelse, 
mycket arbete är redan gjort vår kommun och mer insatser pågår. Exempel på 
förebyggande åtgärder kan vara att automatiska brandlarm är regel, att installera 
kameraövervakning där risken är förhöjd, att ha ett systematiskt brandskyddsarbete 
och att tänka förebyggande vid ny- och ombyggnation. Andra åtgärder kan vara att 
ha nolltolerans mot klotter och att engagera elevråd i förebyggande arbete. 

Ett systematiskt arbete med att förebygga skadegörelse gynnar kommunen 
ekonomiskt och innebär en trevligare miljö att vistas i. 

Med anledning av detta yrkar jag:

- Att Älmhults kommun tar fram en policy med syfte att förebygga brand och 
skadegörelse i kommunens lokaler. 

Eva Ballovarre

Socialdemokraterna

2019-05-14
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-05 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 54 Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult 
(Majtorp 1:1) – förprojektering
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med tekniska förvaltningen förprojektera och ta fram ett 
upphandlingsunderlag till uppförande av ny F-6 skola på Paradiset etapp 3. 

2. Budget för förprojektering om 2 500 000 kr finansieras genom upplåning och 
tillförs tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver stå 
klar i augusti 2021. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att 
få in externa aktörer även inom det samhällsnyttiga området. Dialoger har förts 
med externa parter och kommunledningsförvaltningen vill nu ha ett uppdrag att 
förprojektera, ta fram upphandlingsunderlag samt förslag på avtal med extern 
part för ny skola om 4 paralleller i Paradiset.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11

 Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-15 § 13

 Utbildningsnämndens beslut, 2019-01-23 § 26

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2018-12-18 § 166

 Kommunstyrelsens beslut, 2018-12-04 § 230

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-03-05 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse

2019-02-11 1(3)

Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3, 
ägande och förvaltning
Ärendenummer KS 2018/136

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver stå 
klar augusti 2021. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att 
få in externa aktörer även inom det samhällsnyttiga området. Dialoger har förts 
med externa parter och kommunledningsförvaltningen vill nu ha ett uppdrag att 
förprojektera, ta fram upphandlingsunderlag samt förslag på avtal med extern 
part för ny skola om 4 paralleller i Paradiset.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag att få in privata aktörer på de 
samhällsnyttiga verksamhetsområdena såsom skola och omsorgsverksamhet. 
Detta gäller såväl byggnation och ägande av själva verksamhetslokalerna samt 
även, då lämpligt, drift av verksamheterna.
Samtidigt har vi sedan tidigare ett fastslaget behov av ny skola på Paradiset 
etapp 3 klar år 2021. Denna behöver inrymma 4 paralleller.  
Kommunledningsförvaltningen har fört dialog med intressenter kring såväl 
byggnation och förvaltning av skollokaler samt drift av verksamheten. I nuläget 
finns intressent som vill gå framåt med att bland annat uppföra och förvalta lokal 
för skolverksamhet. Denna aktör är Bonovum AB med vilken Älmhults kommun 
har tecknat en avsiktsförklaring att uppföra skollokal. 
Kommunledningsförvaltningen kommer att arbeta vidare med att försöka hitta 
intressent även för att driva verksamheten men sådan finns inte just nu. 
Avsikten är att Älmhults kommun hanterar upphandlingen av 
byggentreprenaden inkluderande projektering som sedan överlåts till Bonovum 
AB som hanterar uppförandet av skolan samt därefter drift och förvaltning av 
lokalerna. Älmhults kommun blir därmed hyresgäst hos Bonovum AB 
åtminstone initialt. Då kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med att 
försöka hitta extern aktör som driver verksamheten är det av avgörande 
betydelse att projektering och upphandlingsunderlag utformas så att skolan som 
uppförs inte specialanpassas i alltför stor utsträckning efter Älmhults kommuns 
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Tjänsteskrivelse

2019-02-11 2(3)

önskemål då det kan föranleda problem om annan aktör vill ta över 
verksamhetsdriften.   
Kommunledningsförvaltningen vill ha ett uppdrag av kommunstyrelsen att 
tillsammans med tekniska förvaltningen arbeta fram ett konkret förslag på 
uppförande av ny skola på Paradiset etapp 3 för årskurserna F-6. Skolan ska 
inrymma 4 parallella årskurser och kunna rymma 800 elever. Uppdraget ska 
innefatta förprojektering, upphandlingsunderlag, överenskommelse med 
Bonovum AB om övertagande av upphandlad byggentreprenad samt 
avtalsförslag mellan Älmhults kommun och Bonovum AB för hyreskostnad 
inklusive drift och underhåll. Uppdraget hanteras i samverkan med 
utbildningsförvaltningen. Förfrågningsunderlaget ska vara klart så att KSAU kan 
fatta beslut den 21 maj om att förfrågningsunderlag för byggentreprenaden 
skickas ut för anbud.  
Parallellt med denna process förs förhandling med Bonovum AB kring 
hyresavtal samt andra villkor för hyra av fastigheten. 
Härefter behöver kommunstyrelsen göra ett ställningstagande kring hur vi går 
vidare. I det fall kommunstyrelsen bedömer förslaget till hyresavtal och andra 
villkor som rimliga går vi vidare med Bonovum AB som ägare och förvaltare av 
fastigheten. Den upphandlade byggentreprenaden överlåts då till Bonovum AB. 
Bonovum AB övertar då upparbetade kostnader för förprojektering samt 
utarbetande av upphandlingsunderlag. I det fall hyresavtal och andra villkor inte 
bedöms som rimliga överlåts inte byggentreprenaden till Bonovum AB utan 
hanteras då istället av Älmhults kommuns fastighetsavdelning i sedvanlig 
ordning. Detta beslut måste fattas av kommunstyrelsen senast den 10 september 
innan tilldelningsbeslut gällande byggentreprenaden kan ske. 
I det fall Bonovum AB äger och förvaltar byggnaden behöver 
utbildningsnämnden äska om hyresmedel i budgetprocessen.
I det fall Älmhults kommun själv äger och förvaltar byggnaden behöver nytt 
investeringsbeslut fattas, i dagsläget finns beslut om 150 Msek men i nuläget 
bedömd kostnad att uppföra den nya skolan uppgår till 250 Msek. 
Byggnation av ny skola påbörjas under hösten 2019.
Skolan ska stå klar att tas i bruk för minst två paralleller i augusti 2021.
   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med tekniska förvaltningen förprojektera och ta fram ett konkret förslag till 
uppförande av ny F-6 skola på Paradiset etapp 3 enligt ovanstående förslag. 
Uppdraget hanteras i samverkan med utbildningsförvaltningen. Budget för 
förprojektering om 2,5 Mkr att finansieras genom upplåning tillförs tekniska 
nämnden.
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Tjänsteskrivelse

2019-02-11 3(3)

Paul Robertsson Roland Eiman
Planeringschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 94 Matvagnar – taxa
Ärendenummer KS 2019/67

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige beslutar om taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt 
nedanstående tabell:

Helår 18 000 kr exklusive el

Sommar, 1 april – 30 sept. 12 000 kr exklusive el

Vinter, 1 okt- 31 mars 8 000 kr exklusive el

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beviljade 2019-03-26, § 36, ansökan om placering av 
tillfälliga och permanenta matvagnar. Taxan för upplåtelse av offentlig plats är i 
behov av komplettering. Föreslagen förändring avser taxa för mobila matvagnar 
på offentlig plats där kommunen är markägare. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 66
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-09
 Tekniska nämndens beslut 2019-03-26, § 36
 Tekniska förvaltningens förslag på taxa för mobila matvagnar daterad 

2019-03-12 
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 66 Matvagnar - taxa
Ärendenummer KS 2019/67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige beslutar om taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt 
nedanstående tabell:

Helår 18 000 kr exklusive el

Sommar, 1 april – 30 sept. 12 000 kr exklusive el

Vinter, 1 okt- 31 mars 8 000 kr exklusive el

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beviljade 2019-03-26, § 36, ansökan om placering av 
tillfälliga och permanenta matvagnar. Taxan för upplåtelse av offentlig plats är i 
behov av komplettering. Föreslagen förändring avser taxa för mobila matvagnar 
på offentlig plats där kommunen är markägare. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-09
 Tekniska nämndens beslut 2019-03-26, § 36
 Tekniska förvaltningens förslag på taxa för mobila matvagnar daterad 

2019-03-12 
_____
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Johny Duhr 
johny.duhr@almhult.se

Kommunstyrelsen

Taxa för mobila matvagnar
Ärendenummer KS 2018/67

Sammanfattning av ärendet
Taxan för upplåtelse av offentlig plats är i behov av komplettering. Förslagen 
förändring avser taxa gäller för mobila matvagnar på offentlig plats där 
kommunen är markägare. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2019-03-26, § 36
 Tekniska förvaltningens förslag på taxa för mobila matvagnar daterad 

2019-03-12 (bilaga 1)

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2019 beviljat ansökan om 
placering av tillfälliga och permanenta matvagnar. 

Under år 2018 gjordes ett test där matvagnar beviljades tillstånd att placeras på 
gräsytan i anslutning till Stortorget under en längre period. Denna testperiod är 
nu över, men en fortsättning föreslås på annan plats.

Uppdatering av taxan behövs med jämna mellanrum för att hålla den aktuell. 
Prisbilden har jämförts med andra kommuner samt anpassats till Älmhults 
förutsättningar.

Taxa för mobila matvagnar:
Helår 18 000 kr exklusive el

Sommar, 1 april – 30 sept. 12 000 kr exklusive el

Vinter, 1 okt- 31 mars 8 000 kr exklusive el
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att besluta om tillägg till taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt 

nedanstående tabell:
Helår 18 000 kr exklusive el

Sommar, 1 april – 30 sept. 12 000 kr exklusive el

Vinter, 1 okt- 31 mars 8 000 kr exklusive el

Johny Duhr Elisabeth Steen Ekstedt
Kommuncontroller Ekonomichef

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunchef
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2019-03-12 1(1)

Post Box 500, 343 23 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  Fax 0476-552 00  E-post info@almhult.se  
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073

Teknisk förvaltning
Emelie Lindholm

0476-55119

emelie.lindholm@almhult.se

Bilaga 1, taxa för mobila matvagnar

Tillägg till taxa för upplåtelse av offentlig plats:

Helår 18 000 kr exklusive el

Sommar, 1 april – 30 sept 12 000 kr exklusive el

Vinter, 1 okt- 31 mars 8000 kr exklusive el

Taxan föreslås träda i kraft 1 maj 2019.
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Handlingsplan Änab 2019-2022

Underlag för diskussion ägarmöte 2018-11-01
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Älmhults kommun, Kommunfullmäktige 
2018-04-23 , § 142

¨bolaget Älmhults Näringsfastigheter AB 
avvecklas successivt under perioden 2018 – 
2022¨
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Älmhults kommun, 
Kommunstyrelsen 
sammanträde 2018-04-10,  § 
72
• Beslut avveckla bolaget 

enligt fullmäktigebeslut
• Kommunstyrelsen ger 

förvaltningen … i uppdrag 
att utreda alternativet att 
omvandla företaget till ett 
näringslivsbolag

23



Handlingsplan 2019 – 2022, alternativ;

1) Strategi avveckling av bolaget successivt 
fram till 2022

2) Strategi omvandla företaget till ett 
näringslivsbolag
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                           1) Avveckling

Fastigheter; 

• Kv. Bulten / Skånevägen 32

• Kv. Plåtslagaren /Torngatan 
2-4

• ¨Tornett¨ del av Kv. 
Plåtslagaren
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Kv. Bulten
• Förvärvades 2011 (tomt 1,1 Mkr plus 

Byggnad 3,6 Mkr)

• Omfattande åtgärder 2013 – ny 
hyresgäst Göinge Bil och 
Lastvagnar

• 5 hyresgäster = allt uthyrt

Extern värdering av fastigheten, 
Svefa 2018-09-26
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Utgångspunkt att 
fastigheten Älmhult Bulten 1 
är såld till extern köpare 
före avveckling av bolaget.

Svefa värdering enligt 
avkastningsmetoden 8 Mkr, 
bokfört värde 10 Mkr, dvs löper 
risk för förlust. Kan givetvis 
komma att påverkas av tidpunkt, 
intresse och budgivning. 
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Kv. Plåtslagaren inkl. 
Tornett
• Äldre industriområde för mindre 

verksamheter
• Uppbyggt i skepp á 108 kvm
• 33 uthyrbara objekt mellan 14 – 

938 kvm där allt är uthyrt i äldre 
delen (Kaj Engström – PostNord)

• Omfattande underhållsbehov
• Tänkt kontorshotell Tornett 13 

rum i storlek 22 – 66 kvm, plus 
gemensamhetsytor

• Placerad på innegård i 
industrimiljö
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Änab initierat tanken med 
att påsikt kunna omvandla 
kv. Plåtslagaren till ett 
attraktivt bostadsområde. 
Denna syn gäller 
fortfarande, men är 
tidplan realistiskt och är 
det troligt börja riva och 
bygga där 2023?
0m Ja, fundera då kring; 
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                           aktuella hyresgäster

kv. Plåtslagaren Kontrakt fr o m Hyresgäst 1 Upps Förl gällande  Årsbelopp Periodbelopp
6011-1001 Kontrakt 2017-09-01 Meko Service 7 AB 9 36 2021-04-30 300 475 25 040
6011-1006 Kontrakt 2017-05-01 Måns Månsson 3 6 110 160 9 180
6011-1008 Kontrakt 2014-10-01 Älmhults Fröhandel AB 6 12 2019-09-30 227 821 18 985
6011-1011 Underkontrakt 2015-06-01 Vita Vis AB 3 12 2019-05-31 32 188 2 682
6011-1012A Kontrakt 2015-10-01 Clean4u Sweden AB 9 36 88 168 7 347
6011-1012B Huvudkontrakt 2015-01-01 Vita Vis AB 3 12 18 540 1 545
6011-1016A Kontrakt 2015-11-01 Uniflex bemanning 3 12 26 780 2 232
6011-2001 Kontrakt 2008-02-01 PostNord Sverige AB 9 36 529 587 44 132
6011-2010 Kontrakt 2018-01-01 IKEA of Sweden AB 6 12 240 000 20 000

6011-2012 Kontrakt 2017-05-01 Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB 3 12 180 000 15 000
6011-3001 Kontrakt 2008-10-01 Malizewsky Transport AB 3 12 99 581 8 298
6011-3003 Kontrakt 2017-05-01 Värends Miljö AB 3 12 73 548 6 129
6011-3006 Kontrakt 2012-03-01 Ericsson Local Services Sverige AB 9 12 37 145 9 286

6011-3007 Kontrakt 2012-06-01 British American Tobacco Sweden AB 3 12 43 260 3 605
6011-3008 Kontrakt 2016-09-01 Finishing Products Scandinavian AB 3 36 2019-08-31 165 240 13 770
6011-3013 Kontrakt 2017-10-01 Autospecialisten i Älmhult AB 9 12 2022-12-31 165 212 13 768
6011-3016 Kontrakt 2016-09-01 Torbjörn Ellesson 3 12 2019-08-31 63 036 5 253
6011-3018 Kontrakt 2009-02-01 Hot Stuff AB 4 12 2019-01-31 50 375 4 198
6011-3018B Kontrakt 1998-09-01 Engström Kaj 2 0 6 000 500
6011-4019 Kontrakt 2017-05-01 Guldkant Virestad AB 2 12 36 000 3 000
6011-4024 Huvudkontrakt 2014-10-01 Farmartjänst Älmhult Ek.förening 6 12 2019-09-30 80 340 6 695
6011-4026 Underkontrakt 2014-01-01 M Björknerts Klimatteknik AB 6 0 18 515 1 543
6011-4027 Huvudkontrakt 2006-06-01 M Björknerts Klimatteknik AB 6 36 2021-05-31 111 304 9 275
6011-4030 Kontrakt 2017-06-01 Cavida AB 6 0 73 440 6 120
6011-4032 Kontrakt 2014-10-01 Presto Brandsäkerhet AB 9 24 2020-09-30 74 160 6 180
6011-5001 Kontrakt 2012-01-01 EON Energidistribution AB 9 12 2019-12-31 7 370 3 685
6011-5010 Underkontrakt 2014-10-01 Farmartjänst Älmhult Ek.förening 0 0 0 0
6011-5011 Kontrakt 2018-07-01 Issam Haraba 0 0 12 000 1 000
6011-5012 Underkontrakt 2014-06-01 M Björknerts Klimatteknik AB 6 6 12 360 1 030
6011-5013 Kontrakt 2015-03-01 Älmhultsbostäder AB 3 0 12 000 1 000

2 894 605
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Objekt Kontraktstyp Kontrakt fr o m Hyresgäst 1 Upps Förl gällande  Årsbelopp
Periodbelo
pp

Tornett                
6010-7001 Vakanskontrakt 2018-09-01 0 0 48 278 4 023
6010-7003 Vakanskontrakt 2018-09-01 0 0 24 138 2 012
6010-7004 Vakanskontrakt 2018-05-01 0 0 24 423 2 035
6010-7007 Kontrakt 2015-08-01 SUEZ Recycling AB 3 0 47 787 3 982
6010-7009 Vakanskontrakt 2018-05-01 0 0 47 787 3 982
6010-7010 Internkontrakt 2013-12-01 Älmhults Näringsfastigheter AB 0 0 0 0
6010-7012 Internkontrakt 2013-12-01 Älmhults Näringsfastigheter AB 0 0 0 0
6010-7013 Vakanskontrakt 2018-05-01 0 0 47 833 3 986
6010-7015 Kontrakt 2017-06-01 Måns Månsson 3 0 30 600 2 550
6010-7016 Vakanskontrakt 2018-05-01 0 0 63 778 5 315
6010-7018 Vakanskontrakt 2018-09-01 0 0 31 889 2 657
6010-7019 Vakanskontrakt 2018-05-01 0 0 95 666 7 972
6010-7022 Kontrakt 2017-04-01 OnePartnerGroup Ljungby AB 3 3 47 369 3 947
6010-7024 Vakanskontrakt 2018-09-01 0 0 47 842 3 987
6010-7025 Internkontrakt 2013-12-01 Älmhults Näringsfastigheter AB 0 0 0 0

557 390

Dvs totalt årliga 
hyresintäkter kring 3,5 

Mkr
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• 30 olika externa 
hyresgäster

• Lokala och nationella
• Hyresgäst i samma lokal 

mer än 20 år
• Uppsägning gällande 

hyreskontrakt för 
avflyttning 

• Uppsägningstider mellan 
3 och 9 månader

• I annat fall är kontraktet 
förlängt 3 – 36 månader 
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Indirekt besittningsskydd

¨hyreslagen är en 
skyddande lagstiftning till 
fördel av den svagaste 
parten, hyresgästen¨

Kan förhandlas bort, vi 
inte gjort så i något 
aktuellt kontrakt
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Om hyresavtalet är uppsagt 
för avflyttning på grund av 
att huset skall rivas kan 
hyresvärden i stället för 
ekonomisk ersättning, 
anvisa hyresgästen en annan 
godtagbar lokal

/ liknande storlek, läge och utformning, dvs 
kunna driva sin verksamhet under i stort 
sett samma förutsättningar – hyran får inte 
överstiga marknadshyra/
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• En möjlig strategi är att 
säga upp samtliga 
kontrakt för 
villkorsändring

• Erbjuda lokalhyresgäst ett 
¨rivningskontrakt¨ dvs ha 
med en klausul där 
hyresgäst är medveten 
om att huset skall rivas 
inom snar framtid – då 
kan möjligtvis kravet på 
anvisning av annan lokal 
bortfalla
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Hur skall denna process gå 
till och avgörande hur är 
kommunikationsplanen för 
denna och inför detta 
behövs tanke om
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• Kunskap, inventering och dialog 
med andra fastighetsägare om att 
kunna finna lokaler åt 30 
hyresgäster som behöver lokal 
mellan 14 – 938 kvm

• Hur säkerställa att verksamheter 
fortsätter att drivas och att de 
drivs i Älmhult

• Hantering av frågeställning kan 
komma påverka 
näringslivsklimatet i kommunen

• Om inte detta hanteras rätt löper 
vi risken att tappa arbetstillfällen 
på orten

• Vart önskar kommunen att 
ersättningslokaler är geografisk 
placerade och i vilka 
områden/fastigheter

• Är denna önskan även samma 
som lokalhyresgästernas?
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Bokslut 2017, eget kapital 
1 499 Kkr

Om tappar ett antal 
hyresgäster och därmed 
hyresintäkter, samtidigt 
som kostnadsmassan i 
princip är oförändrad – 
närmar sig tidpunkt för 
kontrollbalansräkning och 
ägartillskott
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                           2) omvandling

Strategi omvandla företaget till ett 
näringslivsbolag
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Från fastighetsbolag till 
Näringslivsbolag

Medför att förutom äga 
och hyra ut 
fastigheter/lokaler arbeta 
med…..
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• Främja utvecklingen av 
befintligt näringsliv 

• Att främja och 
underlätta 
företagsetableringar

• Att främja 
nyföretagande och 
praktiskt hjälpa och 
stödja utvecklingsbolag
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• Kontaktyta i 
näringslivsfrågor

• Länk i 
kompetensförsörjning

• Prao och 
utbildningsfrågor
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¨ en väg in till 
kommunen¨

dvs Näringsbolaget skall 
vara inkörsporten för alla 
frågor företagen har som 
berör kommunen

• Markfrågor
• Lokaler
• Etablering
• Klusterprojekt
• Kompetensförsörjning
• Marknadsföring
• Samverkan andra 

intressenter
• Omvärldsbevakning
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 97 Förändrad bolagsstruktur och organisation 
för kommunens fastigheter – förlängd 
avvecklingsperiod för Älmhults Näringsfastigheter 
AB
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige förlänger perioden för avveckling av Älmhults 
Näringsfastigheter AB med ett år, det vill säga till 2023-12-31. Beslutet 
innebär en förändring av kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Jäv
Lars Ingvert (S) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i uppdrag 
att successivt under 2018–2022 avveckla bolaget Älmhults näringsfastigheter 
AB. På grund av gällande hyreskontrakt behöver avvecklingsperioden förlängas. 
Flera hyreskontrakt kommer, eftersom inga uppsägningar ännu kunnat ske, att 
förlängas med tre år, det vill säga till slutet av mars månad 2023. Därför föreslår 
Elmen AB att kommunfullmäktiges beslut ändras till att avvecklingen ska vara 
verkställd senast 2023-12-31.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23, § 52

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-12

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142

 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10 § 72
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-03

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 40
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 52 Förändrad bolagsstruktur och organisation 
för kommunens fastigheter – förlängd 
avvecklingsperiod för Älmhults Näringsfastigheter 
AB
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige förlänger perioden för avveckling av Älmhults 
Näringsfastigheter AB med ett år, dvs. till 2023-12-31.

 Kommunfullmäktige upphäver beslut 2018-04-23, § 142, då detta beslut inte 
längre ska gälla.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i uppdrag 
att successivt under 2018–2022 avveckla bolaget Älmhults näringsfastigheter 
AB. På grund av gällande hyreskontrakt behöver avvecklingsperioden förlängas. 
Flera hyreskontrakt kommer, eftersom inga uppsägningar ännu kunnat ske, att 
förlängas med tre år, dvs. till slutet av mars månad 2023. Därför föreslår Elmen 
AB att kommunfullmäktiges beslut ändras till att avvecklingen ska vara 
verkställd senast 2023-12-31.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-12

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142

 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10 § 72

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-03

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 40
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-02-12 1(2)

Elmen AB
Roland Eiman 
Roland.Eiman@almhult.se

Kommunstyrelsen

Förlängning av tid för avveckling av Älmhults 
näringsfastigheter AB
Ärendenummer KS 2018/18

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att ge Elmen AB i uppdrag att 
successivt under 2018–2022 avveckla bolaget Älmhults näringsfastigheter AB. 
På grund av gällande hyreskontrakt behöver avvecklingsperioden förlängas. 
Flera hyreskontrakt kommer, eftersom inga uppsägningar ännu kunnat ske, att 
förlängas med tre år dvs till slutet av mars månad 2023. Därför föreslår Elmen 
AB att kommunfullmäktiges beslut ändras till att avvecklingen ska vara 
verkställd senast 2023-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27 § 40

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om översyn av kommunens 
samlade fastighetsförvaltning daterad 2017-04-03

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 § 72

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 om Förändrad bolagsstruktur och 
organisation för kommunens fastigheter § 142

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12, Förlängning av 
tid för avveckling av Älmhults näringsfastigheter AB, denna tjänsteskrivelse  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att ge Elmen AB i uppdrag att 
successivt under 2018–2022 avveckla bolaget Älmhults näringsfastigheter AB.
Avvecklingen skulle enligt beslutet ske successivt under perioden 2018–2022. 
Vid dialog mellan Elmen AB, KS-presidium och Älmhults näringsfastigheter 
AB i januari 2019 informerade ÄNAB om att ett flertal av hyreskontrakten löper 
ut under mars 2019 och kommer att förlängas med 3 år om inget annat beslutas. 
Planeringen av framförallt omstruktureringen av Kv. Plåtslagaren där 
huvuddelen av ÄNAB:s lokaler finns har ännu inte startats upp. I ett läge där 
ÄNAB inte kan informera sina hyresgäster om hur omstruktureringen ska ske 
och vilka alternativa lokaler som kan erbjudas hyresgästerna istället, föreslår 
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Tjänsteskrivelse

2019-02-12 2(2)

ÄNAB helt enkelt att hyreskontrakten kan förlängas med en ny 3-årsperiod. 
Därmed skapas förutsättningar för en bra planering så att omstruktureringen av 
Kv. Plåtslagaren kan ske på ett ordnat sätt och med respekt för hyresgästerna.  
Därför bör avvecklingsprocessen förlängas med ett år och kommer därmed att 
vara klar senast 31 december 2023.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga 
perioden för avveckling av Älmhults näringsfastigheter AB med ett år dvs till 
2023-12-31

Roland Eiman
VD Elmen AB

Beslutet skickas till
Elmen AB
Älmhults näringsfastigheter AB 
Kommunchefen
Planeringschefen
Tekniska chefen
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Sammanträdesprotokoll

2018-04-23 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 142 Förändrad bolagsstruktur och organisation 
för kommunens fastigheter
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Elmen AB i uppdrag att successivt under 

2018-2022 avveckla Älmhults näringsfastigheter AB samt att
2. Kommunfullmäktige beslutar att snarast möjligt avveckla bolaget Hvita 

korset AB efter försäljning av fastigheterna till Älmhults kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
föreslå en ny effektiv och mera ändamålsenlig organisation för kommunens 
fastighetsförvaltning. Att dela upp kommunens fastigheter på fyra ägare och 
förvaltare är inte effektivt och därför föreslår en arbetsgrupp med representanter 
från kommunledningsförvaltningen, Älmhults näringsfastigheter AB och 
Älmhultsbostäder AB att följande förändringar sker: 
Bolaget Älmhults näringsfastigheter AB avvecklas successivt under perioden 
2018-2022. I ett första steg säljs fastigheten Älmhult 8:7, Stationsplan 5 till 
Älmhults kommun. 
En studie över hela kvarteret Plåtslagaren genomförs i nära dialog med alla 
berörda parter. Studien ska belysa hur omvandlingen av Kvarteret Plåtslagaren, 
inklusive Tornett, ska ske utifrån intentionerna i kommunens översiktsplan. 
Studien ska resultera i en plan för omvandling som beslutas i såväl ÄNAB:s 
styrelse som kommunstyrelsen, 
Som ett sista steg säljs fastigheten i kvarteret Bulten på öppna marknaden . 
Bolaget Hvita korset AB avvecklas och fastigheterna övergår till kommunen. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 § 72
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27 § 40
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om översyn av kommunens 

samlade fastighetsförvaltning daterad 2017-04-03
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Sammanträdesprotokoll

2018-04-23 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 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
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Sammanträdesprotokoll

2018-04-10 Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 72 Förändrad bolagsstruktur och organisation 
för kommunens fastigheter
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunstyrelsens beslut respektive förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Elmen AB i uppdrag att successivt under 

2018-2022 avveckla Älmhults näringsfastigheter AB samt att
2. Kommunfullmäktige beslutar att snarast möjligt avveckla bolaget Hvita 

korset AB efter försäljning av fastigheterna till Älmhults kommun
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 

att i samverkan med tekniska förvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, 
ÄNAB och ÄBO genomföra en studie över hur hela kvarteret Plåtslagaren 
kan omvandlas utifrån intentionerna i översiktsplanen. Studien ska resultera i 
en plan för omvandling av kvarteret därefter ska beslutas i såväl ÄNAB:s 
styrelse som i kommunstyrelsen.

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i samband med avvecklingen av 
Älmhults näringsfastigheter AB i uppdrag att utreda alternativet att omvandla 
företaget till ett näringslivsbolag och presentera detta under 2019

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1-2
Kommunstyrelsen punkt 3-4

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
föreslå en ny effektiv och mera ändamålsenlig organisation för kommunens 
fastighetsförvaltning. Att dela upp kommunens fastigheter på fyra ägare och 
förvaltare är inte effektivt och därför föreslår en arbetsgrupp med representanter 
från kommunledningsförvaltningen, Älmhults näringsfastigheter AB och 
Älmhultsbostäder AB att följande förändringar sker: 
Bolaget Älmhults näringsfastigheter AB avvecklas successivt under perioden 
2018-2022. I ett första steg säljs fastigheten Älmhult 8:7, Stationsplan 5 till 
Älmhults kommun. 
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Sammanträdesprotokoll

2018-04-10 Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

En studie över hela kvarteret Plåtslagaren genomförs i nära dialog med alla 
berörda parter. Studien ska belysa hur omvandlingen av Kvarteret Plåtslagaren, 
inklusive Tornett, ska ske utifrån intentionerna i kommunens översiktsplan. 
Studien ska resultera i en plan för omvandling som beslutas i såväl ÄNAB:s 
styrelse som kommunstyrelsen, 
Som ett sista steg säljs fastigheten i kvarteret Bulten på öppna marknaden . 
Bolaget Hvita korset AB avvecklas och fastigheterna övergår till kommunen. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27 § 40
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om översyn av kommunens 

samlade fastighetsförvaltning daterad 2017-04-03
 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.

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår i tillägg att ”kommunstyrelsen ger förvaltningen i 
samband med avvecklingen av Älmhults näringsfastigheter AB i uppdrag att 
utreda alternativet att omvandla företaget till ett näringslivsbolag och presentera 
detta under 2019.”

Beslutsgång
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget.
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om kommunstyrelsen bifaller Ballovarres 
tilläggsförslag och finner att det bifalls. 
_____
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Sammanträdesprotokoll

2018-04-10 Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Älmhultsbostäder AB
lmhults näringsfastigheter AB 
Elmen AB
Tekniska chefen
Miljö- och byggchefen
Utvecklingschefen
Kommunchefen
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Sammanträdesprotokoll

2018-03-27 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 40 Förändrad bolagsstruktur och organisation 
för kommunens fastigheter
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Elmen AB i uppdrag att successivt under 

2018-2022 avveckla Älmhults näringsfastigheter AB samt att
2. Kommunfullmäktige beslutar att snarast möjligt avveckla bolaget Hvita 

korset AB efter försäljning av fastigheterna till Älmhults kommun
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 

att i samverkan med tekniska förvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, 
ÄNAB och ÄBO genomföra en studie över hur hela kvarteret Plåtslagaren 
kan omvandlas utifrån intentionerna i översiktsplanen. Studien ska resultera i 
en plan för omvandling av kvarteret därefter ska beslutas i såväl ÄNAB:s 
styrelse som i kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1-2
Kommunstyrelsen punkt 3

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
föreslå en ny effektiv och mera ändamålsenlig organisation för kommunens 
fastighetsförvaltning. Att dela upp kommunens fastigheter på fyra ägare och 
förvaltare är inte effektivt och därför föreslår en arbetsgrupp med representanter 
från kommunledningsförvaltningen, Älmhults näringsfastigheter AB och 
Älmhultsbostäder AB att följande förändringar sker: 
Bolaget Älmhults näringsfastigheter AB avvecklas successivt under perioden 
2018-2022. I ett första steg säljs fastigheten Älmhult 8:7, Stationsplan 5 till 
Älmhults kommun. 
En studie över hela kvarteret Plåtslagaren genomförs i nära dialog med alla 
berörda parter. Studien ska belysa hur omvandlingen av Kvarteret Plåtslagaren, 
inklusive Tornett, ska ske utifrån intentionerna i kommunens översiktsplan. 
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Sammanträdesprotokoll

2018-03-27 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Studien ska resultera i en plan för omvandling som beslutas i såväl ÄNAB:s 
styrelse som kommunstyrelsen, 
Som ett sista steg säljs fastigheten i kvarteret Bulten på öppna marknaden . 
Bolaget Hvita korset AB avvecklas och fastigheterna övergår till kommunen. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om översyn av kommunens 

samlade fastighetsförvaltning daterad 2017-04-03

 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.

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 108 Delårsrapport 1 – politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2019/68

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för politisk verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport efter mars för politisk 
verksamhet. Rapporten innehåller prognos för helåret och måluppfyllelse.
Prognosen för helåret visar på ett nollresultat.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 67

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11

 Delårsrapport 1 – 2019 Politisk verksamhet, kvartal 1, per mars 2019 daterad 
2019-04-11

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 67 Delårsrapport 1 - politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2019/68

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för politisk verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport efter mars, för politisk 
verksamhet. Rapporten innehåller prognos för helåret och måluppfyllelse.
Prognosen för helåret visar på ett nollresultat.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11

 Delårsrapport 1 – 2019 Politisk verksamhet, kvartal 1, per mars 2019 daterad 
2019-04-11

_____
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Tjänsteskrivelse

2019-04-11 1(1)

Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 1 efter mars
Diarienummer 2019/68

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport efter mars för politisk 
verksamhet. Denna innehåller prognos för helåret och måluppfyllelse.
Prognosen för helåret visar på ett nollresultat.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Rapport Delårsrapport 1 – 2019 – Politisk verksamhet daterad 2019-04-11

Ärendebeskrivning
Föreligger delårsrapport för politisk verksamhet per mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten.

Camilla Hallberg Roland Eiman
Controller Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
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2019-04-11 1(3)

Kommunledningsförvaltningen

Camilla Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Delårsrapport 1 - 2019

Politisk verksamhet

Kvartal 1, per mars 2019
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Delårsrapport

2019-04-11 2(3)

Innehåll
Årsprognos med nämndens driftresultat................................................................3

62



Delårsrapport

2019-04-11 3(3)

Årsprognos med nämndens driftresultat

Verksamhet Bokslut 2018
Budget 

2019
Prognos 

2019
Avvikelse 
DR 1 2019

Kommunfullmäktige 791 947 947 0
Kommunstyrelse 3 398 3 770 3 770 0
Nämnder 1 986 2 430 2 430 0
Kommunala pensionärsrådet 14 22 22 0
Tillgänglighetsrådet 11 14 14 0
Kommunalt partistöd 774 775 775 0
Kursverksamhet förtroendevalda 58 105 105 0
Revision 777 819 819 0
Allmänna val 334 500 500 0
Kommunfullmäktiges förfogande 0 200 200 0
Kommunstyrelsens förfogande 0 100 100 0
Summa 8 143 9 682 9 682 0

Politisk verksamhet beräknas, trots lite hög förbrukning efter mars, att hålla budget på 
helår. Partistödet för 2019 är utbetalt i sin helhet. Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har delvis nya ledamöter vilket kan ändra kostnadsbilden något. 
Ännu är det dock för tidigt att se om så är fallet. I prognosen är beräknat att 
förfogandemedeln under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kommer att bli 
förbrukade i sin helhet.

Prognos i tkr

Avskrivningar 13

Intern ränta 1

Externa intäkter 327
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 110 Disposition av överskottsfond
Ärendenummer KS 2019/46

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till inlösen i enlighet med 

pensionsförvaltarens upplägg.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen sker via överskottsfonden 

förutom löneskatten som finansieras av löpande likviditet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inlösenfrågan hanteras i budgetprocessen 

årligen där det aktivt beslutas om ställningstagande i pensionsfrågan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har via sitt upphandlade pensionsförvaltningsbolag Skandia 
tillgång till en så kallad överskottsfond inom Skandia. Denna överskottsfond 
består av tre avtal, ett löpande och två avtal med tidigare inlösen. Det totala 
värdet per 2018-12-31 uppgick till 5 858 000 kr. Pengarna i överskottsfonden är 
inte garanterade, det vill säga den kan sjunka i värde. Pengarna i fonden kan 
endast användas till premiebetalning av tjänstepension – så kallad inlösen eller 
för löpande betalning av fakturor.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 36

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 63 Disposition av överskottsfond
Ärendenummer KS 2019/46

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till inlösen i enlighet med 

pensionsförvaltarens upplägg.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen sker via överskottsfonden 

förutom löneskatten som finansieras av löpande likviditet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inlösenfrågan hanteras i budgetprocessen 

årligen och där det aktivt beslutas om ställningstagande i pensionsfrågan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har via sitt upphandlade pensionsförvaltningsbolag Skandia 
tillgång till en så kallad överskottsfond inom Skandia. Denna överskottsfond 
består av tre avtal, ett löpande och två avtal med tidigare inlösen. Det totala 
värdet per 2018-12-31 uppgick till 5 858 000 kr. Pengarna i överskottsfonden är 
inte garanterade, det vill säga den kan sjunka i värde. Pengarna i fonden kan 
endast användas till premiebetalning av tjänstepension – så kallad inlösen eller 
för löpande betalning av fakturor.

Beslutsunderlag
  Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
_____
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Lars-Johan Rosvall 
Lars-johan.rosvall@almhult.se

Kommunstyrelsen

Disposition av överskottsfond
Ärendenummer KS 2019/46

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har via sitt upphandlade pensionsförvaltningsbolag Skandia 
tillgång till en så kallad överskottsfond inom Skandia. Denna överskottsfond 
består av tre avtal, ett löpande och två avtal med tidigare inlösen.  Det totala 
värdet per 2018-12-31 uppgick till 5 858 tkr. Pengarna i överskottsfonden är inte 
garanterade, det vill säga den kan sjunka i värde. Pengarna i fonden kan endast 
användas till premiebetalning av tjänstepension – så kallad inlösen eller för 
löpande betalning av fakturor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05

Ärendebeskrivning

Strategisamtal har förts med Skandia om hur överskottsfondens medel ska 
hanteras optimalt för att få bästa utväxling på lång sikt för kommunen. Dessa 
samtal har landat i ett förslag om inlösen av yngre personer samt en person med 
högre förmån för cirka 4,5 mkr exklusive löneskatt. Motiveringen till inlösen av 
yngre personer är att pengarna ligger länge och ger bättre avkastning. 
Löneskatten, 24,26 %; föreslår man ska betalas av den löpande likviditeten inom 
kommunen och uppgår till cirka 1,1 mkr.

Älmhults kommun har även pengar i en överskottsfond inom KPA Pension som 
hanterade pensionerna innan Skandia vann upphandlingen av pensions-
hanteringen. Även för dessa pengar bör kommunen ta fram en strategi för 
optimal användning.

Då pensionsfrågan och ökade kostnader för pensioner för kommunen i snar 
framtid är väsentlig så borde det tas fram en strategi för att minska framtida 
pensionskostnader. Detta kan förslagsvis göras genom att budgetera för att lösa 
in framtida utbetalningar. Kommunen försäkrar då bort risken för lång levnad. 
Om man avsatte till exempel en procent av skatter och generella bidrag och 
utjämning så skulle det motsvara cirka tio miljoner kronor. Dessa medel skulle 
man då använda till inlösen för att minska framtida kostnader. Detta får man i 
sin tur ställa mot övriga prioriteringar i den löpande verksamheten. Detta borde 
vara en fråga att hantera i kommunens budgetprocess varje år.
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Tjänsteskrivelse

ÄndradDatum 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att anta föreliggande förslag till inlösen i enlighet med pensionsförvaltarens 

upplägg
2. Att finansieringen sker via överskottsfonden förutom löneskatten som 

finansieras av löpande likviditet
3. Att inlösenfrågan hanteras i budgetprocessen årligen och där det aktivt 

beslutas om ställningstagande i pensionsfrågan

Lars-Johan Rosvall Elisabeth Steen Ekstedt
Redovisningscontroller Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kansli- och ekonomiavdelningen
Kommunchefen
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 112 Svar på motion (C) om uppföljning av 
beslutade motioner
Ärendenummer KS 2018/52

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 

2019-08-31 redovisa verkställighet av de medborgarförslag och motioner 
som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit att fattade 
beslut kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 redovisas med en 
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller 
varför de inte genomförts. 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen 2018-03-26, § 32. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls samt att 
förvaltningen får i uppdrag att redovisa verkställighet av de medborgarförslag 
och motioner som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016. 
Motioner som inkommit under 2017 redovisas i ett annat uppdrag från 
kommunstyrelsen 2018-12-04, § 228. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 61

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner 
daterad 2018-03-22. 

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-23 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 61 Svar på motion (C) om uppföljning av 
beslutade motioner
Ärendenummer KS 2018/52

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 

2019-08-31 redovisa verkställighet av de medborgarförslag och motioner 
som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit att fattade 
beslut kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 redovisas med en 
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller 
varför de inte genomförts. 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen 2018-03-26, § 32. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls samt att 
förvaltningen får i uppdrag att redovisa verkställighet av de medborgarförslag 
och motioner som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016. 
Motioner som inkommit under 2017 redovisas i ett annat uppdrag från 
kommunstyrelsen 2018-12-04, § 228. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner 
daterad 2018-03-22.

_____
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Tjänsteskrivelse

2019-04-04 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (C) om uppföljning av beslutade 
motioner
Ärendenummer KS 2018/52

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit att fattade 
beslut kring motioner och medborgarförslag 2015–2017 redovisas med en 
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller 
varför de inte genomförts. 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen 2018-03-26, § 32.
Under åren 2015–2016 har det inkommit 33 medborgarförslag och 32 motioner. 
En genomgång i kommunens ärendehanteringssystem visar att samtliga av dessa 
medborgarförslag och motioner är besvarade. 
Motioner som har inkommit under 2017 redovisas i annat uppdrag från 
kommunstyrelsen 2018-12-04, § 228. Enligt arbetsordning för fullmäktige 
fastställd 2016-05-30, §71, reviderad 2017-12-18, § 169, medges inte längre att 
ärenden väcks genom medborgarförslag.
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla 6 av medborgarförslagen och 20 av 
motionerna från åren 2015–2016. För att kunna svara på om medborgarförslagen 
och motionerna har genomförts eller inte krävs en mer omfattande utredning. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04.

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner 
daterad 2018-03-22.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 

2019-08-31 redovisa verkställighet av de medborgarförslag och motioner 
som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016.
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Tjänsteskrivelse

2019-04-04 2(2)

Maria Johansson Roland Eiman
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2018-03-26 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 32 Nya motioner

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde: 

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner, 
ärendenummer KS 2018/52

Beslutsunderlag
  Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 111 Svar på motion (C) om ett ökat digitalt 
deltagande
Ärendenummer KS 2017/143

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att den 
verksamhetsplan för digitalisering som är antagen av kommunstyrelsen 
2019-02-05, §30, och det arbete med en handlingsplan som har påbörjats 
utifrån denna, även omfattar aspekterna att motverka digitalt utanförskap och 
öka det digitala deltagandet. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
2017-11-09 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att kartlägga hur 
stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. Det föreslås 
även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett projekt för att 
öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt ”Mer digital”. 
I kommunledningsförvaltningens yttrande framkommer att en verksamhetsplan 
för digitalisering är antagen av kommunstyrelsen 2019-02-05, § 30, och att 
arbetet med en handlingsplan har startats i enlighet med den. Dessa planer och 
aktiviteter omfattar även aspekterna av att motverka digitalt utanförskap och öka 
det digitala deltagandet. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 60

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15

 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05, § 31
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Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-11, § 185

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30 

 Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut, 2018-09-25 § 122

 Socialnämndens beslut 2018-06-27, § 70

 Socialnämndens yttrande daterat 2018-05-28

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-21, § 48

 Utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2018-05-28

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15

 Motion (C) angående ett ökat digitalt deltagande daterad 2017-11-01
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-04-23 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 60 Svar på motion (C) om ett ökat digitalt 
deltagande
Ärendenummer KS 2017/143

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att den 
verksamhetsplan för digitalisering som är antagen av kommunstyrelsen 
2019-02-05, §30, och det arbete med en handlingsplan som har påbörjats 
utifrån denna, även omfattar aspekterna att motverka digitalt utanförskap och 
öka det digitala deltagandet. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
2017-11-09 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att kartlägga hur 
stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. Det föreslås 
även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett projekt för att 
öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt ”Mer digital”. 
I kommunledningsförvaltningens yttrande framkommer att en verksamhetsplan 
för digitalisering är antagen av kommunstyrelsen 2019-02-05, § 30, och att 
arbetet med en handlingsplan har startats i enlighet med den. Dessa planer och 
aktiviteter omfattar även aspekterna av att motverka digitalt utanförskap och öka 
det digitala deltagandet. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15

 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05, § 31

 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-11, § 185

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30 
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2019-04-23 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut, 2018-09-25 § 122

 Socialnämndens beslut 2018-06-27, § 70

 Socialnämndens yttrande daterat 2018-05-28

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-21, § 48

 Utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2018-05-28

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15

 Motion (C) angående ett ökat digitalt deltagande daterad 2017-11-01

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige är att motionen anses besvarad med motiveringen att den 
verksamhetsplan för digitalisering som är antagen av kommunstyrelsen 2019-02-
05, §30, och det arbete med en handlingsplan som har påbörjats utifrån denna, 
även omfattar aspekterna att motverka digitalt utanförskap och öka det digitala 
deltagandet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Elizabeth 
Peltolas förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
_____
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Kommunledningsförvaltning
Robert Palmqvist 
robert.palmqvist@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion om ett ökat digitalt deltagande
Ärendenummer KS 2017/143

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”. 
Motionen besvaras nu i sammanhanget av att en verksamhetsplan för 
digitalisering är antagen av Kommunstyrelsen och att arbetet med en 
handlingsplan har startats i enlighet med den. Dessa planer och aktiviteter 
omfattar även aspekterna av att motverka digitalt utanförskap och öka det 
digitala deltagandet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2019-04-15 

(denna skrivelse)

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2018-08-29 

 Beslut socialnämnden SOC 2018/63, 2018-06-27

 Beslut kultur- och fritidsnämnden, KFN 2018/17, 2018-06-21

 Beslut KSAU, KS 2017/143, 2018-04-24

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2018-02-15

 ”Motion angående ett ökat digitalt deltagande”, Gusten Mårtensson (C), 
2017-11-09

Ärendebeskrivning
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
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projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”. 
Avseende yrkandet ”att en översyn görs för att kartlägga hur stort problemet 
med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun” bedömer vi inte att en 
kartläggning av detta specifikt för Älmhult kommun kommer att innebära ett 
tillräckligt stort mervärde i förhållande till de resurser som det skulle kräva att 
genomföra den. 
Det finns idag ett gott underlag i Sverige kring utvecklingen av tillgång och 
användande av digitala tjänster liksom det finns motsvarande underlag kring 
faktorer bakom det digitala utanförskapet.
Svenska Internetstiftelsen gör varje år en undersökning om svenskarnas 
internetvanor där flera av de frågeställningar som ingår har ställts sedan år 2000 
vilket ger ett bra statistiskt underlag. De indikatorer och variationer som 
redovisas kring digitalt utanförskap i rapporterna är tydliga och det finns ingen 
anledning att tro att boende i Älmhults kommun skiljer sig väsentligt från övriga 
invånare i landet. 
Med bakgrund i detta har en övergripande analys baserad på den redan 
tillgängliga informationen gjorts och resulterat i aktiviteter som ingår i den 
handlingsplan för digitalisering som startats i enlighet med den i 
Kommunstyrelsen antagna verksamhetsplanen för digitalisering. Dessa 
aktiviteter omfattar även aspekterna att identifiera och motverka digitalt 
utanförskap. 
Avseende yrkandet ”att Älmhults kommun utreder möjligheterna för att 
genomföra ett projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med 
Telias projekt ”Mer digital” bedömer vi inte att en separat utredning och projekt 
skulle tillföra ytterligare mervärde. 
Älmhults kommun har sedan februari 2019 ett pågående arbete inom området i 
enlighet med den antagna verksamhetsplanen för digitalisering som även 
omfattar aspekten att motverka det digitala utanförskapet och förbättra 
förutsättningar för ett ökat digitalt deltagande. Inom ramen för det kommunala 
uppdraget fokuserar vi där på de bakomliggande orsakerna till upplevelsen av ett 
digitalt utanförskap, kartlagda på nationell nivå av Svenska Internetstiftelsen.
Detta är ett kontinuerligt arbete som kommer att utvecklas och förändras över tid 
och i samverkan med olika intressenter. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen besluta att 
föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Robert Palmqvist Roland Eiman
IT-chef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-05 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 31 Svar på motion (C) om ett ökat digitalt 
deltagande
Ärendenummer KS 2017/143    109

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen 

för ny beredning, med hänvisning till antagen verksamhetsplan för 
digitalisering. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion inlämnad till kommunfullmäktige den 
11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att kartlägga 
hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. Det föreslås 
även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett projekt för att 
öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt ”Mer digital”. 
En översyn av problemet med digitalt utanförskap är gjord på nationell nivå 
sedan år 2000. Siffrorna ger svar på att andelen svenskar som inte har tillgång 
till internet sjunker varje år. Studieförbund och andra privata aktörer erbjuder 
utbildningar idag som den enskilda med digitalt utanförskap kan anmäla sig till. 
Det ingår inte i det kommunala lagstiftade uppdraget att öka den enskildas 
digitala deltagande. Älmhults kommun har utrustning och personal på 
kommunhuset och huvudbiblioteket som kan bistå med hjälp kring kontakt med 
Älmhults kommun och dess digitala tjänster. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-09 § 185

 Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut, 2018-09-25 § 122

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30 

 Socialnämndens beslut 2018/63, 2018-06-27 § 70

 Socialnämndens yttrande, 2018-05-28
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2019-02-05 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2018-06-21 § 48

 Utbildningsförvaltningens yttrande, 2018-05-28

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-15

 Motion angående ett ökat digitalt deltagande, daterad 2017-11-09

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen för ny beredning, med hänvisning till antagen 
verksamhetsplan för digitalisering. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner återremiss av ärendet för 
ny beredning och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____
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2018-10-09 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 185 Svar på motion (C) om ett ökat digitalt 
deltagande
Ärendenummer KS 2017/143

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 § 122
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2018-08-29 
 Beslut socialnämnden SOC 2018/63, 2018-06-27
 Beslut kultur- och fritidsnämnden, KFN 2018/17, 2018-06-21
 Beslut KSAU, KS 2017/143, 2018-04-24
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2018-02-15
 ”Motion angående ett ökat digitalt deltagande”, Gusten Mårtensson (C), 

2017-11-09

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att ärendet bordläggs. 
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2018-10-09 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om ärendet avgörs idag eller bordläggs 
och finner att det bordläggs. 

_____
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Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (C) om ett ökat digitalt deltagande
Ärendenummer KS 2017/143

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”. 
En översyn av problemet med digitalt utanförskap är gjord på nationell nivå 
sedan år 2000. Siffrorna ger svar på att andelen svenskar som inte har tillgång 
till internet sjunker varje år. Studieförbund och andra privata aktörer erbjuder 
utbildningar idag som den enskilda med digitalt utanförskap kan anmäla sig till. 
Det ingår inte i det kommunala lagstiftade uppdraget att öka den enskildas 
digitala deltagande. Älmhults kommun har utrustning och personal på 
kommunhuset och huvudbiblioteket som kan bistå med hjälp kring kontakt med 
Älmhults kommun och dess digitala tjänster. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2018-08-29 

(denna skrivelse)

 Beslut socialnämnden SOC 2018/63, 2018-06-27

 Beslut kultur- och fritidsnämnden, KFN 2018/17, 2018-06-21

 Beslut KSAU, KS 2017/143, 2018-04-24

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2018-02-15

 ”Motion angående ett ökat digitalt deltagande”, Gusten Mårtensson (C), 
2017-11-09

Ärendebeskrivning
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
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Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”
Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen.  IT-enheten inkom 
2018-03-06 med yttrande. 
Av IT-enhetens yttrande framgår att av Svenska internetstiftelsen görs varje år 
en undersökning om svenskarnas internetvanor. Flera av de frågeställningar som 
finns har man ställt sedan år 2000 så det finns ett bra statistiskt underlag. När 
Svenska internetstiftelsen startade undersökningen för 17 år sedan använde 
varannan svensk internet. Idag är internet en stor del av så gott som alla 
svenskars vardag. Det gäller både fritid som arbete, studier samt 
myndighetskontakter. De som är unga idag har aldrig varit utan internet.
Andelen svenskar som har tillgång till internet hemma:

 98%  av alla svenskar upp till 65 år
 95% av alla svenskar mellan 66-75 år
 68% av alla svenskar över 76 år

För Älmhults kommun innebär det att vi måste satsa resurser på att bygga enkla 
e-tjänster och digitala vägar in till oss för alla medborgare. Gör vi våra digitala 
tjänster enkla att använda kommer det att bli en positiv upplevelse för alla och 
vår attraktivitet stärks. För de som inte använder internet måste vi kunna erbjuda 
stöd och råd när man har ett ärende till Älmhults kommun. Vi erbjuder redan 
idag våra medborgare att låna datorer på biblioteket samt i kommunhuset. Där 
finns även personal som kan bistå med hjälp, stöd och råd.
Det är personer som är 66 år och äldre som står för den minsta andelen som 
använder Internet. Därför är det bra att våra studieförbund satsar på att sprida 
information kring användandet av internet och dess tjänster. Biblioteket 
anordnar även s.k. e-dagar där allmänheten kan prova på olika digitala verktyg.
En översyn av problemet med digitalt utanförskap är gjord på nationell nivå 
sedan år 2000. Siffrorna ger svar på att andelen svenskar som inte har tillgång 
till internet sjunker varje år. Därmed anses det första yrkandet vara besvarat.
Studieförbund erbjuder utbildningar idag. Älmhults kommun har utrustning och 
personal på kommunhuset och huvudbiblioteket som kan bistå med hjälp kring 
kontakt med Älmhults kommun och dess digitala tjänster. Därmed anses det 
andra yrkandet vara besvarat
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-24 att remittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för yttrande. 
Av socialnämndens beslut 2018-06-27 framgår att socialnämnden instämmer 
med kommunledningsförvaltningens yttrande.
Av kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-21 framgår att nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att kommunfullmäktige bifaller motionen och att 
kommunen ska undersöka hur stort problemet med digitalt utanförskap är i
Älmhults kommun samt att kommunen ska utreda hur olika aktörer i kommunen 
kan samverka för en samlad lösning som ökar kommuninvånarnas förtrogenhet 
med digitala samhällstjänster.
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Ekonomi
Av kommunallagen framgår att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det innebär att ett sådant uppdrag 
som avses i motionen adresseras samtliga kommuninvånare med digitalt 
utanförskap. Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla 
får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Att 
tillhandahålla den här typen av tjänster ingår inte i det kommunala lagstiftade 
uppdraget – och om kommunen trots det önskar tillhandahålla det bör 
självkostnad debiteras den enskilda för att säkerställa finansiering av ett 
ytterligare uppdrag. Det framgår av kommunallagen att om fullmäktige beslutar 
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning 
om hur utgiften ska finansieras. En utredning är en utgift.
Om kommunen väljer att starta upp, med näringslivet, konkurrerande 
verksamhet bör kommunen överväga vad det innebär i sin förlängning. Om 
tanken är att det ska erbjudas en gratisutbildning så innebär det att kommunen 
erbjuder en subventionerad utbildning till ett fåtal personer i kommunen till en 
bekostnad av annan kommunal verksamhet, såvida inte en skattehöjning införs. 
Om fullmäktige beslutar om att bifalla motionen måste ett beslut om finansiering 
medfölja.
En översyn av problemet med digitalt utanförskap är gjord på nationell nivå 
sedan år 2000. Siffrorna ger svar på att andelen svenskar som inte har tillgång 
till internet sjunker varje år. Studieförbund och privata aktörer erbjuder utmärkta 
och prisvärda utbildningar idag som står den enskilda fritt att anmäla sig till. 
Älmhults kommun har utrustning och personal på kommunhuset och 
huvudbiblioteket som kan bistå med hjälp kring kontakt med Älmhults kommun 
och dess digitala tjänster. 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen föranstaltar att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning. Gällande lagstiftning specificerar ytterligare kraven på god 
ekonomisk hushållning genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i 
den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna 
måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Blir resultatet negativt måste det 
regleras inom tre år. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både 
i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre 
perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får 
betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt 
resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av 
för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat behövs dels 
för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en 
del av de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en 
budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning uppfylls. Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt 
mål som ska spegla god ekonomisk hushållning i Älmhults kommun. Målet är 
att för kommunens totala driftverksamhet ett resultat (förändring av eget kapital) 
som motsvarar minst 1,0 procent av summan skatter och statsbidrag för år 2018. 
Det är av yttersta vikt att kommunen koncentrerar sig kring sitt huvuduppdrag 
för att kunna finansiera och möjliggöra de investeringar som ligger framgent. 
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Slutsats
Att tillhandahålla den här typen av tjänster ingår inte i det kommunala 
lagstiftade uppdraget – och om kommunen trots det önskar tillhandahålla det bör 
självkostnad debiteras den enskilda för att säkerställa finansiering av ett 
ytterligare nytt uppdrag. Det framgår av kommunallagen att om fullmäktige 
beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en 
anvisning om hur utgiften ska finansieras. En utredning är en utgift. 
En översyn av problemet med digitalt utanförskap är gjord på nationell nivå 
sedan år 2000. Siffrorna ger svar på att andelen svenskar som inte har tillgång 
till internet sjunker varje år. Studieförbund erbjuder utbildningar idag. Älmhults 
kommun har utrustning och personal på kommunhuset och huvudbiblioteket som 
kan bistå med hjälp kring kontakt med Älmhults kommun och dess digitala 
tjänster. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-09-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 122 Svar på motion (C) om ett ökat digitalt 
deltagande
Ärendenummer KS 2017/143

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2018-08-29 

(denna skrivelse)
 Beslut socialnämnden SOC 2018/63, 2018-06-27
 Beslut kultur- och fritidsnämnden, KFN 2018/17, 2018-06-21
 Beslut KSAU, KS 2017/143, 2018-04-24
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/143, 2018-02-15
 ”Motion angående ett ökat digitalt deltagande”, Gusten Mårtensson (C), 

2017-11-09
_____
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2018-06-27 Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 70 Remiss om motion gällande ökat digitalt 
deltagande
Ärendenummer SOC 2018/63

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden instämmer med kommunlednings yttrande, 2018-02-15. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 2017-11-09 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att kartlägga hur 
stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. Det föreslås 
även att Älmhults kommun ska utreda möjligheten att genomföra ett projekt för 
att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt ”Mer 
digital”.
Motionen remitterades till kommunledningsförvaltningen och IT-enheten inkom 
2018-03-06 med ett yttrande. 
2018-04-24 behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet och remitterar 
kommunledningens yttrande till kultur- och fritidsnämnden samt till 
socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-27

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-24 § 61

 Tjänsteskrivelse ”Motion om ökat digitalt deltagande” KS 2017/143, 2018-
02-15

 ”Motion angående ett ökat digitalt deltagande”, Gusten Mårtensson (C), 
2017-11-09
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Sammanträdesprotokoll

2018-06-27 Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Socialförvaltningen
Maria Söderstedt 
maria.soderstedt@almhult.se

Socialnämnden

Yttrande om "Motion angående ett ökat digitalt 
deltagande"
Ärendenummer SOC Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 2017-11-09 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att kartlägga hur 
stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. Det föreslås 
även att Älmhults kommun ska utreda möjligheten att genomföra ett projekt för 
att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt ”Mer 
digital”.
Motionen remitterades till kommunledningsförvaltningen och IT-enheten inkom 
2018-03-06 med ett yttrande. 
2018-04-24 behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet och remitterar 
kommunledningens yttrande till kultur- och fritidsnämnden samt till 
socialnämnden för yttrande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-27

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-24 § 61

 Tjänsteskrivelse ”Motion om ökat digitalt deltagande” KS 2017/143, 2018-
02-15

 ”Motion angående ett ökat digitalt deltagande”, Gusten Mårtensson (C), 
2017-11-09

Ärendebeskrivning
Ett ökat digitalt deltagande innebär att fler människor i Älmhults kommun skall 
kunna ta del av de digitala tjänster Älmhults kommun erbjuder. I takt med att 
samhället blir allt mer digitaliserat och ny teknik ersätter gamla vanor så kan 
kommunen erbjuda en bättre service för alla medborgare.
Det finns en risk för en ny typ av utanförskap, det digitala utanförskapet. 
Älmhults kommun måste ta sitt ansvar för att hjälpa de som har svårt för den nya 
tekniken och jobba för ett ökat digitalt deltagande och för en ökad förståelse för 
den nya tekniken.
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Socialförvaltningens bedömning
Som det står i tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen, 2018-02-15, 
ökar användandet av internet i alla åldersgrupper och många har tillgång till 
internet hemma.

 98% av alla svenskar upp till 65 år
 95% av alla svenskar mellan 66 - 75 år
 68% av alla svenskar över 76 år

Socialförvaltningen har sedan några år arbetat aktivt för att öka tillgången till 
internet i de byggnader som förvaltningen bedriver verksamhet i och tidigt under 
2018 fanns det tillgång till detta i alla aktuella lokaler. Kommunen ger dessutom 
tillgång till öppna gästnät i kommunala byggnader.
Socialförvaltningen använder idag flera digitala verktyg i verksamheten och 
undersöker och provar hela tiden nya.
För att öka det digitala innanförskapet erbjuder man på bibliotek och via 
studieförbund träffar och utbildningstillfällen för att guida och vägleda i den 
digitala världen och i användandet av tex smarta mobiltelefoner och plattor. 

Förslag till beslut
1. Socialnämnden instämmer med kommunlednings yttrande, 2018-02-15. 

Maria Söderstedt Jenny Smedberg
Utvecklingsledare tf socialchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2018-06-21 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 48 Motion om ett ökat digitalt deltagande – 
remiss
Ärendenummer KFN 2018/17

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunen ska undersöka hur stort problemet med digitalt utanförskap är i 

Älmhults kommun.
3. Kommunen ska utreda hur olika aktörer i kommunen kan samverka för en 

samlad lösning som ökar kommuninvånarnas förtrogenhet med digitala 
samhällstjänster.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”
Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen.  IT-enheten har 
2018-03-06 inkommit med yttrande.
Motionen har remitterats till bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-28 

 Kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2018-02-15

 Motion om ökat digitalt deltagande, daterad 2017-11-01
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2018-06-21 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Utbildningsförvaltningen
Anette Ekström 
anette.ekstrom@almhult.se

Kultur- och fritidsnämnden

Motion om ökat digitalt deltagande - yttrande
Ärendenummer KFN 2018/17

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”
Motionen har remitterats till Kommunledningsförvaltningen.  IT-enheten har 
2018-03-06 inkommit med yttrande.
Motionen har remitterats till Kultur- och Fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Motion om ökat digitalt deltagande daterad 2017-11-01

 Kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2018-02-15

 Kultur- och Fritidsnämndens yttrande daterat 2018-05-28

Ärendebeskrivning
Ett ökat digitalt deltagande innebär att fler människor i Älmhults kommun skall 
kunna ta del av de digitala tjänster Älmhults kommun erbjuder. I takt med att 
samhället blir allt mer digitaliserat och ny teknik ersätter gamla vanor så kan vi 
erbjuda en bättre service för alla medborgare.
Det finns en risk för en ny typ av utanförskap, det digitala utanförskapet. 
Älmhults kommun måste ta sitt ansvar för att hjälpa de som har svårt för den nya 
tekniken och jobba för ett ökat digitalt deltagande och för en ökad förståelse för 
den nya tekniken.

Bedömning
Älmhults bibliotek erbjuder kommuninvånarna sedan länge en rad e-tjänster, 
som t ex att söka i bibliotekets katalog, reservera medier, låna om medier, låna e-
böcker och e-ljudböcker och boka en dator.
Självklart undervisar vi om hur man använder dessa tjänster hemifrån, men vi 
undervisar också regelbundet om hur man använder andra digitala 
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samhällstjänster och om hur olika tekniska enheter fungerar. Allt i syfte att öka 
möjligheterna till digital delaktighet för kommunens invånare. 
Trots många års undervisning, kan vi inte se att behovet av hjälp minskat. De 
hinder vi upplever att invånarna känner för att kunna ta del av e-tjänster är 
omfattande och på alla nivåer. På en första grundläggande nivå har många 
följande problem:

 För att kunna söka t ex en myndighet, krävs att du förstår vad ett adressfält är. 
(Var hittar jag det?)

 För att kunna registrera sig, krävs ibland en e-postadress. (Hur skaffar jag mig 
det?)

 För att kunna logga in, måste man ibland kunna legitimera sig. (Hur skaffar 
jag mig e-legitimation?)

 För att inte låta någon annan få tillgång till privata uppgifter, måste man 
kunna logga ut. (Hur gör jag det?)

 För att erhålla ett kvitto/en bekräftelse, måste man kunna läsa sin e-post. (Hur 
öppnar och läser jag min e-post?)

 För att kunna kommunicera, krävs det ibland att man kan ta emot ett sms-svar. 
(Hur läser och skickar jag sms?)

 För att kunna utnyttja vissa e-tjänster, måste man använda en app. (Hur laddar 
jag ner en app?)

Det finns en stor rädsla för att testa på egen hand. Barn och barnbarn har inte tid 
att visa och inte heller uthållighet att låta vederbörande prova själv, för att kunna 
memorera och lära sig.     På en nästa nivå kan vi identifiera följande problem 
hos våra besökare:

 För att kunna hitta i menyer på olika webbplatser, krävs kunskap om hur en 
webbplats är uppbyggd.

 För att kunna värdera sannolikheten i olika träffar, krävs kunskap om 
rankning och om att utläsa avsändare.

 För att kunna komma tillbaka till föregående sida eller t ex förstasidan, krävs 
kunskap om hur man navigerar.

 För att kunna fylla i t ex en blankett, krävs ibland att man kan spara den 
och/eller skriva ut den.

 För att kunna skicka ett dokument, krävs kunskap om hur man bifogar en fil.
 För att kunna fullfölja ett ärende, måste man kunna klicka sig fram genom 

olika steg och veta hur man kan ångra sig.
 För att kunna slutföra en transaktion, måste man kunna välja och förstå 

betalningssätt, kunna avgöra om man kan lämna ut sina personuppgifter och 
avgöra om man kan godkänna betalningsvillkoren.

I takt med digitaliseringen av tjänster, drar myndigheter, samhällstjänster och 
kommersiella aktörer ner på sin personliga service och medborgarna har ingen 
att ringa och tala med längre. Många invånare kommer till biblioteket för att be 
om hjälp med att klara sin vardag. Biblioteket kan hjälpa till med en digital 
”första hjälpen”, men ansvaret borde delas med fler kommunala enheter. 
Bibliotekets roll är att guida invånarna bland information på diverse olika 
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tekniska enheter. Alla har datorer, surfplattor och smarta telefoner som fungerar 
på olika sätt. Men biblioteket kan inte skriva in koder, lösenord, betala räkningar 
etc åt besökarna. Det är användarnas ansvar att tolka, avgöra och utföra sina 
transaktioner. Men att förstå vad som menas och att överväga rätt handling, 
upplever många som mycket svårt. Vem hjälper kommuninvånarna med detta 
som också inbegrips i digital kompetens?
Biblioteket delar motionens uppfattning om att en undersökning av hur stort 
problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun är angelägen då det 
inte är tillgången till teknik som är problemet utan kunskap om den och tillit till 
sin egen förmåga att använda den. Då biblioteket inte har tillräckligt med 
personella resurser, tvingas vi begränsa undervisningen till ett eller två tillfällen 
per person. Kommuninvånarnas behov av stöd och hjälp är emellertid större och 
biblioteket vill därför gärna se en dialog/utredning om hur olika aktörer kan 
samverka för en samlad lösning som ökar kommuninvånarnas förtrogenhet med 
digitala samhällstjänster.

Förslag till beslut
1. Att undersöka hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults 

kommun.
2. Att utreda hur olika aktörer i kommunen kan samverka för en samlad lösning 

som ökar kommuninvånarnas förtrogenhet med digitala samhällstjänster.

Anette Ekström PO Johansson
Bibliotekschef Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Bibliotekschef
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Kommunledningsförvaltningen
Robert Palmqvist 
0476-554 81
robert.palmqvist@almhult.se

Kommunstyrelsen

Motion om ökat digitalt deltagande
Ärendenummer KS 2017/143

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
den 11 november 2017 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att 
kartlägga hur stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. 
Det föreslås även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett 
projekt för att öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt 
”Mer digital”
Motionen har remitterats till Kommunledningsförvaltningen.  IT-enheten har 
2018-03-06 inkommit med yttrande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15

Ärendebeskrivning
Ett ökat digitalt deltagande innebär att fler människor i Älmhults kommun skall 
kunna ta del av de digitala tjänster Älmhults kommun erbjuder. I takt med att 
samhället blir allt mer digitaliserat och ny teknik ersätter gamla vanor så kan vi 
erbjuda en bättre service för alla medborgare.
Det finns en risk för en ny typ av utanförskap, det digitala utanförskapet. 
Älmhults kommun måste ta sitt ansvar för att hjälpa de som har svårt för den nya 
tekniken och jobba för ett ökat digitalt deltagande och för en ökad förståelse för 
den nya tekniken.

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Svenska internetstiftelsen gör varje år en undersökning om svenskarnas 
internetvanor. Flera av de frågeställningar som finns har man ställt sedan år 2000 
så det finns ett bra statistiskt underlag. När Svenska internetstiftelsen startade 
undersökningen för 17 år sedan använde varannan svensk internet. Idag är 
internet en stor del av så gott som alla svenskars vardag. Det gäller både fritid 
som arbete, studier samt myndighetskontakter. De som är unga idag har aldrig 
varit utan internet.

Andelen svenskar som har tillgång till internet hemma:
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 98%  av alla svenskar upp till 65 år
 95% av alla svenskar mellan 66-75 år
 68% av alla svenskar över 76 år

För Älmhults kommun innebär det att vi måste satsa resurser på att bygga enkla 
e-tjänster och digitala vägar in till oss för alla medborgare. Gör vi våra digitala 
tjänster enkla att använda kommer det att bli en positiv upplevelse för alla och 
vår attraktivitet stärks. För de som inte använder internet måste vi kunna erbjuda 
stöd och råd när man har ett ärende till Älmhults kommun. Vi erbjuder redan 
idag våra medborgare att låna datorer på biblioteket samt i kommunhuset. Där 
finns även personal som kan bistå med hjälp, stöd och råd.
Det är personer som är 66 år och äldre som står för den minsta andelen som 
använder Internet. Därför är det bra att våra studieförbund satsar på att sprida 
information kring användandet av internet och dess tjänster. Biblioteket 
anordnar även s.k. e-dagar där allmänheten kan prova på olika digitala verktyg

Förslag till beslut
1. En översyn av problemet med digitalt utanförskap är gjord på nationell nivå 

sedan år 2000. Siffrorna ger svar på att andelen svenskar som inte har 
tillgång till internet sjunker varje år. Därmed anses det första yrkandet vara 
besvarat.

2. Vi har ingen möjlighet att starta några projekt för att öka det digitala 
deltagandet. Våra studieförbund erbjuder utbildningar redan idag. Vi har 
utrustning och personal på kommunhuset och huvudbiblioteket som kan bistå 
med hjälp kring kontakt med Älmhults kommun och dess digitala tjänster. 
Därmed anses det andra yrkandet vara besvarat.

Robert Palmqvist Underskrift
IT-chef Titel

Beslutet skickas till
Kommunchefen
IT-chefen
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2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 96 Svar på motion (C) om fortsatt 
bostadsbyggande i Diö
Ärendenummer KS 2018/17

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslår i en motion om fortsatt bostadsbyggande i Diö, 
inlämnad till kommunfullmäktige 2018-01-25, att Älmhults kommun snarast 
planerar för nästa etapp i utbyggnaden vid Kattesjön samt ser över möjligheterna 
att skapa tomter i andra delar av Diö. Vidare föreslås att Älmhults kommun 
aktivt marknadsför tomten vid ishallen för bostadsproduktion. 
I kommunledningsförvaltningens yttrande framkommer bland annat att det i 
bostadsområdet vid Kattesjön fortfarande finns tomter till salu och att området 
marknadsförs som en helhet. Kommunledningsförvaltningen arbetar med 
möjligheterna att skapa tomter i andra delar av Diö. Detta gäller främst områden 
i Dihult som bedöms ha stor potential. Förvaltningen för fram möjligheterna till 
bostadsproduktion i Diö generellt i kontakten med byggherrar i olika 
sammanhang. Just den specifika tomten vid ishallen kan bli föremål för ökat 
fokus i dessa dialoger och även i marknadsföringen i stort. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 59

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-06, § 2
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2019-05-07 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Remiss till utvecklingsenheten daterad 2018-01-31

 Motion (C) om fortsatt bostadsbyggande i Diö daterad 2018-01-23

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår avslag på motionen.
Eva Ballovarre (S), Gun-Britt Cedergren (KD), Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö 
(L), Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskotts förslag mot Börje Tranviks förslag och finner 
att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
_____
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2019-04-23 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 59 Svar på motion (C) om fortsatt 
bostadsbyggande i Diö
Ärendenummer KS 2018/17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslår i en motion om fortsatt bostadsbyggande i Diö, 
inlämnad till kommunfullmäktige 2018-01-25, att Älmhults kommun snarast 
planerar för nästa etapp i utbyggnaden vid Kattesjön samt ser över möjligheterna 
att skapa tomter i andra delar av Diö. Vidare föreslås att Älmhults kommun 
aktivt marknadsför tomten vid ishallen för bostadsproduktion. 
I kommunledningsförvaltningens yttrande framkommer bland annat att det i 
bostadsområdet vid Kattesjön fortfarande finns tomter till salu och att området 
marknadsförs som en helhet. Kommunledningsförvaltningen arbetar med 
möjligheterna att skapa tomter i andra delar av Diö. Detta gäller främst områden 
i Dihult som bedöms ha stor potential. Förvaltningen för fram möjligheterna till 
bostadsproduktion i Diö generellt i kontakten med byggherrar i olika 
sammanhang. Just den specifika tomten vid ishallen kan bli föremål för ökat 
fokus i dessa dialoger och även i marknadsföringen i stort. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-06, § 2

 Remiss till utvecklingsenheten daterad 2018-01-31

 Motion (C) om fortsatt bostadsbyggande i Diö daterad 2018-01-23
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2019-04-23 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till motionen. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Elizabeth 
Peltolas förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
_____
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Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om fortsatt 
bostadsbyggande i Diö
Ärendenummer KS 2018/17

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Älmhults kommun genom Elizabeth peltola föreslår i motion Dnr 
2018/17 om fortsatt byggnation i Diö. I motionen yrkas på att Älmhults kommun 
snarast planerar för nästa etapp i utbyggnaden vid Kattesjön samt ser över 
möjligheterna att skapa tomter i andra delar av Diö. Vidare yrkas på att Älmhults 
kommun aktivt marknadsför tomten vid ishallen för bostadsproduktion. 
Gällande bostadsområdet vid Kattesjön finns fortfarande tomter till salu, 
området som sådant marknadsförs som en helhet. Givet förutsättningen att 
tomter fortfarande finns till salu anser kommunledningsförvaltningen att i detta 
läget då binda upp ytterligare kapital för såväl VA kollektivet som 
skattekollektivet inte bör prioriteras.
Gällande möjligheterna att skapa tomter i andra delar av Diö arbetas det nu med 
den frågan i förvaltningen, detta gäller främst områden i Dihult som bedöms ha 
en stor potential. 
Gällande marknadsföringen av tomten vid ishallen kan sägas att förvaltningen i 
kontakter med byggherrar i olika sammanhang för fram möjligheterna till 
bostadsproduktion i Diö generellt. Men just den specifika tomten vid ishallen 
kan naturligtvis bli föremål för ökat fokus i dessa dialoger och även i 
marknadsföringen i stort. Tomten bedöms som väl lämpad för tvåvånings 
stadsradhus.  

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet om att 

snarast påbörja planeringen av nästa etapp vid Kattesjön
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla övriga yrkanden i 

motionen innebärande att förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa 
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Tjänsteskrivelse

2019-04-12 2(2)

tomter i andra delar av Diö samt aktivt marknadsföra tomten i Diö vid 
ishallen. 

Paul Robertsson Roland Eiman
Utvecklingschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
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Remiss

2018-01-31 1(1)

Kommunstyrelsen Sändlista
Utvecklingsenheten

Motion om fortsatt bostadsbyggande i Diö – 
begäran om yttrande
Ärendenummer KS 2018/17

Kommunstyrelsen begär med denna remiss synpunkter i ovanstående ärende, i 
enlighet med bifogat underlag.

Besvaras senast
2018-05-01

Svar skickas till
Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
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