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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 71 Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Senada Hodzic (L) 
Ärendenummer KS 2020/71 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har på begäran entledigat Senada Hodzic (L) från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att välja 
ny ersättare till kommunstyrelsen. 
Valberedningen har sammanträtt och föreslår kommunfullmäktige att ärendet 
bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-08-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 155 Svar på motion om kraftsamling för en 
förbättrad folkhälsa (MP) 
Ärendenummer KS 2019/130 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 oktober 2019 inkom en motion från Michael Öberg (MP) om en 
kraftsamling för en förbättrad folkhälsa.  
I motionen beskrivs att övervikt och fetma hos barn har ökat kraftigt den senaste 
25 åren och att risken för att fetma hos barn kvarstår i vuxen ålder är hög. Men 
även att övervikt hos barn är vanligare vid sämre socioekonomiska 
förutsättningar, samt på landsbygd. Således är det angeläget att förebygga 
barnfetma och att nödvändigt att sätta in tidiga insatser för en mer jämlik och 
välmående befolkning. 
Michael Öberg (MP) yrkar: 
- Att stärka den kommunala elevhälsans i det förebyggande arbetet kring barn 

och ungdomars hälsa och trygghet, specifikt för utsatta grupper. 
- Att undersöka möjligheten för samordnad elevhälsa inom ram för 

samhällssamverkan i projektet ”För barnens bästa i Kronobergs län” 
Kommunstyrelsen skickade remiss till utbildningsnämnden november 2019.  
Utbildningsnämnden behandlade frågan på sammanträde den 27 maj 2020, § 74, 
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-23, § 82 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-08-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Beslut Utbildningsnämnden 2020-05-27, § 74 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 

 Motion om kraftsamling för en förbättrad folkhälsa, 2019-10-22 
 

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

 2020-06-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 82 Svar på motion om kraftsamling för en 
förbättrad folkhälsa- Michael Öberg- (MP) 
Ärendenummer KS 2019/130 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 oktober 2019 inkom en motion från Michael Öberg (MP) om en 
kraftsamling för en förbättrad folkhälsa.  
I motionen beskrivs att övervikt och fetma hos barn har ökat kraftigt den senaste 
25 åren och att risken för att fetma hos barn kvarstår i vuxen ålder är hög. Men 
även att övervikt hos barn är vanligare vid sämre socioekonomiska 
förutsättningar, samt på landsbygd. Således är det angeläget att förebygga 
barnfetma och att nödvändigt att sätta in tidiga insatser för en mer jämlik och 
välmående befolkning. 
Michael Öberg (MP) yrkar: 
- Att stärka den kommunala elevhälsans i det förebyggande arbetet kring barn 

och ungdomars hälsa och trygghet, specifikt för utsatta grupper. 
- Att undersöka möjligheten för samordnad elevhälsa inom ram för 

samhällssamverkan i projektet ”För barnens bästa i Kronobergs län” 
Kommunstyrelsen skickade remiss till utbildningsnämnden november 2019.  
Utbildningsnämnden behandlade frågan på sammanträde den 27 maj 2020, § 74, 
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-06-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05 

 Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-05-27, § 74 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30 

 Motion om kraftsamling för en förbättrad folkhälsa, 2019-10-22 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunfullmäktige 
Michael Öberg (MP) 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-05  1(3) 

Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse svar på motion om kraftsamling 
för en förbättrad folkhälsa  
Ärendenummer KS 2019/130 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 22 oktober 2019 inkom en motion från Mikael Öberg (MP) om en 
kraftsamling för en förbättrad folkhälsa.  
I motionen beskrivs att övervikt och fetma hos barn har ökat kraftigt den senaste 
25 åren och att risken för att fetma hos barn kvarstår i vuxen ålder är hög. Men 
även att övervikt hos barn är vanligare vid sämre socioekonomiska 
förutsättningar, samt på landsbygd. Således är det angeläget att förebygga 
barnfetma och att nödvändigt att sätta in tidiga insatser för en mer jämlik och 
välmående befolkning. 
Michael Öberg (MP) yrkar: 
- Att stärka den kommunala elevhälsans i det förebyggande arbetet kring barn 

och ungdomars hälsa och trygghet, specifikt för utsatta grupper. 
- Att undersöka möjligheten för samordnad elevhälsa inom ram för 

samhällssamverkan i projektet ”För barnens bästa i Kronobergs län” 
Kommunstyrelsen skickade remiss till utbildningsnämnden november 2019.  
Utbildningsnämnden behandlade frågan på sammanträde den 27 maj 2020, § 74, 
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05 

 Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-05-27, § 74 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30 

 Motion om kraftsamling för en förbättrad folkhälsa, 2019-10-22 
 
Ärendeberedning 
I utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30, som 
behandlades på utbildningsnämndens sammanträde den 27 maj 2020 § 74, 
redovisas följande: 
”En förstärkning av central barn- och elevhälsa har påbörjats under 2020 genom 
utökade personalresurser. Denna förstärkning möjliggör att elevhälsan kan 
förstärka sitt förebyggande och främjande arbete inom flera områden. Det 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-05  2(3) 

kommer också att innebära en förstärkning av arbetet med tidiga insatser inom 
förskolan. 
Älmhults kommun är aktiv inom det regionala arbetet ”Barnets bästa gäller” och 
har flera aktiviteter för att främja samverkan mellan olika instanser som möter 
barn och elever i olika åldersgrupper. 
För att främja arbete med samverkan för barn inom förskole-åldern har 
verksamheten regelbundna möten som i dagsläget kallas Barnhälsoteam. Där 
deltar Central barn- och elevhälsa, rektor från förskola, familjecentral, Achima 
barnhälsovårdcentral, Helsa barnhälsovårdscentral och den kommunala 
socialtjänsten genom både stödenhet och mottagningsenhet. Målsättningen är att 
skapa samverkansformer som innebär att verksamheterna samordnar tidiga 
insatser för barn i behov av särskilda insatser. 
För att samverka kring ungdomar mellan 13 och 24 år finns Ungdomsgruppen. I 
ungdomsgruppen ingår Centrala barn och elevhälsan, mottagningsenhet, 
stödenhet, polis, Fenix, kommunala och fristående skolor med elever i 
åldersgruppen, Ungsam/KAA (kommunalt aktivitetsansvarig) och 
ungdomsboende. Det är regelbundna möten en gång/ månad där deltagarna 
fångar de mönster som kan ses bland ungdomarna. Ungdomsgruppen beslutar 
om åtgärder som kan förebygga problematik eller bryta negativa mönster som 
ses. 
I elevgruppen 6–12 år har en samverkan mellan de kommunala skolorna och 
stödenheten påbörjats genom att stödenheten deltar på några elevhälsoteams-
möten ute på de kommunala grundskolorna. 
Centrala barn- och elevhälsan är också aktiv i nätverk med regionen för att 
utveckla goda samverkansformer. 
Det är ett pågående arbete för att främja tidiga insatser och utökad 
samhällssamverkan.” 
Utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet att föreslå kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
 
 
 
Emma Majlöv Modig Underskrift 
Nämndsekreterare Titel 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-05  3(3) 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Michael Öberg (MP) 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-30  1(2) 

Utbildningsförvaltningen  
Charlotte Ingvarsson   
Charlotte.ingvarsson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Motion om kraftsamling för en förbättrad folkhälsa, 
Michael Öberg (MP) – begäran om yttrande  
Ärendenummer UN 2019/196 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiets kommungrupp vill stärka det förebyggande arbetet och prioritera 
folkhälsa. I motionen beskriver man hur fetma har ökat och lyfter ökningen som 
skett hos barn och unga. Det lyfts också kopplingen mellan fetma hos barn till 
följdsjukdomar som vuxen samt psykisk ohälsa hos barn och unga. Michael 
Öberg yrkar därför  
- Att stärka den kommunala elevhälsans i det förebyggande arbetet kring barn 

och ungdomars hälsa och trygghet, specifikt för utsatta grupper.  
- Att undersöka möjligheten för samordnad elevhälsa inom ram för 

samhällssamverkan i projektet ”För barnens bästa i Kronobergs län” 
Kommunstyrelsen har skickat remiss till utbildningsnämnden för synpunkter. 
 
Beslutsnivå 
 Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 

 Motion till kommunfullmäktige i Älmhults Kommun  
”Kraftsamling för en förbättrad elevhälsa” 2019.1956 
 2019/196.619 
 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30  
 
Ärendeberedning 
En förstärkning av central barn- och elevhälsa har påbörjats under 2020 genom 
utökade personalresurser. Denna förstärkning möjliggör att elevhälsan kan 
förstärka sitt förebyggande och främjande arbete inom flera områden. Det 
kommer också att innebära en förstärkning av arbetet med tidiga insatser inom 
förskolan.  
Älmhults kommun är aktiv inom det regionala arbetet ”Barnets bästa gäller” och 
har flera aktiviteter för att främja samverkan mellan olika instanser som möter 
barn och elever i olika åldersgrupper.  
För att främja arbete med samverkan för barn inom förskole-åldern har 
verksamheten regelbundna möten som i dagsläget kallas Barnhälsoteam. Där 
deltar Central barn- och elevhälsa, rektor från förskola, familjecentral, Achima 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-30  2(2) 

barnhälsovårdcentral, Helsa barnhälsovårdscentral och den kommunala 
socialtjänsten genom både stödenhet och mottagningsenhet. Målsättningen är att 
skapa samverkansformer som innebär att verksamheterna samordnar tidiga 
insatser för barn i behov av särskilda insatser.   
För att samverka kring ungdomar mellan 13 och 24 år finns Ungdomsgruppen. I 
ungdomsgruppen ingår Centrala barn och elevhälsan, mottagningsenhet, 
stödenhet, polis, Fenix, kommunala och fristående skolor med elever i 
åldersgruppen, Ungsam/KAA (kommunalt aktivitetsansvarig) och 
ungdomsboende. Det är regelbundna möten en gång/ månad där deltagarna 
fångar de mönster som kan ses bland ungdomarna. Ungdomsgruppen beslutar 
om åtgärder som kan förebygga problematik eller bryta negativa mönster som 
ses.  
I elevgruppen 6–12 år har en samverkan mellan de kommunala skolorna och 
stödenheten påbörjats genom att stödenheten deltar på några elevhälsoteams-
möten ute på de kommunala grundskolorna.  
Centrala barn- och elevhälsan är också aktiv i nätverk med regionen för att 
utveckla goda samverkansformer.  
Det är ett pågående arbete för att främja tidiga insatser och utökad 
samhällssamverkan.  
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.  
 
 
 
Charlotte Ingvarsson Roger Johansson 
Verksamhetschef Central barn- och elevhälsa Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Michael Öberg (MP) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-08-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 154 Investeringsanslag kopiatorer 
Ärendenummer KS 2020/20 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela kommunstyrelsen 2,5 mkr i 

investeringsanslag år 2020 för anskaffning av kopiatorer att finansieras 
genom upplåning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Effekten innebär att 
istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller verksamheten en 
kapitaltjänstkostnad. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2,5 mkr år 
2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-22 

 Beslut kommunstyrelsen 2020-06-09, § 127 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26, § 69 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-08-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För Information 
Kommunstyrelsen 
 
För åtgärd 
Ann-Sofie Gangesson 
Robert Palmqvist 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-22  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Robert Palmqvist   
Robert.palmqvist@almhult.se 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Investering av kopiatorer 
Ärendenummer KS 2020/20 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Effekten innebär att 
istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller verksamheten en 
kapitaltjänstkostnad. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2,5 mkr år 
2020. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-22 
 
Ärendeberedning 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Kostnaden per kopiator 
beräknas på detta vis minska med ca 4 tkr/st över den 5-årsperiod där ca 120 
kopiatorer ska bytas ut – en besparing för kommunen motsvarande mellan 400 – 
500 tkr. 
 
Det innebär att istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller 
verksamheten en kapitaltjänstkostnad. Under år 2020 innebär det en utgift för 
kommunen av 2,5 mkr. 
 
I det nya avtalet ingår all service, support och förbrukningsmaterial i priset under 
avtalsperioden. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2,5 mkr år 
2020. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-22  2(2) 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela kommunstyrelsen 2,5 mkr i 
investeringsanslag år 2020 för anskaffning av kopiatorer att finansieras genom 
upplåning. 
 
 
Robert Palmqvist Susann Pettersson 
IT-chef Kommunchef
 
Beslutet skickas till 
 
För Information 
Kommunstyrelsen 
 
För åtgärd 
Ann-Sofie Gangesson 
Robert Palmqvist 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-06-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 127 Investeringsanslag kopiatorer 
Ärendenummer KS 2020/20 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 

för fortsatt beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Effekten innebär att 
istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller verksamheten en 
kapitaltjänstkostnad. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2 500 000 
kronor år 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-26 § 69 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elisabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-06-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För Information 
Kommunstyrelsen 
 
För åtgärd 
Ann-Sofie Gangesson 
Robert Palmqvist 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 69 Investeringsanslag kopiatorer 
Ärendenummer KS 2020/20 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen 2 500 000 kronor i 
investeringsanslag år 2020 för anskaffning av kopiatorer att finansieras 
genom upplåning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Effekten innebär att 
istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller verksamheten en 
kapitaltjänstkostnad. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2 500 000 
kronor år 2020. 
  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen  
Robert Palmqvist   
Robert.palmqvist@almhult.se 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Investering av kopiatorer 
Ärendenummer KS 2020/20 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Effekten innebär att 
istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller verksamheten en 
kapitaltjänstkostnad. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2,5 mkr år 
2020. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22 
 
Ärendeberedning 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Kostnaden per kopiator 
beräknas på detta vis minska med ca 4 tkr/st över den 5-årsperiod där ca 120 
kopiatorer ska bytas ut – en besparing för kommunen motsvarande mellan 400 – 
500 tkr. 
 
Det innebär att istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller 
verksamheten en kapitaltjänstkostnad. Under år 2020 innebär det en utgift för 
kommunen av 2,5 mkr. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2,5 mkr år 
2020. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
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Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela kommunstyrelsen 2,5 mkr i 
investeringsanslag år 2020 för anskaffning av kopiatorer att finansieras genom 
upplåning. 
 
 
Robert Palmqvist Susann Pettersson 
IT-chef Kommunchef
 
Beslutet skickas till 
 
För Information 
Kommunstyrelsen 
 
För åtgärd 
Ann-Sofie Gangesson 
Robert Palmqvist 
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 2020-08-19 

Interpellation till ordförande i Socialnämnden Marie Rosenquist (M) 
gällande regeringens äldreomsorgssatsning 
 

Under våren har mycket fokus legat på äldreomsorgen och de villkor som råder för både 
omsorgstagare och vårdpersonal. De utmaningar som belysts är dock inga nyheter – behovet av 
ökad bemanning, ökad andel tillsvidareanställda och möjligheter för medarbetarna att 
kontinuerligt genomföra en kompetensutveckling har funnits länge.  

Regeringen tillsammans med sina samarbetspartier har nu gjort en överenskommelse om satsning 
på kompetensförsörjning till äldreomsorgen. Syftet är att höja kompetensen och samtidigt skapa 
fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen.  

Nu finns möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde under en 
tillsvidareanställning med lön på heltid där staten finansierar kommunens kostnad under den tid 
när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier. Denna satsning pågår 2020-2021. 

 

Med anledning av detta önskar jag svar på följande: 

 

- Hur går arbetet med äldreomsorgssatsningen i Älmhults kommun? 
- Hur ser du på personaltätheten inom äldreomsorgen i Älmhults kommun? 
- Hur anser du att vi ska göra arbetet inom vård och omsorg mer attraktivt? 

 

Eva Ballovarre 

Socialdemokraterna i Älmhult  
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