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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 150 Fyllnadsval - ersättare tekniska nämnden
Ärendenummer KS 2019/58

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ny ersättare efter Minette
Sturve (S) i tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Minette Sturve (S) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag
 Minette Sturves (S) avsägelse daterad 2019-08-06
_____
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-09-30

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 151 Fyllnadsval - ersättare i socialnämnden
Ärendenummer KS 2019/58

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ny ersättare efter Silvia Lobos
(S) i socialnämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige utsåg 2019-08-26, § 132 Silvia Lobos som ny ordinarie
ledamot i socialnämnden samt bordlade fyllnadsvalet av ny ersättare i
socialnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 132



Mattias Lindqvists (S) avsägelse daterad 2019-07-31

_____
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 148 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i
tekniska nämnden och ersättare i socialnämnden
Ärendenummer KS 2019/58

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ny ersättare efter Sofia
Herbertsson (C) i tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sofia Herbertsson (C) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
 Sofia Herbertssons (C) avsägelse daterad 2019-08-20
_____
Beslutet skickas till
Sofia Herbertsson
Tekniska nämnden
Personalenheten
Matrikel kanslienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 190 Älmhults kommuns vision
Ärendenummer KS 2019/26

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar följande vision för Älmhults kommun:
Älmhults kommun – internationellt och nära
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du
känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer
ifrån. Här känner sig alla hemma!
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med
mod och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag
och i morgon.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Av Älmhults kommuns policy för ledning och styrning, fastställd av
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 269, framgår att kommunfullmäktige ska
fastställa en vision för Älmhults kommun. Visionen ska tala om hur
kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en gemensam
färdriktning för hela kommunen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 131

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Thomas Harrysson (C), Sonja Emilsson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Bo
Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD) och Börje Tranvik (SD) föreslår bifall
till föreslagen vision.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt föreslagen vision och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-10-07
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Källström
0476-55328

1(4)

Kommunstyrelsen

Magnus.kallstrom@almhult.se

Älmhults kommun - Vision
Diarienummer KS 2019/26

Sammanfattning
Föreligger förslag till Älmhults kommuns vision, vilka tydliggör kommunens
vilja och färdriktning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-08
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 131

Ärendet
Älmhults kommun har att följa kommunens policy för ledning och styrning. Av
policy för ledning och styrning framgår att kommunfullmäktige ska fastställa en
vision för Älmhults kommun samt huvudprocesser.

Definition ”Vision”
En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas
eller vara helt realistisk. Visionen talar om hur kommunfullmäktige vill att
Älmhult ska vara i framtiden, en gemensam färdriktning för hela kommunen.
En vision bör vara:




Visualiserbar – ge en glimt av framtiden
Önskvärd – skapa positiv stämning bland medarbetare, medborgare,
näringsliv, föreningar och andra som har intressen i kommunen
Tydlig – ange färdriktning
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2(4)

Flexibel – tillräckligt allmän för att ge utrymme för handlingskraft
Kommunicerbar – lätt att förstå och kommunicera ut
Stabil – ska fungera under en längre tid

Arbetet med framtagande av vision
Visionsarbetet initierades 2018-08-21 på en workshop som dåvarande
kommunstyrelse med ersättare samt kommunfullmäktiges presidium var
inbjudna till. Arbetet fortsatte därefter i januari 2019 på ett tvådagars internat
2019-01-07--2019-01-08 där nytillsatta kommunstyrelsens ledamöter med
ersättare, kommunfullmäktiges presidium samt ledningsgruppen medverkade.
1. Workshop per 2018-08-21
Resultatet kategoriserades och förslaget mynnade ut i tjänstemannaförslag enligt
nedan:
Älmhults kommun - känn dig som hemma
I Älmhult finns plats för dig. Här känner alla gemenskap och trygghet. Vi är
med och skapar mötesplatser där vi utvecklas tillsammans och formar framtidens
Älmhult. Här är det enkelt att känna sig som hemma.
Älmhult är en del av världen. Här ges alla människor, oavsett bakgrund och
ålder, möjlighet att nå sin fulla potential och uppleva livskvalitet. Vi skapar
förutsättningar för små och stora företag att växa och vara en del av Älmhult,
Småland och världen.
Vi tar ansvar för Älmhult. Här står vi med fötterna på jorden och med
påhittighet tar vi tag i framtida utmaningar Det vi gör ska hålla länge och vi tar
ansvar för att lämna över till kommande generationer.
2. Workshop per 2019-01-07-- 2019-01-08
Workshopen 2018-01-07 (dag 1) inleddes med ett teoripaket samt exempel på
olika visioner både från näringsliv och andra kommuner. Därefter delades
politikerna in i fyra grupper med uppdraget ”Beskriv hur din drömkommun
Älmhult ser ut om 10 år. Vad som är tydligt för Älmhult och som får alla att
vilja flytta hit eller stanna kvar. Om vi vill sticka ut hakan, vad ska särskilja
Älmhults kommun från andra kommuner om 10 år.”
Workshopen skedde genom grupparbeten som avslutades med presentationer på
tavla. Därefter fick politikerna ett nytt uppdrag att nu utifrån det sammanställda
underlaget, tillsammans med underlag från workshop 2018-08-21, ta fram ett
nytt förslag till vision. Arbetet med framtagande av vision fortskrider nu under
våren 2019 i separat ärende.
3. Strategisk information i KS 2019-02-05
Resultatet från workshop i januari presenterades i nytt tjänsteförslag:
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I Älmhult växer vi tillsammans
Mångfald berikar Älmhult.
Oavsett vem du är och var du kommer ifrån får du ta plats, växa och känna dig
trygg i Älmhults gemenskap. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att alla
människor kan mötas och inspireras av varandra. I Älmhult är det enkelt att
känna sig som hemma.
Det är enkelt att leva och verka i Älmhult.
Med en hållbar tillväxt skapar vi trygghet genom hela livet. I Älmhult ger vi
människor, näringsliv och föreningar förutsättningen att både utvecklas och
bidra. Det är tillsammans vi lägger grunden för hela Älmhults framtid.
Vi tar ansvar för Älmhult.
Vi inspireras av alla de entreprenörer som satt sin prägel på Älmhult. Med en
unik småländsk påhittighet, berikad med internationell kompetens, tar vi
tillsammans tag i framtida utmaningar. Det vi gör ska hålla länge och vi tar
ansvar för att lämna över till kommande generationer.
4. Workshop med unga 2019-02-18
Efter önskemål från kommunstyrelsen 190205 hölls en workshop med unga i
Älmhults kommun. Frågeställningarna var
- Älmhults kommun idag och i framtiden
- Negativt och positivt om Älmhults kommun
5. Workshop politiker och tjänstemän 2019-05-21
Workshop med politiker och tjänstemän. Politikergrupperna gav inspel kring
tjänsteförslaget samt diskussion mellan gruppledarna hur ärendet ska fortskrida
och inspel till ny tjänsteskrivelse.
6. Nytt tjänsteförslag 2019-08-19
Resultaten från workshop 2019-05-21 och dialog med kommunalråden resulterar
i nytt tjänsteförslag:
Älmhults kommun – här är världen alltid nära
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna
trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån.
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod
och småländsk klurighet. Här finns livskvalitet i dag, i morgon och i framtiden.
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7. Presentation gruppledare 2019-08-27
Nytt tjänsteförslag presenteras och diskuteras med gruppledare.
8. Presentation kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24
På kommunstyrelsens arbetsutskott 190827 informerades och diskuterades
tjänsteförslaget och följande tjänsteskrivelse beslutades att överlämnas till
kommunstyrelsen.
Älmhults kommun – internationellt och nära
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna
trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här
känner sig alla hemma!
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod
och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i
morgon.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande vision för Älmhults
kommun:
Älmhults kommun – internationellt och nära
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna
trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här
känner sig alla hemma!
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod
och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i
morgon.

Magnus Källström

Susann Petersson

Kommunikationschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunchef
Kommunikationschef
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 131 Älmhults kommuns vision
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Av Älmhults kommuns policy för ledning och styrning, fastställd av
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 269, framgår att kommunfullmäktige ska
fastställa en vision för Älmhults kommun. Visionen ska tala om hur
kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en gemensam
färdriktning för hela kommunen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2019-09-18
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 191 Älmhults kommun - Huvudprocesser
Ärendenummer KS 2019/76

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar följande huvudprocesser för Älmhults kommun:
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocess:
Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande.
Välfärdsprocess:
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart
stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.
Samhällsutvecklingsprocess:
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar
planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.
2. Kommunfullmäktige gör den redaktionella ändringen att ersätta ordet
Älmhultsbo med ordet invånare genomgripande i dokumentet om
huvudprocesser.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun ska följa kommunens policy för ledning och styrning,
fastställd av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 269. Av policyn framgår att
kommunfullmäktige ska fastställa en vision samt huvudprocesser för Älmhults
kommun. Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med
verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till Älmhults kommuns
huvudprocesser:



Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo ska bli självförsörjande.
Välfärdsprocessen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen



Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt stöd för
att bibehålla eller återvinna sin förmåga.
Samhällsbyggnadsprocessen
Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning av
infrastruktur.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-24, § 130 att göra
följande tillägg i samhällsbyggnadsprocessen:
Målet (syftet) är effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning
av infrastruktur.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 130
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
 Policy för ledning och styrning 2018-12-17, § 269

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att huvudprocesserna ska ändras enligt följande:
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocess:
Syftet är att varje invånare ska bli självförsörjande
Välfärdsprocess:
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt stöd för att
utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.
Samhällsutvecklingsprocess:
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering,
utveckling och förvaltning av infrastruktur.
Elizabeth Peltola (C) föreslår att redaktionell ändring att ersätta ordet
Älmhultsbo med ordet invånare görs genomgående i dokumentet om
huvudprocesser.
Eva Ballovarre (S) föreslår att huvudprocesserna ska ändras enligt följande:

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Utbildnings- och arbetsmarknadsprocess:
Syftet är att varje Älmhultsbo ska vara självförsörjande
Välfärdsprocess:
Syftet är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt och hållbart stöd för
att bibehålla eller återvinna sin förmåga.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas och
Eva Ballovarres ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att göra ändringar enligt förslagen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130 Älmhults kommun - huvudprocesser
Ärendenummer KS 2019/76

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar huvudprocesser enligt förslag daterat 2019-01-18,
med följande tillägg i samhällsbyggnadsprocessen:
Målet (syftet) är effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning
av infrastruktur.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun ska följa kommunens policy för ledning och styrning,
fastställd av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 269. Av policyn framgår att
kommunfullmäktige ska fastställa en vision samt huvudprocesser för Älmhults
kommun. Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med
verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till Älmhults kommuns
huvudprocesser:




Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo ska bli självförsörjande.
Välfärdsprocessen
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt stöd för
att bibehålla eller återvinna sin förmåga.
Samhällsbyggnadsprocessen
Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning av
infrastruktur.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
 Policy för ledning och styrning 2018-12-17, § 269
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår följande tillägg i samhällsbyggnadsprocessen:
Målet (syftet) är effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av
infrastruktur.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Eva
Ballovarres (S) förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(6)

Kommunstyrelsen

Älmhults kommun - Huvudprocesser
Ärendenummer KS 2019/76

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till Älmhults kommuns huvudprocesser vilka tydliggör
kommunens syfte och huvuduppdrag vilket riktar sig direkt till medborgaren.
Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål1 och utgår från
Älmhults kommuns vision.




Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen
Välfärdsprocessen
Samhällsbyggnadsprocessen

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/26, 2019-01-18
(denna skrivelse)
 Policy för ledning och styrning, KS 2018/118, 2018-12-17

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun har att följa kommunens policy för ledning och styrning2. Av
policy för ledning och styrning framgår att kommunfullmäktige ska fastställa en
vision för Älmhults kommun samt huvudprocesser. Därefter ska nämnderna i
budgetförslag ta fram förslag till resultatmål för att genom huvudprocesserna
realisera kommunens vision. Kommunfullmäktige fastställer därefter
resultatmålen i november tillsammans med budget 2020 - 2022.
Definition ”Huvudprocess”
Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med
verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren. Nämnderna ska i
budgetförslaget ta fram resultatmål som genom huvudprocesserna realiserar
fullmäktiges vision. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom
resultatmål3 som ska vara av god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna
utgår från Älmhults kommuns vision. Resultatmålen fastställs av
kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive nämnd eller styrelse.
KS 2018/118 Policy för ledning och styrning
KS 2018/118 Policy för ledning och styrning
3 KS 2018/118 Policy för ledning och styrning
1
2
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Aktiviteterna för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnd och styrelse och ska
hanteras i huvudprocesserna. Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 1,
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
Vid delårsrapport 1 och delårsrapport 2 följs resultatmålen upp genom
”Resultatmålet är uppfyllt”, ”Resultatmålet bedöms uppfyllas under året”, eller
”Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under året”.
Vid årsredovisningen följs resultatmålen upp genom att ”Resultatmålet är
uppfyllt” eller ”Resultatmålet är inte uppfyllt”. Kommentarer till varför
”Resultatmålet inte är uppfyllt” eller ”Resultatmålet bedöms inte uppfyllas under
året” ska alltid lämnas. Ett resultatmål kan vara riktat till flera nämnder och
bolag, som med flera olika aktiviteter samverkar till måluppfyllnad.
Ett resultatmål måste vara tydligt definierbart för att det ska gå att följa upp –
exempelvis ”95% av alla ska uppnå godkänt betyg efter avslutade kurser på
gymnasiet år 2020”, ”Älmhults kommun ska hamna på topp 30 i företagsranking
år 2020” eller ”Älmhults kommuns befolkning ska öka med 1% år 2020”.
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun
vill uppnå genom sina huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan
resultatmål och vision. Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i
samband med årsbokslutet.

Arbetet med framtagande huvudprocesser
Arbetet med vision och huvudprocesser initierades 2018-08-21 på en workshop
som dåvarande kommunstyrelse med ersättare samt kommunfullmäktiges
presidium var inbjudna till. Arbetet fortsatte därefter januari 2019 på ett
tvådagars internat 2019-01-07--2019-01-08 där nytillsatta kommunstyrelsens
ledamöter med ersättare, kommunfullmäktiges presidium samt ledningsgruppen
medverkade.

Workshop per 2018-08-21
Resultatet från workshopen per 2018-08-21 kategoriserades och förslaget
mynnade ut i tjänstemannaförslag enligt nedan:
Huvudprocesser
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen.
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo ska nå sin fulla potential och bli
självförsörjande.
Välfärdsprocessen
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Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt stöd för att
bibehålla eller återvinna sin förmåga.
Samhällsbyggnadsprocessen
Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur
samt myndighetsutövning.

Workshop per 2019-01-08
Internatet i Markaryd 2019-01-08 inleddes med en genomgång av styrmodellen
och vad olika definitioner betyder. Därefter gjordes en workshop som utgick
ifrån de huvudprocesser som redan presenterats som tjänstemannaförslag sen
tidigare tillsammans med det underlag som inkommit från de politiker som
deltog i workshopen per 2018-08-21. Politikerna delades in i fyra nya grupper
med uppdraget att yttra sig kring om huvudprocesserna behövde revideras och
hur de skulle revideras vid behov. De fick även uppdraget att vid behov föreslå
om fler huvudprocesser behövdes. De stora huvuddragen som framkom och som
uppfattades partiöverskridande var en konsensus kring att hållbarhet, livskvalitet
och tillväxt ska genomsyra arbetssättet. En önskan om att kultur- och fritid
skulle synas mer fanns också. Det fanns flera diskussioner kring hur kommunen
så småningom kan använda huvudprocesserna för att tydliggöra uppdraget för
både medborgare som medarbetare. Just begreppen ”hållbarhet”, ”tillväxt”,
”livskvalitet” är något som med fördel kan bli resultatmål i styrmodellen
eftersom det är en ambitionsnivå (något man vill uppnå). Ett förslag är att
budgetberedningen särskilt i budgetanvisningarna lyfter fram att nämndernas
förslag till resultatmål ska bidra till hållbarhet, tillväxt och god livskvalitet. Som
tjänstemannaförslag föreslås att liggande förslag till huvudprocesser kvarstår.

Överväganden – Förslag till huvudprocesser
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen.
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo ska bli självförsörjande.
I utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen arbetar flera förvaltningar
tillsammans för att varje Älmhultsbo ska, som det står i skollagen, nå sin fulla
potential, och för att inte bli beroende av ekonomiskt bistånd, bli
självförsörjande. I det förslaget som nu bereds tar vi bort ”nå sin fulla potential”
från det utkast som presenterades i Markaryd eftersom det är lagstadgat.
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen är förvaltningsövergripande och ska
tas fram tillsammans, där kommunchef som högsta tjänsteman är ansvarig för
huvudprocessen i sin helhet medan förvaltningscheferna är ansvariga över olika
delprocesser. Inbyggd intern kontroll kommer att ske eftersom eventuella
”mellanrum” kommer att upptäckas och kan åtgärdas. Inget ska ”hamna mellan
stolarna”. Lyckas en individ i skolan är chansen större till egen försörjning.
Processkartan ska vara föremål för ständiga förbättringar – Här arbetar
förvaltningarna tillsammans för ett gemensamt mål där framgångsfaktorer bland
annat är samarbete, lyckad integration och hållbarhet. Fokus ska ligga på
medborgaren. Utmaningen i framtagande av processen kan vara att identifiera
behovet av stöd som leder till självförsörjning.
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Exempel projektspecifikation
Kund: Älmhultsbo
Kundbehov: Behov av försörjning
Processens syfte: Varje Älmhultsbo ska bli självförsörjande.
Objekt in: Älmhultsbo med identifierat behov av stöd som leder till
självförsörjning (Ex behov: tidiga insatser, skola, språk, funktionsnedsättning,
sjukdom osv)
Objekt ut: Självförsörjande Älmhultsbo
Välfärdsprocessen
Målet (syftet) är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt stöd för att
bibehålla eller återvinna sin förmåga.
I välfärdsprocessen arbetar flera förvaltningar tillsammans för att varje
Älmhultsbo ska erbjudas effektivt stöd för att bibehålla eller återvinna sin
förmåga. Välfärdsprocessen är förvaltningsövergripande och ska tas fram
tillsammans där kommunchef som högsta tjänsteman är ansvarig för
huvudprocessen i sin helhet medan förvaltningscheferna är ansvariga över olika
delprocesser. Inbyggd intern kontroll kommer att ske eftersom eventuella
”mellanrum” kommer att upptäckas och kan åtgärdas. Ingen ska ”hamna mellan
stolarna”. Alla kan behöva stöd vid olika skeden i sitt liv. Detta stöd behöver
tydliggöras. Processkartan ska vara föremål för ständiga förbättringar – Här
arbetar förvaltningarna tillsammans för ett gemensamt mål där
framgångsfaktorer bland annat är samarbete, lyckad integration och hållbarhet.
Fokus ska ligga på medborgaren.
Exempel projektspecifikation
Kund: Älmhultsbo
Kundbehov: Älmhultsbo med identifierat behov av stöd för att bibehålla eller
återvinna sin förmåga
Processens syfte: Syftet är att varje Älmhultsbo i behov ska erbjudas effektivt
stöd för att bibehålla eller återvinna sin förmåga.
Objekt in: Älmhultsbo med identifierat behov av stöd för att bibehålla eller
återvinna sin förmåga
Objekt ut: Älmhultsbo med bibehållen eller återvunnen förmåga
Samhällsbyggnadsprocessen
Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur
I samhällsbyggnadsprocessen arbetar flera förvaltningar tillsammans för effektiv
planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur. I tidigare förslag fanns
även ”myndighetsutövning” med, vilket nu plockats bort. Myndighetsutövning
är lagstyrt och sker i alla tre huvudprocesserna på ett eller annat vis.
Samhällsbyggnadsprocessen är förvaltningsövergripande och ska tas fram
tillsammans där kommunchef som högsta tjänsteman är ansvarig för
huvudprocessen i sin helhet medan förvaltningscheferna är ansvariga över olika
delprocesser. Inbyggd intern kontroll kommer att ske eftersom eventuella
”mellanrum” kommer att upptäckas och kan åtgärdas. Det kan handla om hur
kommunen möter näringslivet och samordnar frågorna, till hur kommunen i
tillväxt bygger ut och utvecklar orten och tar hänsyn till kultur, fritid, integration
och hållbarhet. Infrastruktur är anläggningar och strukturer som säkrar
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grundläggande funktioner i samhället. Begreppet infrastruktur kan även
användas i en vidare betydelse, dock alltid som i nödvändiga stödjande
strukturer och mekanismer. Exempelvis ska områdena integration, digitalisering,
näringsliv, kultur- och fritid medverka till stödjande strukturer och mekanismer
för att möjliggöra och säkerställa ett attraktivt och växande Älmhult.
Processkartan ska vara föremål för ständiga förbättringar – Här arbetar
förvaltningarna tillsammans för ett gemensamt mål där framgångsfaktorer bland
annat är samarbete, lyckad integration och hållbarhet. Fokus ska ligga på
medborgaren, förenings- och näringsliv.
Exempel projektspecifikation
Kund: Älmhultsbo och näringsliv
Kundbehov: Behov av bostäder och övrig fungerande infrastruktur
Processens syfte: Målet (syftet) är effektiv planering, utveckling och förvaltning
av infrastruktur.
Objekt in: Identifierat behov av utveckling och förvaltning av infrastruktur
(Ex. Bostads- och lokalförsörjning, vägar, kollektivtrafik)
Objekt ut: Verkställt behov av utveckling och förvaltning av infrastruktur

Huvudprocesserna bör för kontinuiteten skull hålla i minst en mandatperiod.
Eftersom övergången till ny styrmodell innebär att kommunen inte tidigare
arbetat med huvudprocesser på detta vis bör utrymme för utvärdering av
huvudprocesserna finnas vilket hänförs till budgetprocessen 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta huvudprocesserna enligt ovan
förslag

Elisabeth Steen Ekstedt

Roland Eiman

Ekonomichef

Kommunchef
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 192 Delårsrapport 2 - politisk organisation
Ärendenummer KS 2019/68

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för politisk organisation.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 efter augusti, enligt
anvisningar. Prognosen visar på ett överskott på 441 000 kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-09-24, § 124
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-17
 Delårsrapport 2 – 2019, politisk organisation daterad 2019-08-31
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124 Delårsrapport 2 - politisk organisation
Ärendenummer KS 2019/68

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för politisk organisation.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 efter augusti, enligt
anvisningar. Prognosen visar på ett överskott på 441 000 kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-17
 Delårsrapport 2 – 2019, politisk organisation daterad 2019-08-31
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

DR2 Politisk organisation

Ärendenummer KS 2019/68

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 efter augusti enligt anvisningar.
Prognosen visar på ett överskott på 441 tkr.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 2 – 2019 Politisk organisation daterad 2019-08-31

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten.

Camilla Hallberg

Anders Nyberg

Controller

Tf kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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2019-08-31
Kommunledningsförvaltningen

Delårsrapport 2 – 2019

Politisk organisation
Kvartal 3, per augusti 2019
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
Året har präglats av att det är en ny mandatperiod, med nya politiker i nya
uppdrag. I de respektive nämnderna har de nyvalda politikerna fått utbildningar
och information om sina nya uppdrag och vilka ansvarsområden som respektive
nämnd ansvarar för.
I samband med fullmäktiges möte har fullmäktigeledamöterna fått information
från Sveriges kommuner och landsting om hot, hat och våld.
En ny nämnd, teknisk nämnd, startade vid årsskiftet och har tagit över vissa
uppgifter som tidigare legat på kommunstyrelsens bord. Kommunfullmäktige
har antagit ett reglemente för den nya nämnden. En dialog förs mellan
presidierna i tekniska nämnden och kommunstyrelsen för att säkerställa att
ansvarsområdena blir så tydliga som möjligt utifrån det nya reglementet.
Kommunfullmäktige har återupptagit traditionen om att anordna
fullmäktigemöten på annan plats vid några tillfällen. I maj månad hölls mötet i
Eneryda, med bred uppslutning från ortsbefolkningen och med intressant
information om pågående utvecklingsarbete på orten.
1.2 Förväntad utveckling
Under hösten kommer det bland annat att genomföras utbildning för
fullmäktiges ledamöter, kring ansvar för arbetsmiljöfrågor.
Fullmäktiges sammanträden kommer under året att börja sändas via webb, för att
öka tillgängligheten och intresset. Arbete pågår med en översyn av reglementena
för Kommunala tillgänglighetsrådet och för Kommunala pensionärsrådet.
Beslut om ny förvaltningsorganisation för Kultur-och fritid förväntas tas under
hösten. Nuvarande organisation med en nämnd med tre underställda
förvaltningar fungerar inte ändamålsenligt och har inneburit otydlighet och risk
för dubbelarbete.

2. Årsprognos med nämndens driftresultat
Politisk organisation förväntas visa ett positivt resultat om 441 tkr på helåret. De
områden där kostnaden ser ut att bli lägre än budgeterat är på fullmäktige och för
valet. Mindre negativa avvikelser tros uppkomma på kommunstyrelsen där
kostnaden har varit större än planerat beroende på engångskostnader kopplade
till en ny mandatperiod. Dessutom har revisionen genomfört en extra granskning
som ej var budgeterad.
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Driftsredovisning

Utfall
180831

Utfall
190831

Budget
2019

Prognos
2019

Budgetavvikelse
2019

0

-448

-385

-448

63

Personalkostnader

3 764

4 673

7 275

6 931

344

Övriga kostnader

1 753

1 594

2 792

2 758

34

Summa

5 517

5 819

9 682

9 241

441

Verksamhet (tkr)
Intäkter

Kommunfullmäktige

486

384

947

647

300

Kommunstyrelse

2 298

2 548

3 770

3 811

-41

Nämnder

1 314

1 585

2 430

2 430

0

6

6

22

10

12

Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Kommunalt partistöd
Kursverksamhet förtroendevalda
Revision
Allmänna val

7

5

14

8

6

774

444

775

762

13

31

21

105

105

0

556

589

819

828

-9

45

237

500

340

160

Kommunfullmäktiges förfogande

0

0

200

200

0

Kommunstyrelsens förfogande

0

0

100

100

0

5 517

5 819

9 682

9 241

441

Summa

Tabellen nedan visar vad förvaltningen prognostiserar för kostnader och intäkter inom
specificerade områden.
Avskrivningar
Intern ränta
Externa intäkter

Budget i tkr
13
1
385

Prognos i tkr
13
1
448

2.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Ingen negativ avvikelse prognostiseras uppstå.
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Kommunstyrelsen

§ 194 Policy attestreglemente
Ärendenummer KS 2019/119

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar attestreglemente enligt förslag daterat
2019-09-16.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare antaget reglemente för ekonomiska
transaktioner, 2015-11-30, § 232.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I samband med kommunens e-handelsprojekt samt införande av
marknadsplatsen har en översyn av kommunens attestreglemente gjorts. Ett
förslag till nytt attestreglemente har tagits fram av redovisningsenheten.
Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt och säkerställa att
ekonomiska transaktioner sker på ett korrekt sätt.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 126
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
 Förslag attestreglemente daterat 2019-09-16
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 126 Policy attestreglemente
Ärendenummer KS 2019/119

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar attestreglemente enligt förslag daterat
2019-09-16.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare antaget reglemente för ekonomiska
transaktioner, 2015-11-30, § 232.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I samband med kommunens e-handelsprojekt samt införande av
marknadsplatsen har en översyn av kommunens attestreglemente gjorts. Ett
förslag till nytt attestreglemente har tagits fram av redovisningsenheten.
Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt och säkerställa att
ekonomiska transaktioner sker på ett korrekt sätt.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
 Förslag attestreglemente daterat 2019-09-16
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Förslag Policy attestreglemente
Ärendenummer KS 2019/119

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till policy attestreglemente.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Förslag Policy attestreglemente, daterad 2019-09-16
 Policy attestreglemente, daterad 2019-09-16

Ärendebeskrivning
I samband med e-handelsprojektet och pågående införande av marknadsplatsen
gjordes en översyn av attestreglementet. Ett förslag på policy attestreglemente
har tagits fram av redovisningsenheten.
Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt. Detta för att
säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker på ett korrekt sätt.
Policy attestreglemente tydliggör även ansvarsfördelningen. Ytterligare
anvisningar föreslås ges ut av kommunens redovisningsenhet.
Tidigare styrdokument gällande attestreglementet föreslås upphävas i samband
med att ny policy beslutas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Policy attestreglemente.
2. Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare styrdokument som avser
detsamma.

Ann-Sofie Gangesson

Elisabeth Steen Ekstedt
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Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
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Kommunfullmäktige
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Attestreglemente
Ärendenummer 2019/119
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Attestreglemente
Reglementets syfte och omfattning
§1 Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt. Detta reglemente
gäller för samtliga ekonomiska verifikationer, inklusive interna transaktioner
samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta. Reglementet omfattar
kommunen, stiftelser och tillfälliga projekt. Kommunalt ägda bolag utfärdar
egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska följa kommunens regler. Genom
attestordningen tillämpas ett metodiskt system avseende intern ekonomisk
kontroll. Syftet är att säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker
på ett korrekt sätt avseende:
 Prestation: Varan/tjänsten har levererats och stämmer med avtalade villkor.
 Bokföringsunderlag: Verifikationen uppfyller kraven i kommunal
redovisningslag samt enligt god redovisningssed.
 Betalningsvillkor: Betalning sker vid rätt tidpunkt.
 Bokföringstidpunkt: Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod.
 Kontering: Verifikationen är rätt konterad.
 Beslut: Transaktionen stämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

Ansvar
§2 Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av
detta reglemente och för att vid behov ta initiativ till förändring av det.
§3 Kommunens nämnder ansvarar för att detta reglemente följs. Varje nämnd
utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt
verksamhetsområde.
§4 Respektive nämnd utser beslutsattestanter och ersättare till dessa. Nämnden
kan delegera till förvaltningschef att utse beslutsattestanter och ersättare till
dessa. Attestförteckning ska knytas till person eller befattning och
ansvarsområde med eventuella begränsningar. Förvaltningschef ansvarar för att
varje attestant inom respektive förvaltning har tillräcklig insikt och kunskap om
uppgiften.
§5 Kommunens redovisningsenhet utger anvisningar och mallar som
kommunens nämnder och bolag har att följa.

Attest
§6 Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Alla
transaktioner kräver minst två attester; mottagningsattest samt beslutsattest. De
olika attestformerna får inte innehas av samma person på samma verifikation.
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Undantagna från det obligatoriska kravet med två attester för varje transaktion är
kundfakturor, kundinbetalningar, bokföringsorder samt orderlösa fakturor i form
av EDI-filer där beslutsattest räcker.
§7 Följande attestmoment finns inom kommunen:
Mottagningsattest: Kontroll av att varan/tjänsten levererats och stämmer med
gjord beställning.
Beslutsattest: Ansvar för kontroll av att en faktisk beställning har skett, att de
formella beslut som krävs har fattats och att villkoren stämmer med det som
överenskommits, kontering, periodisering, betaldatum, teknisk kontroll (att
inskannad faktura överensstämmer med det som blivit inläst i systemet) och
övrigt som framgår av § 1.
Beslutsattestant kan överenskomma med mottagningsattestant eller annan person
som deltar i fakturahanteringen om att utföra ovan eller delar av ovan kontroller
som åligger beslutsattestant. I så fall bör den överenskommelsen dokumenteras
enligt anvisningar från redovisningsenheten för att säkerställa
kontrollfördelningen.

Jäv
§8 Beslutsattest får inte utföras av den som själv konsumerat/använt/tagit
varan/tjänsten i bruk eller av den som står i beroendeförhållande till
betalningsmottagaren. Avser händelsen kommunchefen utförs beslutsattest av
kommunstyrelsens ordförande. Avser händelsen förvaltningschef utförs
beslutsattest av kommunchef. Utbetalningar, som sker till företag där
beslutsattestanten har anhöriga som är delägare, beslutsattesteras av ersättaren.
Underordnad personal ska inte beslutsattestera överordnads utlägg och dylikt.
När det rör sig om belopp av mindre karaktär – såsom fika på ett gemensamt
möte ska beslutsattestanten själv kunna beslutsattestera fakturan under
förutsättning att mottagningsattesten utföres av den person som normalt svarar
för detta moment.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 199 Svar på motion (L) om att inrätta tvätteri för
arbetskläder inom daglig verksamhet LSS – Bo
Bergsjö (L)
Ärendenummer KS 2018/105

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) föreslår i motion daterad 2018-06-18 att socialförvaltningen
ska utreda och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa
meningsfull sysselsättning.
Tekniska nämnden föreslår 2019-09-03, § 93 att kommunfullmäktige ska avslå
motionen.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 93
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-17
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-19, § 14
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04
 Socialnämndens beslut 2018-11-21, § 108
 Motion från Bo Bergsjö (L) daterad 2018-06-18

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Bo Bergsjö (L) föreslår bifall till förslag om att avslå
motionen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag om att avslå
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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TN 2019/19
2019.349

Sammanträdesprotokoll

2019-09-11

2019-09-03

Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 93 Svar på motion - tvätteri
Ärendenummer TN 2019/19

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bo Bergsjö (L) föreslår i motion till kommunfullmäktige att socialförvaltningen
ska utreda och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och där med skapa
meningsfull sysselsättning.
Tekniska förvaltningen gör i tjänsteskrivelse bedömningen att det i samarbete
med daglig verksamhet finns möjlighet att lösa detta uppdrag.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-17
 Motion daterad 2018-06-18
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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TN 2019/19
2019.348

Tjänsteskrivelse
2019-07-17
Teknisk förvaltning
Malin Ahl
malin.ahl@almhult.se

1(2)

2019-09-11

Tekniska nämnden

Yttrande – motion om att starta ett tvätteri
Ärendenummer TN 2019/19

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Kommun har beretts möjlighet yttra sig gällande motion om att inrätta
tvätteri under Tekniska Förvaltningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-17
 Motion om att starta tvätteri daterad 2018-06-18

Ärendebeskrivning
I motionen daterad 2018-06-18 föreslås att socialförvaltningen ska utreda och
planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och där med skapa meningsfull
sysselsättning. Tekniska förvaltningen gör en bedömning att det i samarbete med
daglig verksamhet finns möjlighet att lösa detta uppdrag. Tekniska
Förvaltningen har goda kunskaper gällande miljö- och hygiensäkerhet, varpå det
finns stora möjligheter att genomföra kommunens krav.
I och med att Älmhults befolkning ökar finns det fler barn på kommunens
förskolor, varpå det finns ett ökat behov av rengöring av leksaker och annan
utrustning som används av barn och personal. I dagsläget saknar kommunen
kapacitet att kvalitetssäkra lokalvårdens städmaterial på ett flertal förskolor i
kommunen. De tvättmaskiner som i dagsläget finns på förskolorna i kommunen
saknar kapacitet att möta det behov som finns. Tekniska förvaltningen har
undersökt möjligheterna att installera fler maskiner med rätt kapacitet ute på
förskolorna, men det finns ingen möjlighet. Ett tvätteri hade därigenom
kvalitetssäkrat och förbättrat miljön på kommunens förskolor. Rätt lokalvård och
skötsel innebär en förlängd hållbarhet på olika material vilket resulterar i att
slitaget på fastigheterna minskar. Detta kommer innebära en kostnadsbesparing
för kommunen på lång sikt.
Daglig verksamhet ska enligt LSS-lagen erbjuda produktionsinriktade
arbetsuppgifter. Det är idag svårt för brukarna att få tillgång till dessa
arbetsuppgifter på den reguljära arbetsmarknaden. Enligt FN:s Konvention
artikel 27 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska personer
med funktionsvariation kunna tillägna sig arbetslivserfarenhet på den öppna
arbetsmarknaden. Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av
rätten till arbete, däribland för personer som förvärvar funktionsnedsättning
under anställning, genom att vidta ändamålsenliga åtgärder
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Ett Tvätteri skulle skapa denna möjlighet för brukare som har insatsen daglig
verksamhet LSS och öka chanserna till att integreras i samhället. Där skulle det
finnas möjlighet att skapa meningsfulla arbetsuppgifter samt ta hänsyn till de
olika behov som finns. På Tvätteriet skulle personer med olika funktionsnivåer
kunna ha sin sysselsättning och utföra delar av eller hela steget i tvättprocessen,
då det i Tvätteriet skulle finnas flera olika arbetsuppgifter.
Genom att jobba fram och anpassa strukturer på Tvätteriet ges brukarna
möjlighet att utvecklas utifrån deras förutsättningar och samtidigt befinna sig på
en arbetsplats där det finns acceptans för brukarnas olika funktionsvariationer
och behov.
Det kan på sikt ge en positiv möjlighet för brukare från daglig verksamhet att gå
över från daglig verksamhet till lönestödsarbete i samarbete med
arbetsförmedling och försäkringskassan. Det skulle innebära en stor vinst för
brukaren och även för samhället.

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige uppdrar tekniska förvaltningen att utvärdera
möjligheten att starta ett tvätteri, kopplat till miljö, resultat och kostnad.

Malin Ahl

Anders Nyberg

Lokalvårdschef

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

44

Sammanträdesprotokoll
2019-02-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 14 Svar på motion (L) om att inrätta tvätteri för
arbetskläder inom daglig verksamhet LSS
Ärendenummer KS 2018/105

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom 2018-06-18 från Bo Bergsjö (L) om att inrätta tvätteri för
arbetskläder inom daglig verksamhet. I motionen föreslås att socialförvaltningen
ska utreda och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa
meningsfull sysselsättning. Ett tvätteri skulle ge bättre hygiensäkerhet och
frigöra arbetstid från vård- och omsorgspersonal.
Socialnämnden har gjort bedömningen att det inte finns möjlighet för daglig
verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och handledare
samt tillgång till lokaler.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04
 Socialnämndens beslut 2018-11-21, § 108
Motion (L) om att inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet
LSS, 2018-06-18
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2018-10-22
Socialförvaltning
Liil Nilsson
Liil.Nilsson@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Yttrande om motion om att inrätta tvätteri för
arbetskläder inom daglig verksamhet LSS.
Ärendenummer SOC 2018/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt synpunkter från socialnämnden gällande motion
från Bo Bergsjö (L) inlämnad 2018-06-18, om att inrätta tvätteri för arbetskläder
inom daglig verksamhet. I motionen föreslås det att socialförvaltningen ska
utreda och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa
meningsfull sysselsättning. Genom detta ge bättre hygiensäkerhet och frigöra
arbetstid från vård-och omsorgspersonal.
Motionen remitterades till socialnämnden 2018-09-19.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-22
Motion ”Inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet LSS”, 201806-18

Ärendebeskrivning
Vård-och omsorgspersonalen i Älmhults kommun tvättar idag arbetskläderna på
respektive arbetsställe. I motionen föreslås det att socialförvaltningen ska utreda
och planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa
meningsfull sysselsättning.
Inom socialförvaltningen finns det ett stort antal arbetsställen och på ett av dessa
arbetsställen har daglig verksamhet tidigare haft hand om tvätten av
arbetskläder. Arbetsuppgiften upplevdes inte som en meningsfull sysselsättning
då det var mycket väntetid för deltagarna från daglig verksamhet.

Överväganden
Vård-och omsorgspersonalen i Älmhults kommun tvättar idag arbetskläderna på
respektive arbetsställe. Det är ett stort antal arbetskläder som används inom
äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och hälso- och
sjukvården. Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte finns möjlighet för
daglig verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och
handledare samt tillgång till lokaler.
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Förslag till beslut
1. Socialnämnden lämnar synpunkterna enligt tjänsteskrivelse 2018-10-22 till
kommunstyrelsen

Liil Nilsson

Charlotte Nygren-Bonnier

Områdeschef

Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Områdeschef OF
Socialchef

48

Motion till kommunfullmäktige i Älmhult

Inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet LSS
I Älmhults kommun tillhandahålls tillsvidare anställd personal en uppsättning arbetskläder medan
behovsvikarier får t-shirts och i övrigt får använda privata kläder för arbete. Arbetskläderna omfattas
inte av cirkulationstvätt utan varje anställd ansvarar själv att på arbetstid tvätta sina kläder.
Arbetsplatserna har tvättstugor som kan användas. Flera anställda uppger att det är omständigt och
att flera därför väljer att tvätta hemma.
Av hänsyn till hygienföreskrifter är det viktigt att rena arbetskläder finns att tillgå för alla anställda
oavsett anställningsform. Nuvarande hantering där varje anställd ansvarar för tvätt känns varken
praktiskt eller säkert och innebär redan kostnader i form av arbetstid för personalen.
Samtidigt har kommunen ansvar för att enligt 9 § 10 LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) efter ansökan bevilja och tillförsäkra daglig verksamhet till kommunens invånare
som omfattas av lagen och är i yrkesverksam ålder. Det är viktigt att erbjuda en anpassad och
meningsfull sysselsättning.
Liberalerna i Älmhult vill därför att Socialförvaltningen:






Utreder och planerar för ett tvätteri som drivs inom daglig verksamhet LSS.
Det skapar meningsfull sysselsättning för ett antal individer som behöver daglig verksamhet.
Det ger bättre hygiensäkerhet.
Det frigör arbetstid från vård- och omsorgspersonal som behövs för att i stället bedriva
verksamhet.
Tvättstuga finns redan men kan behöva upprustning.

Finansiering bedöms finnas inom ram, då nuvarande arbetssätt där personal tvättar också innebär
kostnader.

Älmhult den 18 juni 2018

Bo Bergsjö (Senada Hodzic)
Liberalerna i Älmhult
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Tjänsteskrivelse
2018-06-15
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Motion: Inrättande av tvätteri för arbetskläder inom
daglig verksamhet LSS
Ärendenummer KS 2018/105

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Bo Bergsjö (L) om att inrätta tvätteri för arbetskläder inom
daglig verksamhet.
Socialnämnden gör bedömningen att det inte finns möjlighet för daglig
verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och handledare
samt tillgång till lokaler.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/105, 2019-02-04



Socialnämndens beslut SOC 2018/96



Motion ”Inrätta tvätteri för arbetskläder inom daglig verksamhet LSS”, 201806-18

Ärendebeskrivning
Motion inkom från Bo Bergsjö (L) om att inrätta tvätteri för arbetskläder inom
daglig verksamhet. I motionen föreslås det att socialförvaltningen ska utreda och
planera för ett tvätteri inom daglig verksamhet och därmed skapa meningsfull
sysselsättning. Genom detta ge bättre hygiensäkerhet och frigöra arbetstid från
vård- och omsorgspersonal. Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning 2018-08-27 § 177.
Kommunledningsförvaltningen har begärt synpunkter från socialnämnden
gällande motion från Bo Bergsjö (L).
Socialnämnden gör bedömningen att det inte finns möjlighet för daglig
verksamhet att hantera så stora volymer utifrån antalet deltagare och handledare
samt tillgång till lokaler.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen
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Elisabeth Steen Ekstedt

Roland Eiman

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 200 Svar på motion om att förbättra
parkeringsmöjligheterna för elfordon - Gusten
Mårtensson (C)
Ärendenummer KS 2018/22

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag i första punkten om att
Älmhults kommun ska förbättra informationen om var man kan hitta
laddplatser för elfordon i kommunen.
2. Kommunfullmäktige anser de övriga punkterna besvarade med hänvisning
till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion daterad 2018-01-23 att Älmhults
kommun genom olika åtgärder ska förbättra parkeringsmöjligheter för elfordon i
kommunen:
1. Älmhults kommun ska förbättra informationen om var man kan hitta
laddplatser för elfordon i kommunen.
2. Kommunen ska ändra i parkeringsreglerna så att det endast är elfordon som
har tillåtelse att parkera på platser med laddstolpar för elfordon.
3. Kommunen ska säkerställa att parkeringskontrollanter också får uppdraget att
särskilt kontrollera laddplatser för elfordon och beivra missbruk av platserna.
Tekniska nämnden anser, 2019-09-03, § 92, att punkterna 2 och 3 är uppfyllda i
och med gällande bestämmelser, men att åtgärder enligt punkt 1 bör genomföras.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 135
 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 92
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Motion från Gusten Mårtensson (C) om att förbättra parkeringsmöjligheterna
för elfordon daterad 2018-01-23
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135 Svar på motion om att förbättra
parkeringsmöjligheterna för elfordon - Gusten
Mårtensson (C)
Ärendenummer KS 2018/22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag i första punkten.
2. Kommunfullmäktige anser de övriga punkterna besvarade med hänvisning
till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion daterad 2018-01-23 att Älmhults
kommun genom olika åtgärder ska förbättra parkeringsmöjligheter för elfordon i
kommunen:
1. Älmhults kommun ska förbättra informationen om var man kan hitta
laddplatser för elfordon i kommunen.
2. Kommunen ska ändra i parkeringsreglerna så att det endast är elfordon som
har tillåtelse att parkera på platser med laddstolpar för elfordon.
3. Kommunen ska säkerställa att parkeringskontrollanter också får uppdraget att
särskilt kontrollera laddplatser för elfordon och beivra missbruk av platserna.
Tekniska nämnden, 2019-09-03, § 92, anser att punkterna 2 och 3 är uppfyllda i
och med gällande bestämmelser, men att åtgärder enligt punkt 1 bör genomföras.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 92
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05
 Motion från Gusten Mårtensson (C) om att förbättra parkeringsmöjligheterna
för elfordon daterad 2018-01-23
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

§ 92 Svar på motion - Parkeringsmöjligheter för
elfordon
Ärendenummer TN 2019/20

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag i första punkten och anser de
övriga punkterna besvarade med hänvisning till tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion till kommunfullmäktige att Älmhults
kommun genom olika åtgärder ska förbättra parkeringsmöjligheter för elfordon i
kommunen:
1. Älmhults kommun ska förbättra informationen om var man kan hitta
laddplatser för elfordon i kommunen.
2. Kommunen ska ändra i parkeringsreglerna så att det endast är elfordon som
har tillåtelse att parkera på platser med laddstolpar för elfordon.
3. Kommunen ska säkerställa att parkeringskontrollanter också får uppdraget att
särskilt kontrollera laddplatser för elfordon och beivra missbruk av platserna.
Tekniska förvaltningen konstaterar i tjänsteskrivelse att förvaltningen anser att
punkterna 2 och 3 är uppfyllda i och med gällande bestämmelser, men att
åtgärder enligt punkt 1 bör genomföras.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28
 Motion om att förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon daterad
2018-02-06

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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TN 2019/20
2019.284

Tjänsteskrivelse
2019-07-05
Teknisk förvaltning
Emelie Lindholm
emelie.lindholm@almhult.se

1(2)

2019-08-28

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse - Yttrande angående motion att
förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon.
Ärendenummer TN 2019/20

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson, Centerpartiet i Älmhults kommun, föreslår i en motion att
Älmhults kommun genom olika åtgärder ska förbättra parkeringsmöjligheter för
elfordon i kommunen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-28.
 Motion, förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon, inkommen 2018-0206.

Ärendebeskrivning
Gusten Mårtensson, Centerpartiet Älmhult, inkom 2018-02-06 med motionen
Förbättra parkeringsmöjligheterna för elfordon. Motionen yrkar att Älmhults
kommun:
1. Förbättrar informationen om var man kan hitta laddplatser för elfordon i
kommunen.
2. Att Älmhults kommun ändrar i parkeringsreglerna så att det endast är
elfordon som har tillåtelse att parkera på platser med laddstolpar för
elfordon.
3. Att Älmhults kommun säkerställer att parkeringskontrollanter också får
uppdraget att särskilt kontrollera laddplatser för elfordon och beivra
missbruk av platserna.
Gällande punkt 2 så finns dessa parkeringsregler redan idag, laddplatserna är
reserverade för elbilar genom lokala trafikföreskrifter och skyltade enligt
gällande regelverk. Värt att notera är att det enligt Trafikförordningen 3 kap 54 §
är beslutat att ”På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med
elektrisk energi för fordonets framdrivning parkeras eller stannas.” Ett fordon
som kan laddas med el får alltså parkeras på en laddplats utan att fordonet
behöver vara inkopplat för laddning.
Gällande punkt 3, parkeringsövervakning, så har upphandlad entreprenör i
uppgift att bevaka samtliga överträdelsekoder som man som parkör kan göra sig
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skyldig till, däribland överträdelsekod 7 stannade och parkerat fordon för annat
ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats.
Detta är förknippat med en parkeringsavgift om 600 kronor.

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige uppdrar tekniska förvaltningen att se över
informationen kring var man hittar laddplatser i Älmhults kommun.

Emelie Lindholm

Anders Nyberg

Gatuingenjör

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 201 Svar på motion om att utarbeta en lokal
folkhälsoplan - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/54

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-03-12 att kommunen tar
fram en folkhälsoplan.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-25, § 51 ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 134
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23
 Motion daterad 2019-03-12

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag att avslå motionen eller enligt Michael Öbergs (MP)
förslag att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottet förslag.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 134 Svar på motion om att utarbeta en lokal
folkhälsoplan - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/54

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-03-12 att kommunen tar
fram en folkhälsoplan.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-25, § 51 ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23
 Motion daterad 2019-03-12
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2019-08-23
Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström
henrik.dahlstrom@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Motion (MP) om att utarbeta en lokal folkhälsoplan
– yttrande
Ärendenummer KS 2019/54

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-03-12 att kommunen tar
fram en folkhälsoplan.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-25, § 51 ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23
 Motion daterad 2019-03-12

Ärendebeskrivning
Michael Öberg framhåller i sin motion bland annat att kommunen har en
nyckelroll i folkhälsoarbetet och att kommunen tar frågan om social hållbarhet
på allvar. Kommunfullmäktige har 2017-01-30, § 9 för kommunens del antagit
den regionala folkhälsopolicyn som nu är under aktualitetsprövning.
Den regionala folkhälsopolicyn, vilken är en så kallad understrategi till den
regionala utvecklingsstrategin bygger i sin tur på nationella folkhälsomål,
Barnkonventionen och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i
Sverige. Utifrån policyn har Region Kronoberg arbetat fram olika regionala
handlingsplaner inom ett antal specifika fokusområden. Inom dessa områden bör
kommunen enligt policyn ta fram lokala handlingsplaner.
En övergripande kommunal folkhälsoplan nämns inte i den regionala policyn.
En sådan plan kräver, på samma sätt som de övriga styrdokumenten, att någon
ansvarar för att ta fram, implementera, följa upp och aktualitetspröva den. Detta
är återkommande uppgifter som kräver löpande resurser.
En relevant fråga är om dessa resurser finns. Sedan funktionen som kommunal
folkhälsosamordnare avskaffades av besparingsskäl 2018 (kommunstyrelsens
budgetbeslut 2017-11-07, § 189) finns ingen uttalad central resurs för
folkhälsoarbetet. Av underlaget till beslutet framgår att förvaltningarna istället
ska ta ett ökat ansvar. Det är dock inte troligt att förvaltningarna har utrymme att
driva och prioritera ett övergripande arbete framför den dagliga verksamheten.
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En annan relevant fråga i sammanhanget är om det behövs ytterligare ett
styrdokument för att förbättra kommunens folkhälsoarbete, och om en
folkhälsoplan är det dokument som behövs. Andra alternativ kan vara att de
specifika lokala handlingsplanerna finns på plats, implementeras och följs upp
bättre, samt att kommunens målsättningar och avsikter på folkhälsoområdet
finns med i befintliga verksamhetsplaner och måldokument.
Kommunledningsförvaltningen delar Michael Öbergs uppfattning om att
kommunen behöver ta social hållbarhet på allvar, att kommunen har en viktig
roll för folkhälsoarbetet och att detta bör genomsyra den kommunala
organisationen.
Utifrån att kommunledningsförvaltningen och övriga organisationen redan är
hårt belastad med olika utredningar och uppdrag ställer sig förvaltningen sig
dock tveksam till att ta fram ytterligare ett styrdokument som kräver permanenta
resurser om det inte är helt nödvändigt för att verksamheten ska fungera.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås, förutsatt att ett bifall inte
samtidigt tillför resurser för uppdraget, antingen genom ett budgettillskott eller
att befintliga uppdrag eller uppgifter i motsvarande utsträckning prioriteras bort.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Henrik Dahlström

Anders Nyberg

Utredare

Tf kommunchef

Beslutet skickas till
Michael Öberg
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 202 Broddar till äldre kommuninvånare redovisning
Ärendenummer KS 2017/128

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-11-27, §156 att alla kommuninvånare
över 70 år ska ha rätt att hämta ut gratis broddar. Socialnämnden fick i uppdrag
att upphandla och ombesörja utdelning av broddar inför vintern 2017/2018.
Kommunfullmäktige beslutade även att utdelningen av broddar skulle utvärderas
och rapporteras till kommunfullmäktige senast i april 2018.
Socialnämnden lämnade 2018-04-18, § 42 en redovisning till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2018-05-22, § 75 och
önskade en utvärdering där effekterna av utdelning av broddar skulle belysas
avseende kostnader och fallskador.
Socialnämnden beslutade den 2018-10-24, § 97 att föreslå kommunstyrelsen att
lägga ärendet till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade
2018-12-18, § 175, ärendet till socialnämnden med samma motivering som
tidigare. Socialnämnden har nu inkommit med ny redovisning.

Beslutsunderlag
 Socialnämndens beslut 2019-05-22, § 49
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 175
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialförvaltning
Ingrid Göransson
ingrid.goransson@almhult.se

1(3)

Socialnämnden

Reviderad utvärdering av broddar till äldre
kommuninvånare
Ärendenummer SOC 2017/102

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 §156 att alla
kommuninvånare över 70 år ska ha rätt att hämta ut gratis broddar av
kommunen. Socialnämnden fick i uppdrag att upphandla och ombesörja
utdelning av broddar inför vinter 2017/2018 och 400 000 kronor anslogs för
ändamålet.
Kommunfullmäktige beslutade även att utdelningen av broddar ska utvärderas
och rapporteras till kommunfullmäktige senast i april 2018. Därtill beslutade
kommunfullmäktige att en eventuell fortsättning av utdelning och finansiering
ska beslutas i samband med budget 2019.
Socialnämnden lämnade den 18 april 2018 §42, en redovisning till
kommunstyrelsen. Av redovisningen framgår att utdelning av broddar skett
mellan den 21 december 2017 och den 31 mars 2018. 1053 personer har hämtat
ut broddar till en kostnad om 70 551 kronor exklusive moms.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 22 maj 2018 §75.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskade en utvärdering där effekterna av
utdelning av broddar skulle belysas avseende kostnader och fallskador.
Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018 §97, att föreslå kommunstyrelsen
att lägga ärendet till handlingarna och gav förvaltningen i uppdrag att erbjuda
och dela ut gratis broddar till äldre över 70 år för vintern 2018/2019. I
underlaget till beslutet framgår det att förvaltningen inte kan dra några slutsatser
till om utdelning av broddar haft någon effekt på antalet fallskador och därmed
kunde inte heller kostnaden belysas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 18 december 2018 § 175
återigen ärendet till socialnämnden med samma motivering som tidigare.
Utvärderingen bör inkludera en sammanställning och analys av kostnader för
broddar i förhållande till nyttan av ett eventuellt mindre antal fallskador.
Utvärderingen kan med fördel inkludera nyckeltal från exempelvis
Socialstyrelsens statistikdatabas eller Kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada). Nyckeltalen kan jämföras över tid mot jämförbara kommuner som
erbjuder broddar till äldre kommuninvånare samt jämförbara kommuner som
inte erbjuder broddar till äldre kommuninvånare.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12

Ärendebeskrivning
Tabellen nedan visar antal personer över 80 år som drabbats av fallskador och
som krävt sjukhusvård. Älmhult, Lessebo och Tingsryd är de kommuner i
Kronobergs län som erbjuder gratis broddar och har gjort detta sedan 2017.
Övriga kommuner i länet erbjuder inte gratis broddar. Som jämförbara
kommuner har förvaltningen valt Klippan kommun och Osby kommun. Klippan
och Osby erbjuder inte gratis broddar.
Antal över 80 år med fallskador som krävt sjukhusvård: Öppna jämförelser
Kommun

År 2017

År 2018

Erbjuder broddar

Älmhult

59

58

Ja

Lessebo

54

53

Ja

Tingsryd

61

60

Ja

Klippan

58

62

Nej

Osby

53

52

Nej

Älmhults kommun erbjöd och delade ut gratis broddar under vintern 2017/2018.
Mellan dessa år minskade antalet personer med fallskador som krävde
sjukhusvård med en person. Det finns ingen statistik på om personer med
fallskador fallit utomhus eller inomhus, vilket typ av skada de drabbats av eller
om personerna använt broddar eller inte.
Fallolyckorna är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och kostar
kommuner och landsting många miljarder om året. Många av dessa olyckor
resulterar i höftfrakturer och en höftfraktur kostar, enligt Socialstyrelsen, vården
ca 200 000 kr. Då är inte kostnaderna för primärvården inräknade.
Enligt Sveriges kommuner och Landsting avlider drygt 1000 personer varje år på
grund av fallolyckor och ca 67 000 personer skadar sig så allvarligt att de
behöver läggas in på sjukhus.
Av tabellen nedan framgår kostnader för utdelning av broddar i Älmhults
kommun för vintern 2017/2018 och vintern 2018/2019
Vintern 2017/2018

Vintern 2018/2019

70 551 kronor exl. moms

34 419 exl. moms

Förvaltningen kan inte dra några slutsatser om utdelningen av gratis broddar
under vintern 2017/2018 och vintern 2018/2019 haft någon effekt på antalet
fallskador. Kostnaden anser förvaltningen är låg i förhållande till vad en
höftfraktur i genomsnitt kostar om man bortser från det personliga lidandet.
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Utifrån den omvärldsanalys som förvaltningen gjort, via olika hemsidor, kan vi
anta att broddar minskar risken för fallskador men även konstatera att det finns
brist på evidens som stärker detta. Även om det finns brist på evidens så väljer
ett flertal kommuner i landet att dela ut gratis broddar som en service till sina
invånare. Förvaltningen kan även konstatera att det finns kommuner som tagit
beslut om att inte dela ut gratis broddar till invånarna på grund av brist på
evidens samt att ett sådant beslut kan strida på likabehandlingsprincipen i
kommunallagen.

Överväganden
Förvaltningen kan inte se att kostnaden av broddar är så stor utan att den skulle
överväga nyttan av att dela ut gratis broddar. Detta som en service och som en
fallförebyggande åtgärd för invånarna över 70 år i Älmhults kommun.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen och skickar den vidare till
kommunfullmäktige

Ingrid Göransson

Charlotte Nygren-Bonnier

Myndighets- och hälsosjukvårdschef

Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 175 Utvärdering av broddar till äldre
kommuninvånare
Ärendenummer KS 2017/128

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialnämnden
med samma motivering som tidigare återremiss.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 156 att alla kommuninvånare över
70 år ska ha rätt att hämta ut gratis broddar hos kommunen. Socialnämnden fick
i uppdrag att upphandla och ombesörja utdelning av broddar inför vinter
2017/2018 och 400 000 kronor anslogs för ändamålet.
Kommunfullmäktige beslutade även att utdelningen av broddar ska utvärderas
och rapporteras till kommunfullmäktige senast i april 2018. Därtill beslutade
kommunfullmäktige att en eventuell fortsättning av utdelning och finansiering
ska beslutas i samband med budget 2019.
Socialnämnden lämnade den 2018-04-18, § 42 en redovisning till
kommunstyrelsen. Av redovisningen framgår att utdelning av broddar skett
mellan den 21 december 2017 och den 31 mars 2018. 1053 personer har hämtat
ut broddar till en kostnad om totalt 70 551 kronor exklusive moms.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2018-05-22, § 75 ärendet till
socialnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskade en utvärdering där
effekterna av utdelning av broddar skulle belysas avseende kostnader och
fallskador.
Socialnämnden beslutade den 2018-10-24, § 97 att föreslå kommunstyrelsen att
lägga ärendet till handlingarna och gav socialförvaltningen i uppdrag att dela ut
broddar till äldre över 70 år för vintern 2018/2019.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 97
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-22, § 75
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-18, § 42
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-27 § 156

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslås, i enlighet med
socialnämndens förslag, lägga ärendet till handlingarna.
Elizabeth Peltola (C) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott, i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag, återremitterar ärendet till
socialnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Eva Ballovarres och Elizabeth Peltolas förslag mot varandra
och finner att arbetsutskottet bifaller Elizabeth Peltolas förslag.
_____
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 206 Sammanträdestider 2020
Ärendenummer KS 2018/107

Kommunstyrelsens förslag respektive beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdestider för
kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
1. Kommunfullmäktige
2. Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige utgår från att
fullmäktiges sammanträden sker sista måndagen i månaden kl. 18.30 förutom
under juli månad, då inget sammanträde hålls.
Kommunstyrelsen sammanträder i regel på tisdagar tre veckor innan
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i regel på tisdagar två veckor
innan kommunstyrelsen sammanträder.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder från kl.
08.30.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslås sammanträda följande dagar:
KSAU
17 december 2019
21 januari
25 februari
24 mars
21 april
26 maj
30 juni

KS
14 januari
4 februari
10 mars
7 april
5 maj
9 juni
11 augusti

KF
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
29 juni
31 augusti

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

25 augusti
22 september
13 oktober
17 november
15 december

8 september
6 oktober
27 oktober
1 december
12 januari 2021

28 september
26 oktober
23 november
14 december
25 januari 2021

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse

2019

2019-09-25
Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider 2020
Ärendenummer KS 2018/107

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige utgår från att
fullmäktiges sammanträden sker sista måndagen i månaden kl. 18.30 förutom
under juli månad, då inget sammanträde hålls.
Kommunstyrelsen sammanträder i regel på tisdagar tre veckor innan
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i regel på tisdagar två veckor
innan kommunstyrelsen sammanträder.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder från kl.
08.30.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslås sammanträda följande dagar:
KSAU
17 december 2019
21 januari
25 februari
24 mars
21 april

KS
14 januari
4 februari
10 mars
7 april
5 maj

KF
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj

26 maj
30 juni
25 augusti
22 september
13 oktober
17 november
15 december

9 juni
11 augusti
8 september
6 oktober
27 oktober
1 december
12 januari 2021

29 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december
25 januari 2021

Beslutsnivå
1. Kommunfullmäktige
2. Kommunstyrelsen
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25
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Tjänsteskrivelse

2019

2019-09-25

2(2)

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdestider för
kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner sammanträdestider för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (c)
gällande kommunfullmäktiges beslut kring ekonomisk uppföljning
På kommunfullmäktiges junisammanträdes beslutades i samband med delårsrapporten från mars
månad följande:
10. Kommunfullmäktige beslutar att månadsrapporter från utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden ska lämnas till kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti fanns ärendet med och muntliga rapporter inkom
från dessa nämnders förvaltningschefer, socialnämnden hade även ett skriftligt underlag från
april, några exakta siffror fanns inte att tillgå och det sas inget om det ökande underskottet.
På juli, september och oktobers möten har inga ekonomiska rapporter inkommit.
Under sommaren har socialnämndens underskott skenat, trots ett tillskott på 12 miljoner kronor i
juni för att täcka det förväntade underskottet 2019 så pekar det efter augustis delårsrapport mot
ett ännu större underskott på närmre 16 miljoner kronor.
I samband med att socialdemokraterna yrkade på denna form av månadsrapporter så försäkrade
vi oss om att det inte blev något större merarbete för tjänstepersonerna. Vi fick svaret att det var
enkelt att ta fram detta och att ekonomin ändå följdes på månadsbasis ute i förvaltningarna.
Med anledning av detta undrar jag:

-

Varför följs inte kommunfullmäktiges beslut?
Hur ser du på nämndernas allvarliga, ekonomiska läge?
Eftersom ekonomin inte följts upp enligt fullmäktiges beslut och redovisats i
kommunstyrelsen, hur har alliansen kontroll över kommunens ekonomi?
Vilka åtgärder har alliansen påbörjat i de olika nämnderna för att skapa en hållbar
ekonomi över tid?

Eva Ballovarre
Socialdemokraterna
2019-10-16

79

2019-10-20
Interpellation ställd till Elizabeth Peltola (C) Kommunalråd i Älmhults kommun
angående tjänstemannens hemliga avtal i upphandling och
konkurrensutsättning som skall vara i upphandling.
För att förtydliga var det är för spelregler som gäller är det våra väljare i Älmhults kommun
som rösta fram vilka företrädare som skall bestämma. Det som nu börja hända är att våra
tjänstemän arbeta utan ledning av de direktiv som politikerna skall ge. Detta blir tillslut en
kommun som arbeta utan ledning. Det är kommunalrådets uppgift att tillse att de ledande i
Älmhults kommuns partier skall har samma information tjänstemännen tar fram förslagen
de folkvalda politikerna väljer förslagen så skall en demokratin fungera.
Hemliga avtal? Tjänstemännens uppgift är att skaffa fram upphandlingsunderlag som
politikerna kan komma överens om då skall intresserade entreprenörer få del av detta.
Som vi har det nu, har en del partier insyn medan andra få stå utanför det bädda till
konflikter särskilt när vi inte ens får information innan ett beslut om att bygga ny skola
avtalet om upphandling inte är bestämda.
Med anledning av detta önska jag svar på följande:

-

-

-

Anser du att tjänstemännen skall kunna skriva hemliga avtal då det påverka
budgetarbetet då vi inte vet hur mycket det kommer att kosta?
Är det inte politikerna som ska styra upphandlingen och tjänstemannen ta order av
detta?
Det har i tjänstemanbudgeten framkommit att samtidigt som vi bygger ny skola så
planera man att riva en annan fin skola i kommunen tycker kommunalrådet att detta
är en bra lösning med tanke på kommunens stora skuld berg?
Med anledning av att det i dag finns fyra tomma skolor inte användes som är byggda
till att användas till det ändamål den nya skolan i Paradiset ska man inte använda de
lokaler man redan har först?
Att hyra paviljonger till klassrum när kommunen har skolor som står tomma är det
rätt?

Börje Tranvik
Sverigdemokraterna Älmhult
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BESLUT
2019-10-15
Dnr: 201-5906-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
15 oktober 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Älmhult
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Selin Hult
Ny ersättare: Lars Henriksson
Avgången ledamot: Sofia Herbertsson
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Älmhult
Ledamot

Ersättare

Gusten Mårtensson
Elizabeth Peltola
Marie Olofsson
Tomas Harrysson
Yvonne Jonsson
Vidar Lundbäck
Pontus Haglund
Selin Hult *
John-Arne Sandström

1. Anders Mårtensson
2. Nusreta Kurtanovic Nilsson
3. Claes Lindahl
4. Tobias Herz
5. Lars Henriksson *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Saramaria Johansson

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2019-10-15

201-5906-2019

Selin Hult
SOLROSVÄGEN 3
34334 ÄLMHULT

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
15 oktober 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Centerpartiet
Kommun: Älmhult
Valkrets: Älmhult

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Bevis
2019-10-15

201-5906-2019

Lars Henriksson
SOLROSVÄGEN 1
34334 ÄLMHULT

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
15 oktober 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Centerpartiet
Kommun: Älmhult

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2019-10-15
Dnr: 201-5904-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
15 oktober 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Älmhult
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Tord Åkesson
Ny ersättare: Elof Danielsson
Avgången ledamot: Viktor Emilsson
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Älmhult
Ledamot

Ersättare

Sonja Emilsson
Bo Mazetti-Nissen
Tomas Simonsson
Inga Karlsson
Jakob Willborg
Tord Åkesson *
Daniel Stenvall
Dan Blixt

1. Marie Rosenquist
2. Fredrik Danielsson
3. Erik Ederfors
4. Elof Danielsson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Saramaria Johansson

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2019-10-15

201-5904-2019

Tord Åkesson
LINGONVÄGEN 3
34334 ÄLMHULT

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
15 oktober 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Moderaterna
Kommun: Älmhult
Valkrets: Älmhult

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Bevis
2019-10-15

201-5904-2019

Elof Danielsson
FORRERYD 81
34397 ÄLMHULT

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
15 oktober 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Moderaterna
Kommun: Älmhult

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 198 Översyn av kultur- och fritidsnämndens
förvaltningsorganisation
Ärendenummer KS 2017/97

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att utforma ny struktur för ledning och ansvar
för kultur- och fritidsverksamheten.
2. Kommunchefen får i uppdrag att påbörja rekrytering av verksamhetsledare
tillika processledare för kultur- och fritidsverksamheten.
3. Ny struktur skall gälla från 2020-01-01.
4. Kommunchefen får i uppdrag att löpande informera kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott om utvecklingsarbetets
gång.
5. Kommunstyrelsens beslut lämnas som information till kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-05-28, § 161 kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) i uppdrag att ta fram ny
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Den nya organisationen
ska innebära en samlad förvaltning för kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Dock bör ingen egen förvaltningsenhet bildas.
Kommunchef inkom 2018-09-06 med förslag till beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2018-11-06, § 202 att bordlägga ärendet.
Teknisk chef har 2019-07-03 inkommit med nytt förslag angående kultur- och
fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 136
 Förslag avseende kultur- och fritidsprocessen daterat 2019-07-03
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06, § 202
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-23, § 132
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-06
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 161

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Eva Ballovarre (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsens beslut lämnas till
kommunfullmäktige för information.
Beslutsgång
Ordförandens frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt Eva Ballovarres
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Kommunchef
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 203 Tillgänglighetspris 2019
Ärendenummer KS 2019/123

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen delar inte ut tillgänglighetspris för 2019.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 45 att instifta ett tillgänglighetspris för lovvärda insatser avseende att öka tillgängligheten för människor
med funktionshinder.
Priset har delats ut sex gånger, senast 2017. Tidigare pristagare:
2009 – Älmhultsbostäder AB
2010 – Ove Varland
2011 – Ingela Thulander
2012 – Ica Maxi
2016 – ÄIF Akademin
2017 – Marianna och Anders Agetorp
Kommunala tillgänglighetsrådet och kommunstyrelsens arbetsutskott ska
gemensamt ta fram ett förslag på pristagare till kommunstyrelsen, som i sin tur
utser pristagare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förtydligade 2016-04-12, § 95 att priset ska
delas ut när det utförts lovvärda insatser och att detta inte nödvändigtvis innebär
att priset delas ut varje år.
I år har inga nomineringar till tillgänglighetspriset inkommit. Kommunala
tillgänglighetsrådet föreslår därför att kommunstyrelsen inte delar ut något pris
för 2019, 2019-09-11, § 6. Rådet föreslog i samma beslut att skicka uppmaning
till föreningar, företag och privatpersoner om att ta initiativ inför nästa år.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Kommunala tillgänglighetsrådets förslag 2019-09-11, § 20
 Kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30, § 45

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) föreslår bifall till förslag att inte dela ut priset.
_____
Beslutet skickas till
Tillgänglighetsrådet
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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