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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 164 Verksamhetsplan för att stärka barns
rättigheter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/132

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen antar det styrande dokumentet Verksamhetsplan för att
stärka barns rättigheter i Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen antar mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början av 2020 att utarbeta en modell för
att säkerställa att Älmhults kommun lever upp till Barnkonventionen som den 1
januari 2020 blev svensk lag. Utgångspunkten var att säkerställa att de beslut
som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade och lever upp till
Barnkonventionen.
Resultatet av detta arbete är en policy och en verksamhetsplan som föreslås gälla
samtliga förvaltningar, nämnder och styrelser inom kommunen. Syftet är att
Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska genomsyra Älmhults kommuns
verksamheter.
Policyns övergripande mål är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att
bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns
möjligheter till delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål
för att kunna leva upp till det övergripande målet.
Policyn förmodas antas av kommunfullmäktige 2020-12-14. Om policyn antas
föreslås att dokumentet Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun och mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag antas.
Verksamhetsplanen redogör för hur kommunens verksamheter kan arbeta för att
uppnå de övergripande målen och delmålen som är angivna i Policyn.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Förslag till verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults
kommun, 2020-12-03
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, mall, 2020-11-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga nämnder inom Älmhults kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 165 Utbyggnad Haganässkolan samt utvecklande
av området
Ärendenummer KS 2020/153

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta fram
ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska innehålla; behov av utbyggnad
och utformning, analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i skolan,
samt kostnadsberäkning av förslaget.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunens utveckling med tillhörande befolkningstillväxt skapar behov av
utökning av en rad kommunala verksamheter. Detta gäller även kommunens
gymnasium samt vuxenutbildning.
Dagens Haganässkola har ett ökat behov av platser vid utgången av år 2024,
enligt antagen Lokalförsörjningsplan. För start av eventuell utbyggnad, bör den
planeringen påbörjas andra hälften av 2021. I samband med detta behöver även
området runt Haganässkolan utvecklas för att bättre möta krav och behov.
Utvecklingen av östra delen av Älmhult med nya stadsdelar som Furulund med
drygt 600 bostäder, Hagabo, Elmeskolan samt omvandlingen av Älmhults
handelsplats från ren handel till aktivitets- och innovationscenter påverkar
stadsstrukturen, rörelsemönstret och stadskaraktären. Det blir av stor vikt att
integrera de nya stadsdelarna med de befintliga. Skolområdet utgör en unikt
mötesplats/nav i östra delen av Älmhult.
Utbyggnaden av Haganässkolan samt utvecklandet av området är en komplex
fråga som behöver belysas från flera perspektiv. För att ha en god beredskap vill
kommunledningsförvaltningen ha ett uppdrag att i samverkan med tekniska
förvaltningen samt utbildningsförvaltningen starta upp planeringen. I detta skede
ämnar förvaltningen då arbeta fram ett underlag för i vilken omfattning som
skolan behöver byggas ut, ta fram beslutsunderlag för utbyggnad infattande
analys kring vilka verksamheter som ska rymmas i skolan samt
kostnadsberäkning av förslaget.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07
 Lokalförsörjningsplan daterad 2020-08-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 170 Upphandlingsplan 2021
Ärendenummer KS 2020/151

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner Upphandlingsplan 2021 samt lägger den till
handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning ska kommunstyrelsens
arbetsutskott godkänna upphandlingsplan avseende upphandlingar för belopp
överstigande 50 basbelopp. Föreligger upphandlingsplan 2021 överstigande 50
basbelopp för godkännande enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07
 Bilaga ”Upphandlingsplan 2021”

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

37
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 75 Svar på motion om utvärdering av
chefsutbildningar - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2020/13

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen
av Älmhults kommuns satsningar på ledarutveckling.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) gällande utvärdering av ledarskapssatsningar
inkom 2020-02-06. Förslagsställaren skriver att Älmhults kommun har under
lång tid satsat på ledarskapsutveckling, oavsett majoritet. Ett avtal om
chefsutbildning har träffats genom bland annat UGL (Utveckling Grupp Ledare).
UGL har använts under perioden 2010—2018. Dock har ingen utvärdering ägt
rum som redovisats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår därför att
en utvärdering sker kring effekten av Älmhults kommuns samlade satsningar på
ledarskapsutveckling.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 29, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun har under åren 2010–2018 sammanlagt 62 chefer deltagit i
programmet UGL (Utveckling Grupp Ledare). Av dessa 62 chefer arbetar idag
54 kvar i kommunen.
En metod som används för att utvärdera ledarskapet är medarbetarenkäten.
Enkäten genomförs vartannat år och svaren behandlas anonymt. I enkäten ställs
frågor kring hur ledarskapet upplevs ur ett medarbetarperspektiv. Vidare förs
medarbetarsamtalen årligen där dialog mellan medarbetare och chef sker.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen och anse motionen besvarad.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

46

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16
 Motion om utvärdering av chefsutbildningar, daterad 2020-02-06

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningen förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet
med Lars Ingvert (S) och Bo Bergsjös (L) yrkande och finner att
kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
HR-avdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

47
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2020-11-16
Kommunledningsförvaltningen
Anna Elmgren
anna.elmgren@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om
utvärdering av chefsutbildningar
Ärendenummer KS 2020/13

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) gällande utvärdering av ledarskapssatsningar
inkom 2020-02-06. Förslagsställaren skriver att Älmhults kommun har under
lång tid satsat på ledarskapsutveckling, oavsett majoritet. Ett avtal om
chefsutbildning har träffats genom bland annat UGL (Utveckling Grupp Ledare).
UGL har använts under perioden 2010—2018. Dock har ingen utvärdering ägt
rum som redovisats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår därför att
en utvärdering sker kring effekten av Älmhults kommuns samlade satsningar på
ledarskapsutveckling.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 29, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun har under åren 2010–2018 sammanlagt 62 chefer deltagit i
programmet UGL (Utveckling Grupp Ledare). Av dessa 62 chefer arbetar idag
54 kvar i kommunen.
En metod som används för att utvärdera ledarskapet är medarbetarenkäten.
Enkäten genomförs vartannat år och svaren behandlas anonymt. I enkäten ställs
frågor kring hur ledarskapet upplevs ur ett medarbetarperspektiv. Vidare förs
medarbetarsamtalen årligen där dialog mellan medarbetare och chef sker.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen och anse motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1-2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16
 Motion om utvärdering av chefsutbildningar, daterad 2020-02-06

Ärendeberedning
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i
motion Dnr 2020/109 att utvärdera ledarskapssatsningar i Älmhults kommun.
Förslagsställaren skriver att Älmhults kommun har under lång tid satsat på
ledarskapsutveckling, oavsett majoritet. Ett avtal om chefsutbildningar har
träffats genom bland annat UGL (Utveckling Grupp Ledare). UGL har använts
under perioden 2010—2018. Vidare skriver förslagsställaren att ingen

48

Tjänsteskrivelse
2020-11-16

2(3)

utvärdering har genomförts eller redovisats till kommunfullmäktige över tidigare
gjorda insatser samt att det är viktigt att kommunfullmäktige får del av resultatet.
Förslagsställaren föreslår därför att en utvärdering sker kring effekten av
Älmhults kommuns samlade satsningar på ledarskapsutveckling.
I Älmhults kommun har under åren 2010–2018 sammanlagt 62 chefer deltagit i
programmet UGL. Av dessa 62 chefer arbetar idag 54 kvar i kommunen.
En metod som använts för att utvärdera hur ledarskapet upplevs ur ett
medarbetarperspektiv är medarbetarenkäten. I Älmhults kommun genomförs
medarbetarenkät vartannat år och svaren behandlas anonymt.
I samband med att medarbetarenkäten genomfördes 2013–2017 utvärderades
ledarskapet genom ett ledarskapsindex som bestod av följande frågor; min
närmaste chef är mycket bra på att organisera och utveckla vår verksamhet, min
närmaste chef är mycket bra på att leda och motivera sina medarbetare. Under
åren har indexet sett ut enligt följande; 2013 71%, 2015 70 %, 2017 74%.
Svarsalternativen är en 5-gradig skala där indexet baserar sig på de som svarat 4
stämmer bra eller 5 mycket bra.
Efter 2017 omvandlades ledarskapsindex till HME (Hållbart medarbetarengagemang). Det gjordes för att kunna jämföra Älmhults resultat med övriga
kommuners HME. Enkäten har tre frågor för att utvärdera ledarskapet; min
närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, min närmaste chef
visar förtroende för mig som medarbetare, min närmaste chef ger mig
förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Resultatet för 2019 visar på ett index
om 79 %.
I medarbetarenkäten ställs också frågan till alla medarbetare i organisation kring
motivation. Här svarar man på frågor kring följande områden; arbetet känns
meningsfullt, lär man nytt och utvecklas samt om man ser framemot att gå till
arbetet. Index inom detta område var 2019 82%, vilket visar att man trivs och är
motiverad i sitt arbete oaktat om man är chef eller medarbetare i Älmhults
kommun. En viktig faktor för motivation är att ledarskapet fungerar väl.
Vidare genomförs årligen medarbetarsamtal där det bland annat det ingår frågor
kring hur medarbetaren uppfattar sin chef. Vid samtalet finns möjlighet till
dialog om förväntningar på ledarskapet, även det en form av utvärdering.
Kommunledningsförvaltningen anser därmed motionen besvarad.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen
av Älmhults kommuns satsningar på ledarutveckling.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
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3(3)

Anna Elmgren

Susann Pettersson

HR-chef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
HR-avdelningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 76 Svar på motion om att införa
visselblåsarfunktion i Älmhults kommunkoncern Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/52

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att visselblåsarfunktionen tas
fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) om att införa en visselblåsarfunktion
innefattande hela kommunkoncernen inkom 2020-05-12.
Förslagsställaren skriver i motionen att utgångspunkten är att det ska vara
rättssäkert för alla arbetstagare att flagga upp om man ser att saker går fel till ute
i verksamheterna och i ett tidigt skede kunna göra åtgärder. Arbetstagarens
anonymitet måste säkras. En visselblåsarfunktion ska syfta till att synliggöra
eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet gällande personer i
ledande befattningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 96, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
För närvarande finns det ett EU-direktiv som är under pågående arbete, vilket
kommer att leda fram till ett lagförslag om visselblåsning. Senast 17 december
2021 skall medlemsstaterna ha satt i kraft lagar och författningar för att följa
direktivet.
Med anledning av kommande lagförslag föreslås att motionen bifalls och att
visselblåsarfunktionen tas fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer
2021.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16



Motion om visselblåsarfunktion i Älmhults kommun, inkommen 2020-05-12

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

53
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 167 Svar på motion om
tillgänglighetsanpassning av kommunal badplats
Ärendenummer KS 2019/113

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en
tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Tord Helle, Sverigedemokraterna Älmhult, föreslår i motion att Älmhults
kommun ger tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa minst en av
de kommunala badplatserna i Älmhults kommun. Motionen har remitterats till
tekniska förvaltningen att besvara remissen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-11-05, § 100, att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till att en
tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-05, § 100
 Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-10-22, § 89
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14
 Motion om tillgänglighetsanpassad badstrand, daterad 2019-08-16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut
2020-11-05, §100,
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Motionär
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 100 Motion om tillgänglighetsanpassad badplats
Ärendenummer KFN 2019/36

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till fullmäktige:
-

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en
tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tord Helle, Sverigedemokraterna Älmhult, föreslår i motion att Älmhults
kommun ger tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa minst en av
de kommunala badplatserna i Älmhults kommun. Motionen har remitterats till
tekniska förvaltningen att besvara remissen.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14
 Kultur- och fritidsnämndens presidium beslut 2019-11-14, § 110
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande daterad 2019-10-17
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 159
 Motion, Tillgänglighetsanpassad badstrand, daterad 2019-08-16
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kultur- och fritidsnämndens presidium

§ 89 Motion om tillgänglighetsanpassad badplats
Ärendenummer KFN 2019/36

Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till fullmäktige:
-

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en
tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tord Helle, Sverigedemokraterna Älmhult, föreslår i motion att Älmhults
kommun ger tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa minst en av
de kommunala badplatserna i Älmhults kommun. Motionen har remitterats till
tekniska förvaltningen att besvara remissen.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14
 Kultur- och fritidsnämndens presidium beslut 2019-11-14, § 110
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande daterad 2019-10-17
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 159
 Motion, Tillgänglighetsanpassad badstrand, daterad 2019-08-16

Kultur- och fritidsnämndens presidiums behandling
Förslag på sammanträdet

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 168 Svar på motion om kontaktlöfte - Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/119

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att skapa ett kontaktlöfte för Älmhults
kommun, daterad 2020-10-09. Förslagsställaren skriver att då Älmhults kommun
har startat ett servicecenter för att fokusera på att förbättra tillgänglighet och
bemötande samt rätt till en god service för kommunens invånare bör Älmhults
kommun även upprätta ett kontaktlöfte gentemot kommunens invånare, företag
och besökare.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 157 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag beretts på
kommunledningsförvaltningen. Då förslagen i motionen redan behandlas inom
arbetet för kommunens servicelöfte föreslår Kommunledningsförvaltningen att
motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-25
 Motion om kontaktlöfte daterad 2020-10-09

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

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 166 Avsluta ansökan om att driva intraprenad
inom området hemtjänst
Ärendenummer KS 2019/109

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar avsluta intraprenadansökan från hemtjänst
centrala 2.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
2019-08-13 inkom en ansökan till socialförvaltningen från fem anställda inom
hemtjänsten om att driva hemtjänsten i det geografiska området Göteryd,
Hallaryd och Delary som en intraprenad. Enligt ansökan skulle även delegerade
hemsjukvårdsinsatser ingå.
2020-02-26, § 26, gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att gå
igenom chefskapet och områdesindelningen med sökande för återrapportering i
mars på socialnämnden.
Den 15 april 2020 inkommer sökande med ett meddelande om att de vill lägga
sin ansökan om intraprenad på is då de fått mycket mindre brukartimmar och har
svårt att se hur det då ska gå ihop ekonomiskt med en intraprenad.
Socialnämnden beslutade 2020-11-18, § 124, att föreslå kommunstyrelsen
besluta avsluta intraprenadansökan från hemtjänst centrala 2.

Beslutsunderlag
 Socialnämnden 2020-11-18, § 124
 Skrivelse angående intraprenad
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27
 Socialnämnden 2020-02-26, § 26

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i
enlighet med socialnämndens beslut 2020-11-18, § 124.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

71

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 124 C2 hemtjänst ansökan om att driva
Intraprenad
Ärendenummer SOC 2019/7

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta
intraprenadansökan från hemtjänst centrala 2.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
2019-08-13 kommer en ansökan in till socialförvaltningen från fem anställda
inom hemtjänsten om att driva hemtjänsten i det geografiska området Göteryd,
Hallaryd och Delary som en intraprenad. I intraprenaden ska även delegerade
hemsjukvårdsinsatser ingå enligt ansökan. Intraprenaden ska drivas genom att
två av de anställda har ansvaret.
2020-02-26 § 26 ger socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att gå igenom
chefskapet och områdesindelningen med sökande för återrapportering i mars på
socialnämnden.
Den 15 april 2020 inkommer sökande med ett meddelande om att de vill lägga
sin ansökan om intraprenad på is då de fått mycket mindre brukartimmar och har
svårt att se hur det då ska gå ihop ekonomiskt med en intraprenad.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27
 Inkommet meddelande om att lägga ansökan på is, 2020-04-15
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Sökande
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialförvaltningen
Amanda Svensson
amanda.svensson@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Intraprenadansökan från C2 hemtjänst
Ärendenummer SOC 2019/7

Sammanfattning av ärendet
2019-08-13 kommer en ansökan in till socialförvaltningen från fem anställda
inom hemtjänsten om att driva hemtjänsten i det geografiska området Göteryd,
Hallaryd och Delary som en intraprenad. I intraprenaden ska även delegerade
hemsjukvårdsinsatser ingå enligt ansökan. Intraprenaden ska drivas genom att
två av de anställda har ansvaret.
2020-02-26 § 26 ger socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att gå igenom
chefskapet och områdesindelningen med sökande för återrapportering i mars på
socialnämnden.
Den 15 april 2020 inkommer sökande med ett meddelande om att de vill lägga
sin ansökan om intraprenad på is då de fått mycket mindre brukartimmar och har
svårt att se hur det då ska gå ihop ekonomiskt med en intraprenad.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27
 Inkommet meddelande om att lägga ansökan på is, 2020-04-15

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta intraprenadansökan
från hemtjänst centrala 2.

Amanda Svensson

Jenny Smedberg

Nämndsekreterare

Socialchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Sökande
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För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

§ 26 Ansökan om att driva intraprenad, från
hemtjänsten centrala 2
Ärendenummer SOC 2019/7

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att gå igenom chefskapet
och områdesindelningen med sökande för återrapportering i mars på
socialnämnden.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Personal på hemtjänst centrala 2 har inkommit med en mer komplett ansökan om
intraprenad för hemtjänsten centrala 2 med utgångspunkt ifrån Solgården i
Göteryd.

Beslutsunderlag
 Intraprenadansökan hemtjänst Göteryd, Delary och Hallaryd inkommen
2020-02-07

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenquist (M) yrkar att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag
att gå igenom chefskapet och områdesindelningen med sökande för
återrapportering i mars på socialnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt yrkande av Marie
Rosenquist (M) och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialchef
Verksamhetschef vård och omsorg
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 175 Fastställande av budget och
verksamhetsplan för år 2021 med plan för åren
2022-2023
Ärendenummer KS 2020/55

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa lokalresursplan för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt framlagt
förslag från C, M och KD.
2. Fastställa exploateringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
3. Fastställa investeringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
4. Upphäva beslut 2020-06-22 KS 2018/136 § 79 samt 2019-05-27 KS
2018/136 § 88 motsvarande anslag till tekniska nämnden om 302,5 mnkr
avseende Paradiset, projekt 17481.
5. Tilldela tekniska nämnden ett anslag om 252,5 mkr fördelat 20 mnkr år 2020,
175 mnkr år 2021 samt 57,5 mnkr år 2022 för att uppföra Paradiset, projekt
17481.
6. Uppdra till tekniska nämnden att påbörja upphandling av Skola 7 - 9 Linné
etapp 1A + 1B, Skola Diö utbyggnad 4 klassrum samt Förskola Norregård
utbyggnad (om 2 avd) samt återkomma till kommunfullmäktige om
budgetbehov och tilldelning av anslag.
7. Utöka låneramen från 1 335 miljoner kronor till 1 549 miljoner kronor.
8. Fastställa driftsbudget och verksamhetsplan för år 2021 och plan 2022 - 2023
enligt framlagt förslag från C, M och KD.
9. Fastställa resultatmål med indikatorer till nämnderna för år 2021 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
10. Fastställa indikatorer till nämnderna för år 2020 enligt framlagt förslag från
C, M och KD.
11. Fastställa skattesatsen till 20,96 kronor för år 2021.
12. Använda resultatutjämningsreserv (RUR) enligt liggande förslag från C, M
och KD.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

13. Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och landsting,
till 1,25% för år 2021.
14. Fastställa nämndernas taxor och avgifter enligt framlagt förslag från
nämnderna.
15. Fastställa finansiella mål för ekonomin som är av god ekonomisk
hushållning, budget 2021 – 2023 enligt förslag från C, M och KD.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att:
o Utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte
att långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska
utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.
o Initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med
hänsyn till de resurser som finns tillgängliga.
o Utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet
med syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Eva Ballovarre (S), Patricia Schooner (S), Stefan Jönsson (S), Lars Ingvert (S),
Helen Bengtsson (S), Kristina Spjuth Sahlberg (S), Petra Karlsson (S), Kent
Ballovarre (S), Birgitta Bengtsson (S), Tommy Lövquist (S), Ann Johansson (S),
Håkan Pettersson (S), Predrag Jankovic (V) och Ulla-Britt Andreasson (V)
reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas budgetförslag.
Bo Bergsjö (L) och Lina Yosefi (L) reserverar sig mot Alliansens budget
eftersom den saknar balans och finansiering. Budgeten bygger på framtida
skattehöjning och ökad belåning som belastar framtida generationer.
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år upprätta en budget senast i november månad.
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska
också innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Beslutet ska också innehålla en plan för de kommande tre åren.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

80

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 3(6)

Kommunfullmäktige

Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 250, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla Nya alliansens budgetförslag
med inkluderande uppdrag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 250
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 145
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med Centerpartiet,
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till budget daterad 2020-10-12
 Budgetförslag ”Budget 2021, plan 2022 – 2023” upprättat av Centerpartiet
(C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD)
 Bilaga Lokalresursplan 2021–2031
 Bilaga Investeringsbudget 2021–2032
 Bilaga Exploateringsbudget 2021–2032
 Bilaga Taxor och Avgifter 2021
 Presidieskrivelse om förslag till budget för kommunrevisionen år 2021
daterad 2020-09-28
 Budget i balans utan skattehöjning, Liberalerna 2020-10-21
 Budgetförslag "Budget 2021, plan 2022–2023", Liberalerna
 Budget 2021 för Älmhults kommun, Socialdemokraterna
 Budgetförslag från Sverigedemokraterna
 Yrkande till budget 2021 från Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD), KarlHenrik Wallerstein (KD), Gusten Mårtensson (C), Tomas Harrysson (C), Pontus
Haglund (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Rosenquist (M), Marie Olofsson
(C), Tomas Simonsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Eva Ballovarre (S), Stefan Jönsson (S), Lars Ingvert (S), Ann Johansson (S),
Predrag Jankovic (V), Kent Ballovarre (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas
budgetförslag.
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Eva Ballovarre (S) och Stefan Jönsson (S) yrkar avslag till Nya alliansens
budgetförslag, Sverigedemokraternas budgetförslag och Liberalernas
budgetförslag.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till miljöpartiets uppdrag i miljöpartiets
budgetförslag.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Socialdemokraternas budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Liberalernas budgetyrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Socialdemokraternas förslag
som motförslag till huvudförslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Liberalernas förslag som
motförslag till huvudförslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Sverigedemokraternas
förslag som motförslag till huvudförslaget.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ordförande finner att kommunfullmäktige utsett Socialdemokraternas förslag till
motförslag.
Propositionsordning 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael
Öbergs (MP) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat avslå Michael Öbergs (MP)
yrkande.
Omröstningsresultat
Propositionsordning 1
Ordföranden instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut och rösta NEJ för bifall till Eva Ballovarre (S) med fleras
yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)

JA

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövqvist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
19

14

6

19 ledamöter röstade JA, 14 ledamöter röstade NEJ och sex ledamöter avstod
från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 171 Inrättande av parlamentarisk beredning inför
mandatperioden 2022-2026
Ärendenummer KS 2020/134

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att se över den
politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför mandatperioden
2022–2026. I uppdraget ingår att behandla följande:
o Allmän översyn nämnd- och förvaltningsorganisation
o Utvärdering av förändringar inför mandatperioden
o Översyn av nämndernas reglementen
o Översyn av arbetsordning för nämnder och kommunstyrelse
o Översyn revisorernas reglemente och antalet revisorer
o Översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
o Översyn av antal ledamöter i fullmäktige
2. Principer för förtroendevaldas uppdrag (vad som förväntas av de
förtroendevalda, samt vilka krav på verktyg och stöd som är rimliga)
3. Principer för utbildning av förtroendevalda (vem ansvarar för vad?)
4. Principer för bolag och bolagens roll i kommunkoncernen
5. Beredningen ska vara parlamentariskt sammansatt och alltså bestå av åtta
ledamöter med lika många ersättare.
6. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare vid sammanträdet i
december 2020. Varje parti med mandat i fullmäktige ska till
kommunfullmäktige nominera en ledamot och en ersättare inför detta
sammanträde. Kommunfullmäktige ska också välja ordförande och vice
ordförande i beredningen.
7. Beredningen ska lämna förslag inom givna uppdragsområden så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022. En delrapportering av
beredningens arbete ska lämnas till fullmäktige i september 2021.
8. Kommunfullmäktige anvisar 100 000 kronor ur anslaget för
kommunfullmäktiges oförutsedda (75 000 kr 2021 och 25 000 kr 2022) till
beredningens arbete.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

9. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) ska ställa sekreterare till
beredningens förfogande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Inför varje mandatperiod är det brukligt att kommunfullmäktige tillsätter en
parlamentarisk beredning för att utreda den politiska organisationen och
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.
Den politiska organisationen och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
tar tid att utreda och därför bör den parlamentariska beredningen tillsättas i god
tid innan nästkommande mandatperiod.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige inrättar en
parlamentarisk beredning med två representanter från respektive parti som är
representerat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Presidieskrivelse daterad 2020-11-04

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med presidiets
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 196 Motion om suicidprevention - Eva Ballovarre
(S)
Ärendenummer KS 2020/157

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2020-12-11 om suicidprevention. I
motionen yrkar Eva:
˗

Att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för
suicidprevention.

Beslutsunderlag
 Motion daterad 2020-12-11

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

89

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 197 Motion om en samlad trähusstrategi Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2020/159

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion 2020-12-10 om en samlad
trähusstrategi. I motionen yrkar Michael:
 Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en trähusstrategi inklusive mål,
åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults kommun inkluderat bolagen.

Beslutsunderlag
 Motion daterad 2020-12-10

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 198 Motion om välfärdssystemets förändringar Predrag Jankovic (V)
Ärendenummer KS 2020/158

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Predrag Jankovic (V) lämnade in en motion 2020-12-11 om välfärdssystemets
förändringar. I motionen yrkar Predrag:
 Att Älmhults kommun tar fram uppgifter om hur många fattiga pensionärer,
hur många sjuka som är utförsäkrade och hur många arbetslösa vi har i
kommunen som söker försörjningsstöd.
 Att ta fram uppgifter om hur många barn som har blivit drabbade av detta
och som har hamnat i barnfattigdom (enligt socialstyrelsens normer).
 Att ta fram ett program som ska minska behov för försörjningsstöd och
hjälpa fler att klara sig på egen hand och att förebygga barnfattigdom.

Beslutsunderlag
 Motion daterad 2020-12-11

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

Justerare

Sekreterare
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