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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 4 Ändring av detaljplan för Sjögård 2,
vattenverket i Älmhult
Ärendenummer KS 2020/165

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult,
Älmhults kommun
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult,
Älmhults kommun enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska förslag till ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i
Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver
upprättas för ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult,
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–4

Sammanfattning av ärendet
Den gällande detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult tillåter inte
körbar förbindelse från Elmevägen till kvartersmark med användningsområdet
E1 (Vattenverk).
I bygglovsbeslutet för vattenverket, Dnr. 2018-B0175-5, anges att senast i
samband med ansökan om definitivt slutbesked ska ut- och infart anordnas enligt
gällande detaljplan.
Vid vidare projekteringen av vattenverket visades det att trafiksituationen inte är
optimal för verksamheten, viken förutsågs inte när detaljplanen utformades.
Miljö- och byggförvaltningen anser att den föreslagna lösningen med infart vid
vattenverkets östra sida och utfart vid vattenverkets västra sida strider mot
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

detaljplanen och en planändring krävs för att kunna ge slutbesked med den
föreslagna lösningen.
Vattenverken är en viktig och långsiktig kommunal verksamhet och ska kunna
bedrivas på ett ändamålsenligt sätt därför ansöker kommunledningsförvaltningen
om en planändring för ”detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult”.
Ändringen avser att ta bort följande planbestämmelse ”körbar förbindelse får
inte anordnas”.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-28
 Plankarta för detaljplan P2018/4 ”Detaljplan för del av Sjögård 2, Älmhults
vattenverk, i Älmhult”. Laga kraftdatum 2018-02-22
 Planbeskrivning för detaljplan P2018/4 ”Detaljplan för del av Sjögård 2,
Älmhults vattenverk, i Älmhult”. Laga kraftdatum 2018-02-22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5 Svar motion om att utveckla
laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva Ballovarre (S
Ärendenummer KS 2020/106

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på motionen skickas till
tekniska nämnden för yttrande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen.
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela
Älmhults kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 124, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ett förslag till svar på motionen har utarbetats av kommunledningsförvaltningen
som föreslås remitteras till Tekniska nämnden för att inhämta synpunkter, då det
faller inom Tekniska nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14
 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult, daterad 2020-09-11
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

Kommunstyrelsen

2021-01-14

1(2)

Tjänsteskrivelse om remiss om svar motion om att
utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/106

Sammanfattning av ärendet
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen.
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela
Älmhults kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 124 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ett förslag till svar på motionen har utarbetats av kommunledningsförvaltningen
som föreslås remitteras till Tekniska nämnden för att inhämta synpunkter, då det
faller inom Tekniska nämndens ansvarsområde.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14
 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult, daterad 2020-09-11
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19

Ärendeberedning
Förslagsställaren skriver att då Älmhults kommun enligt sin miljöplan planerar
att upphöra användning av fossila bränslen i kommunen år 2030 och ha en
fossilfri kommunorganisation år 2025 så måsta kommunen börja med att skapa
förutsättningar för att klara av detta snarast möjligt. En viktig del i detta är att
skapa infrastruktur för elbilar i hela kommunen.
Följande åtgärder yrkas i motionen:
1.

Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta upp
laddstationer i kommunen aktualiseras innefattande både publika och icke
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Tjänsteskrivelse

U Älmhults
llJ) kommun

2021-01-14

2(2)

publika stolpar samt rekommendationer kring vilken effekt det ska vara på
stationerna.
Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för
anställda och besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.
Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika laddstationer
på kommunens parkeringar.

2.
3.

En utredning om kostnaden för att upprätta fler laddningsstationer i kommunen
gjordes år 2017, då kommunen blivit beviljade statliga medel (420 000 kronor)
från Klimatklivet för att kunna sätta upp laddningsstationer i kommunen.
Utredningen ledde dock inte till ett politiskt beslut och de statliga medel som
kommunen blivit beviljade skickades därmed tillbaka.
Förslag
Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att Tekniska
nämnden får i uppdrag att aktualisera tidigare utredning med fokus på;




Att belysa behovet av laddstationer och lämplig placering med
kostnadsberäkning avseende såväl investering som driftskostnad.
Vilka möjligheter som finns för att i första hand nå externa lösningar.
Att undersöka möjligheten att sätta upp laddstationer vid arbetsplatser för
anställda och besökare.

Vilket innebär att punkt nr 1 och 3 bifalles med ett utökat utredningsuppdrag
enligt ovan. Punkt 2 i motionen avslås.
Innan remissvar lämnas till kommunfullmäktige så bör Tekniska nämndens
synpunkter inhämtas, då ärendet ligger inom Tekniska nämndens
ansvarsområde.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på motionen skickas till
tekniska nämnden för yttrande.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden
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~lfa
1,, Socialdemokraterna
Utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult
I Älmhults kommuns miljöplan är ett av målen att till år 2030 ska användningen av fossila
bränslen upphört i Älmhults kommun och redan 2025 ska kommunorganisationen vara
fossilbränslefri.
Detta är ett högt uppsatt mål och det är dags att vi börjar skapa förutsättningarna för att det ska
bli verklighet. En viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela kommunen.
Idag finns både publika och icke publika laddmöjligheter i kommunen. Arbetsgivare i kommunen
har satt upp laddmöjligheter för sina anställda och eftersom kommunkoncernen har cirka 1600
anställda borde även kommunen göra det möjligt för sina anställda samt besökare att ladda på
kommunens parkeringar (avgiftsbelagt).
Antalet elbilar ökar stadigt på marknaden och efterfrågan på laddplatser finns. Detta borde skapa
förutsättningar för externa aktörer att sätta upp laddstationer runt om i kommunen.
En utredning kring var det är lämpligt att sätta upp laddstolpar finns redan, men kan behöva
aktualiseras. Det är viktigt att det blir en blandning av både snabbladdare och de som går lite
långsammare.
Med anledning av detta yrkar jag:

-

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

2020-09-11
Eva Ballovarre
Socialdemokraterna
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6 Medfinansiering Leader Linné Småland
Ärendenummer KS 2020/67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Älmhults kommun avser fortsätta samarbetet med Leader Linné Småland
och reserverar ett anslag om 200 tkr per år till medfinansiering för 2021 –
2022, bidraget ska anslås ur kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Jäv
Elizabeth Peltola (C)

Sammanfattning av ärendet
Föreligger inkommen handling med förfrågan om Älmhults kommun är villiga
att fortsätta samarbetet med Leader Linné Småland och bidra med
medfinansiering ytterligare två år. Leader Linné Småland skriver vidare att om
någon kommun skulle vilja träda ur så behöver det meddelas senast 31 januari
2021.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till samarbetet under
förutsättning att kommunstyrelsen anslår medel till medfinansieringen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-05
 Brev kommunstyrelsen om finansiering mellanperioden inkommen 2020-1217
 Tidsplan för strategiskrivningen Jordbruksverket inkommen 2020-12-17
 Finansiering Älmhult, inkommen 2020-12-17
 Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 184
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Thomas Harrysson (C) och Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Thomas Harrysson (C) och Sonja Emilsson (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För information
Kommunstyrelsen
Leader Linné Småland

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 184 Leader - programperiod 2021-2027
Ärendenummer KS 2020/67

Kommunstyrelsens beslut
 Älmhults kommun avser att delta i nuvarande leaderområde även kommande
programperiod, år 2021–2027, och ställer sig positiv till att Leader Linné
Småland samordnar en intresseanmälan till Jordbruksverket.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Leader Linné Småland skickade 2020-06-23 förfrågan om Älmhults kommuns
deltagande i leaderområde nästa programperiod, år 2021–2027, och om
kommunen ställer sig positiv till att Leader Linné Småland lämnar in en
intresseanmälan.
Nuvarande programperiod närmar sig slutet och därför påbörjas nu arbetet inför
åren 2021–2027. Den 18 juni 2020 öppnade Jordbruksverket upp möjligheten att
lämna in en intresseanmälan för att bilda leaderområden inför den nya
programperioden. Intresseanmälan är öppen till 11 september 2020.
Syftet med intresseanmälan är att Jordbruksverket ska kunna få en preliminär
bild över hur den geografiska spridningen ser ut och intresset för eventuella nya
leaderområden. Syftet är också att upprätta ett kontaktregister för att lättare
kunna sprida information till den som lämnar intresseanmälan samt de
intressenter som står bakom den.
Arbetsutskottet för Leader Linné Småland har fattat beslut om att samordna en
intresseanmälan från vårt område och behöver veta om Älmhults kommun är
positiv till att ingå i området även nästa programperiod.
Intresseanmälan är på inget sett bindande utan just en intresseanmälan och ett
första steg i arbetet.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

 Intresseanmälan om deltagande i kommande programperiod med Leader
Linné daterad 2020-06-23

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Leader Linné Småland
Alvesta kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Växjö kommun
Sävsjö kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 124 Delårsrapport 1 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder med negativa budgetavvikelser att
redovisa åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per
delårsrapport 2.
2. Kommunstyrelsen antar Alliansens åtgärdsprogram i enlighet med skrivelse
2020-05-25.
3. Kommunstyrelsen beslutar att de så kallade utvecklingsmedlen under
kommunstyrelsen fryses för användning under 2020 (9 miljoner kronor).
4. Kommunstyrelsen beslutar att medel för utökning av daglig verksamhet inom
demensvården fryses för användning under 2020 (2,5 miljoner kronor).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
5. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för Älmhults kommun.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att vid behov revidera aktiviteter
för att bidra till att uppnå resultatmål och återrapportera om dessa till
kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2.
7. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en plan för ett effektivt
lokalutnyttjande med syfte att utnyttja kommunens lokaler på ett mer
effektivt och ändamålsenligt sätt. I denna plan ska det ingå en översyn av
internhyran som motiverar att att minska verksamheternas lokalkostnader.
8. Älmhults kommun anlitar SKR:s Analysgrupp för att få en objektiv analys av
kommunens ekonomiska situation samt verksamheternas kostnad och utifrån
detta få en bedömning av kommande års förutsättningar. Kostnaden på cirka
90 000 + 50 000 kronor tas från kommunstyrelsens strategiska satsningar.
9. Kommunchefen får i uppdrag att komma med förslag på hur vi i större
utsträckning kan dra nytta av att vi är en koncern.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–4
Kommunfullmäktige punkt 5–9

Avstår från att delta i beslut
Följande ledamöter avstod att delta i beslut avseende Eva Ballovarres (S)
tilläggsyrkande:
Elizabeth Peltola (C)
Thomas Harrysson (C)
Sonja Emilsson (M)
Soili Lång-Söderberg (M)
Bo Bergsjö (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsrapport 1 för kommunen.
Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad rapport, informera om
förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och ekonomi.
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) förtydligar att den senaste skatteprognosen är ett
scenario med mycket stor prognososäkerhet.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås.
Kommunens samlade prognos per mars månad 2020 påvisar ett förväntat
negativt resultat om 45,5 miljoner kronor, vilket innebär att kommunens
finansiella mål för god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2020-05-26 § 72
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14
Delårsrapport 1 daterad 2020-05-08
Alliansens (C,M,L,KD) förslag till ytterligare åtgärder för effektivisering
daterat 2020-05-25

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

















Utbildningsnämndens beslut 2020-04-30, §58
Delårsrapport 1 utbildningsnämnden daterad 2020-04-22
Socialnämndens beslut 2020-04-22, § 45
Delårsrapport 1 socialnämnden daterad 2020-04-20
Tekniska nämndens beslut 2020-04-26, § 39
Delårsrapport 1 tekniska nämnden daterad 2020-04-22
Kommunstyrelsen beslut 2020-05-05, § 93
Delårsrapport 1 kommunstyrelsen daterad 2020-04-02
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05, § 102
Delårsrapport 1 politisk verksamhet daterad 2020-04-20
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-16, § 35
Delårsrapport 1 kultur- och fritidsnämnden daterad 2020-04-07
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-04-27, § 41
Delårsrapport 1 miljö- och byggnämnden daterad 2020-04-16
Ordförandebeslut 2020-04-21 delårsrapport 1 gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor.
 Delårsrapport 1 gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterad
2020-04-14
 Delårsrapport 1 överförmyndarnämnden daterad 2020-04-16

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar som tillägg att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:
1. Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en plan för ett effektivt
lokalutnyttjande med syfte att utnyttja kommunens lokaler på ett mer
effektivt och ändamålsenligt sätt. I denna plan ska det ingå en översyn av
internhyran som motiverar att att minska verksamheternas
lokalkostnader.
2. Att Älmhults kommun anlitar SKR:s Analysgrupp för att få en objektiv
analys av kommunens ekonomiska situation samt verksamheternas
kostnad och utifrån detta få en bedömning av kommande års
förutsättningar. Kostnaden på cirka 90 000 + 50 000 kronor tas från
kommunstyrelsens strategiska satsningar.
3. Att kommunchefen får i uppdrag att komma med förslag på hur vi i
större utsträckning kan dra nytta av att vi är en koncern.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 4(4)

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Proposition 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå Eva Ballovarres
(S) tilläggsyrkande punkt 1-3. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat
bifalla tilläggsyrkanden punkt 1-3.

Protokollsanteckning
Alliansens ledamöter avstod från att delta i beslut då förslagen presenterats vid
sittande bord.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelse
Revision
Respektive nämnd

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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ALLIANSENS förslag till ytterligare åtgärder för effektivisering
Förslag till generella åtgärder, uppdras till kommunchefen att genomföra.
Prövning av tjänster.
Med rådande ekonomiska läge för Älmhults kommun ska samtliga verksamheter se över lediga
tjänster innan de återbesätts. Dialog ska föras med presidiet i respektive nämnd inför förändringar i
organisationen och återbesättning av vakanta tjänster för att säkerställa verksamhetens behov och
kvalité. En budget i balans ska eftersträvas och det krävs krafttag för att anpassa verksamheterna
inför framtiden. I de ekonomiska uppföljningarna under året ska varje nämnd redovisa totala antalet
anställda, i det fall antalet har ökat eller minskat ska det ges en beskrivning så att adekvata
uppföljningar och åtgärder kan vidtas. Kommunchefen uppdras att nog följa utvecklingen och
säkerställa att organisationen anpassar sina verksamheter. Ett uppdrag ges till HR om att utreda och
analysera utvecklingen av antalet anställda, och formen för anställning dvs tim- eller heltidsanställd
de senaste 5 åren inom kommunen, avrapportering ska ske till Personalutskottet och
Kommunstyrelsen.
Upphandling.
Fler varor och tjänster regleras genom upphandling och avtal. Detta är ett viktigt och kontinuerligt
arbete. Samarbete kring viss upphandling sker även med andra parter. Genom ständigt fler och nya
upphandlingar minskar kommunen kostnadsökningar.
Ökad kontroll av att upphandling och alla typer av kontrakt efterlevs. I de flesta fall följs regler, men
det måste ske till 100 procent.
I alla former av verksamhet är det viktigt att följa upp avtal och bevaka kvalitet.
Samverkan.
Sök mer och ökad samverkan med andra kommuner och aktörer för att få ökad effektivitet. Det finns
många aktiviteter som blir effektivare tillsammans med exempelvis grannkommuner. Det kan gälla
mängdföreteelse likaväl som specialiteter. Genom samverkan och specialisering ökar effektiviteten. I
verksamheter med få anställda eller timmar ökar tryggheten genom samverkan då flera personer kan
utnyttjas och stödja varandra.
Andra verksamhetsformer och ökad konkurrens.
Kommunens verksamheter ska stimulera initiativ som ger ökat inflytande och högre motivation för
medarbetarna. Ett sätt är genom intraprenader där möjlighet ges att driva verksamhet inom
kommunen med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.
Riktlinjerna för intraprenad ska revideras genom att förenkla och förtydliga förfarandet för att
uppmuntra till fler initiativ.
Privat verksamhet är alltid ett alternativ och bör om möjligt finnas parallellt med den offentliga.
Vanliga exempel på detta är skolor, förskolor och äldreboenden. Olika ägarformer kan stimulera
varandra.
Förslagsverksamhet.
En idésluss kan inrättas i Älmhults kommun för att öka innovationsförmågan i kommunen när det
gäller nya idéer och förslag som utgår från kommunens verksamheter. Varför ska vi införa
idéslussen?
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Det handlar om att stödja, stimulera och inspirera medarbetare att arbeta med innovationer. Främja
en kultur där vi uppmuntrar till att ta fram och sprida idéer och goda exempel i det dagliga arbetet
med verksamhetsutveckling. Målet är en långsiktig strukturell förändring.
Idéslussen fungerar också genom att hjälpa till att få fram bra underlag för politiska prioriteringar och
därmed bidra till ett bättre liv för medborgare och brukare.
Besvara alla förslag snabbt. Belöna de som kommer med konstruktiva idéer.
Sälj av.
De fastigheter och den verksamhet kommunen inte behöver långsiktigt skall säljas.
Marknadsföring och information.
För att uppnå önskad effekt och goda resultat behöver vi göra genomtänkta val i kommunens
kommunikation. Älmhults kommun använder flera olika kommunikationskanaler för att nå och skapa
dialog med olika målgrupper. För att öka kostnadsmedvetenheten bör annonser och olika typer av
marknadsföring minimeras. Kommunens egna digitala plattformar ska i ännu högre grad användas.
Digitalisering.
Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. I Älmhults kommun har vi kommit en bit på vägen
och nästa steg är att börja utforska och använda maskininlärning och artificiell intelligens, AI.
Satsningen på digitalisering ska öka.

2020-05-25
Centerpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
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Sidnummer, beslut 1(4)

Kommunstyrelsen

§ 276 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021
Ärendenummer KS 2020/145

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2021, daterad 2020-11-24
med tillägg att ett indikatormål som mäter antalet arbetstillfällen i
kommunen läggs till med målet att öka antalet arbetstillfällen i Älmhult.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en aktivitet för
hur styrelsen kan utöva sin uppsiktsplikt gentemot andra nämnder och bolag.
Uppdraget återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i februari
2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021.
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020 beslutat om budgetram för
kommunstyrelsen 2021.
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2021 bestående av
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2021,
fördelning av driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och områden som
under året ska prioriteras inom arbetsmiljö.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-12-01, § 259
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 daterad 2020-11-24
 Bilaga 1, Investeringsbudget 2021-2032 daterad 2020-11-24
 Bilaga 2, Exploateringsbudget 2021-2032 daterad 2020-11-24

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med
följande tillägg:
1. Ett indikatormål som mäter antalet arbetstillfällen i kommunen läggs till
med målet att öka antalet arbetstillfällen i Älmhult.
2. Tillitsbaserat ledarskap införs och utvecklas inom lämpliga
verksamheter. Idéer från personalen tas tillvara på.
3. Användningen av EU-medel ska öka.
4. Prognossäkerheten ska öka.
5. I samhällsplaneringen ska den socialt hållbara utvecklingen prioriteras
högre, till exempel genom att göra en social översiktsplan.
6. Kommunen ska tillsammans med andra aktörer såsom Destination
Småland och Region Kronoberg arbeta med att marknadsföra kommunen
för nya besökare samt öka attraktiviteten för Älmhultsbor och gäster.
Bo Bergsjö (L) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta
fram en aktivitet för hur styrelsen kan utöva sin uppsiktsplikt gentemot andra
nämnder och bolag. Uppdraget återrapporteras på kommunstyrelsens
sammanträde i februari 2021.
Elizabeth Peltola (C) och Gun-Britt Cedergren (KD) och Sonja Emilsson (M)
yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Elizabeth Peltola (C) och Gun-Britt Cedergren (KD) och Sonja Emilsson (M)
yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande punkt 1.
Elizabeth Peltola (C) och Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (KD)
yrkar avslag till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande punkt 2–6.
Eva Ballovarre (S) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till Bo Bergsjös
(L) yrkande.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta bifalla Eva Ballovarres (S)
yrkande punkt 1.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta avslå Eva Ballovarres (S)
yrkande punkt 1.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(4)

Kommunstyrelsen

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Eva Ballovarres (S)
yrkande.
Propositionsordning 3
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta bifalla Eva Ballovarres (S)
yrkande punkt 2–6.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta avslå Eva Ballovarres (S)
yrkande punkt 2–6.
Ordförande finner kommunstyrelsen beslutat avslå Eva Ballovarres (S) yrkande
punkt 2–6.
Votering begärd.
Ordförande redogör följande:
Ja-röst innebär avslag till Eva Ballovarres (S) yrkande punkt 2–6.
Nej-röst innebär bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande punkt 2–6.
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen avslagit Eva Ballovarres
(S) yrkande punkt 2–6.
Propositionsordning 4
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta bifalla Bo Bergsjös (L)
yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta avslå Bo Bergsjös (L)
yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Bo Bergsjös (L) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Thomas Harrysson (C)

X

Sonja Emilsson (M)

X

Soili Lång-Söderberg (M)

X

Nej

Bo Bergsjö (L)

Avstår

X

Gun-Britt Cedergren (KD)

X

Eva Ballovarre (S)

X

Ann Johansson (S)

X

Lars Ingvert (S)

X

Stefan Jönsson (S)

X

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Börje Tranvik (-)

X

Elizabeth Peltola (C)

X

Resultat

5

4

2

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 180 Modell för samarbete med
utbildningsnämnden
Ärendenummer KS 2020/98

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen anlitar SKR:s analysgrupp. Kostnaden om 85 000 kronor
anslås ur Kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
2. Kommunstyrelsen inleder presidieöverläggningar med utbildningsnämndens
presidium. Kommunstyrelsen bjuder in till första mötet.
3. Utbildningsnämndens presidium bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträden för återrapportering.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2020, § 159, att ge
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta fram en modell för samarbete
med utbildningsnämnden utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 200
punkt 3.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde den 25
augusti 2020, § 97, och beslutade att föreslå kommunstyrelsen följande:
1. Kommunstyrelsen anlitar SKR:s analysgrupp. Kostnaden om 85 000 kronor
anslås ur Kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
2. Kommunstyrelsen inleder presidieöverläggningar med utbildningsnämndens
presidium. Kommunstyrelsen bjuder in till första mötet.

Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25, § 97
 Beslut kommunstyrelsen 2020-08-11, § 159
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Beslut kommunfullmäktige 2019-11-25, § 200 punkt 3

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
tillägg att Utbildningsnämndens presidium bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträden för återrapportering.
Beslutsgång
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Proposition 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Bergsjös
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Utbildningsnämndens presidium
Chef utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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