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Kommunstyrelsen 2021-08-17
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30
Ledamöter deltar på distans.
Elizabeth Peltola (C)
Ordförande

Emma Majlöv-Modig
Sekreterare
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Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.
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Sammanträdesprotokoll
2021-06-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88 Granskning av detaljplan för Lejonet 7,
Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/136

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun,
enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver
upprättas för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun då detaljplanen inte
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren för Lejonet 7 har ansökt om en ny detaljplan för fastigheten.
Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen
mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan.
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder
samt att möjliggöra för centrumändamål. I dagsläget begränsas tomten av
prickmark.
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt
flerbostadshus i en till tre våningar.
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
 Plankarta, daterad 2021-06-09
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Planbeskrivning, daterad 2021-06-09
 Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-09
 Bullerutredning, daterad 2021-05-26
 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 201806-19

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)
Planeringsavdelningen
Sökande
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

4

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-05-27
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om granskning av detaljplan för
Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/136

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren för Lejonet 7 har ansökt om en ny detaljplan för fastigheten.
Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen
mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan.
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder
samt att möjliggöra för centrumändamål. I dagsläget begränsas tomten av
prickmark.
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt
flerbostadshus i en till tre våningar.
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Plankarta, daterad 2021-06-09
 Planbeskrivning, daterad 2021-06-09
 Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-09
 Bullerutredning, daterad 2021-05-26
 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 201806-19
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Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun,
enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.
 Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver
upprättas för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun då detaljplanen inte
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Sökande
Tekniska förvaltningen
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Tjänsteskrivelse
2021-07-05
Kommunledningsförvaltningen
Elin Görbring
susann.pettersson@almhult.se

1(4)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om uppföljning av
verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/132

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2020-12-14, § 188, en policy för att stärka barns
rättigheter i Älmhults kommun. Policyn 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.
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12, §3, en verksamhetsplan som redogör för
hur kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen
som är angivna i policyn. De tre delmålen ska ge ökad kunskap i organisationen
kring barnkonventionen och att barn blir delaktiga i beslut som berör dem samt
att det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas. För att nå upp till
delmålen har elva aktiviteter tagits fram. Sammantaget är fyra aktiviteter klara
medan övriga sju är pågående där några är av en mer långsiktig karaktär.
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-01-12, § 3, att en uppföljning ska göras
till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-05
 Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun,
fastställd av kommunfullmäktige 2021-01-12, § 3
 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, 2020-12-14, §188

Ärendeberedning
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12, §3, en verksamhetsplan som redogör för
hur kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen
som är angivna i policyn för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun.
Policyn innehåller tre delmål för att kunna leva upp till det övergripande målet.
De tre delmålen ska ge ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen
och att barn blir delaktiga i beslut som berör dem samt att det finns ett tydligt
barnrättsperspektiv i beslut som fattas. För att nå upp till delmålen har elva
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2(4)

aktiviteter tagits fram. Nedan följer redovisning av aktiviteterna med
kommentarer;
Delmål 1 Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess
tillämpning
Delmål 1
1.1

Aktivitet
Barns rättigheter ska diskuteras,
konkretiseras och problematiseras på
arbetsplatsträffar eller likande forum på
arbetsplatsen

Tidplan
Start
2021

Status
Pågående

1.2

Information om barnkonventionen blir en
del i kommunens allmänna
introduktionsutbildning

Start
2021

Klart

1.3

Utbildningsinsatser görs för
förtroendevalda, chefer och olika
Yrkesgrupper

Start
2021

Pågående

1.4

Varje förvaltning har en utsedd
barnrättsperson för barnfrågor som
deltar i barnrättsnätverket

Start
2021

Klart

1.5

Varje bolag har en utsedd kontaktperson
för barnfrågor som deltar i
Barnrättsnätverket

Start
2021

Klart

Kommentarer;
Det finns en representant för de förvaltningar som ska vara med i
Barnrättsnätverket. Det är en första träff inbokad den 30/8.
Älmhultsbostäder och Elmnet har också representanter i nätverket.
Vid nätverksträffen den 30 augusti kommer nästa steg tas för att implementera
arbetet.
Utbildningsinsatserhar har genomförts under våren för verksamhetschefer från
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, rektorer från förskola,
grundskola och gymnasiet, verksamhetsutvecklare samt enhetschefer,
socialsekreterare, familjehemssekreterare, behandlingspedagoger, fältassistenter
från socialförvaltningen och arbetsgruppen för Barnens bästa gäller deltog i ett
digitalt möte för att arbeta vidare med samverkan för Barnens bästa i Älmhult.
Deltog gjorde även rektorer från fristående förskolor och skolor.
Delmål 2 Barn är delaktiga i beslut som berör dem
Delmål 2
2.1

Aktivitet
Barn informeras om sina rättigheter enligt
barnkonventionen.

Tidplan
Start
2021

Status
Pågående

2.2

Genomföra en kartläggning med syftet att
ge svar på både hur kommunen
kommunicerar med barn i dag och hur

Start
2021

Pågående
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behoven ser ut. Varje förvaltning
inkluderar i sin verksamhetsplan.
2.3

Arbeta aktivt med olika dialogverktyg för
att inkludera barns åsikter i
beslut som berör dem

Start
2021

Pågående

Kommentarer;
Dialogverktyg och olika sätt att ta tillvara barnens idéer och synpunkter pågår i
de olika förvaltningarna. Exempelvis;
Samhällsbyggnadsenheten har man bland annat arbetat med förskoleklasser för
att ta fram den nya lekplatsen på torget. Fler projekt som involverar barnen
pågår ex förskolor runt om i kommunen har BI-dragit med kreativa bin och
andra pollinerare till mattorget.
Utbildningsförvaltningens förskola i Pjätteryd odlar tillsammans med barnen.
Här får man lära sig om trädgård, odling och hållbarhet. Ett sätt att involvera
barnen och förverkliga deras idéer. Alla kommunala förskolor har under läsåret
20/21 haft Barnkonventionen som ett prioriterat område där barn och personal
arbetat med förståelsen och betydelsen av barnkonventionen. Många fler initiativ
pågår i utbildningsförvaltningen.
Under hösten 2021 ska socialsekreterare och behandlare med stöd av
statligamedel genomföra SKR:s webbutbildning, Samtal med barn. Syftet är att
kompetensutveckla personalen i samtal med barn och unga. Utbildningen
fokuserar på dialogen med barnet och på barnets upplevelse av samtalet.
Delmål 3 Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas
Delmål 3
3.1

Aktivitet
Gemensamma mallar för implementering
av barnrättsperspektivet i kommunens
verksamheter tas fram.

Tidplan
Start
2021

Status
Klart

3.2

Mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag
används när det gäller beslut som berör
barn i strategiska frågor, nya
arbetsprocesser, verksamhetsförändringar

Start
2021

Pågående

3.3

Kommunfullmäktige ger nämnder och
styrelser i uppdrag att
redovisa årligen hur man arbetar för att
tillgodose barns rättigheter.

Start
2021

Klart

Kommentar;
Mallen ”barnrättsbaserat beslutsunderlag” är klar och används när det gäller
strategiska frågor, nya arbetsprocesser och verksamhetsförändringar. Mallar finns
nu inlagda i alla tjänsteskrivelser i Evolution så att man på ett bra och enkelt sätt
kan arbeta med beslutsunderlagen.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppföljning av
Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun

Elin Görbring
Utveckling- och administrationschef
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga nämnder
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Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv-Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om socialnämndens begäran om
avsteg från Policy för intraprenad i Älmhults
kommun och förlängning av intraprenadsavtal
Solgården
Ärendenummer KS 2017/21

Sammanfattning av ärendet
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod
om tre år.
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen.
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut.
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden i beslut 2021-0616, § 80, kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan
inkom och att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att
nuvarande avtal förlängs under tid för utredning av ansökan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24
 Socialnämndens beslut 2021-06-16, § 80
 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal Solgården
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
 Policy för intraprenad i Älmhults kommun, Fastställd 2020-11-23 § 168

Ärendeberedning
När en ansökan om att bilda, alternativt fortsätta driva, en intraprenad ska berörd
förvaltning bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag till nämnden.
Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd skall sedan
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besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökan. Därefter
fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en avsiktsförklaring att bilda
en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en helhetsbedömning av möjligheterna för
intraprenad innan beslut om avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex
månader efter det att ansökan kommit in.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
socialnämndens förslag.
Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 80 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal,
Solgården
Ärendenummer SOC 2018/34

Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Att tid för utredning av Solgårdens ansökan om förlängning av
intraprenadsavtal beräknas från 2021-06-04
2. Att nuvarande avtal förlängs under tiden för utredning av ansökan

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod
om tre år.
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen.
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut.
När en ansökan om att bilda, alternativt fortsätta driva, en intraprenad ska berörd
förvaltning bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag till nämnden.
Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd skall sedan
besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökan. Därefter
fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en avsiktsförklaring att bilda
en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en helhetsbedömning av möjligheterna för
intraprenad innan beslut om avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex
månader efter det att ansökan kommit in.
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan inkom och
att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att nuvarande avtal
förlängs under tid för utredning av ansökan.

Beslutsunderlag



Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal, Solgården

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget.
Lars Ingvert (S) instämmer i Vidar Lundbäcks (C) yrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Socialnämnd
För åtgärd
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden
Jenny Smedberg

1(2)

Socialnämnden

Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal
gällande Solgården
Ärendenummer SOC 2018/34

Sammanfattning av ärendet
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod
om tre år.
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen.
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07

Ärendeberedning
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod
om tre år.
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen.
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut.
När en ansökan om att bilda, alternativt fortsätta driva, en intraprenad ska berörd
förvaltning bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag till nämnden.
Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd skall sedan
besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökan. Därefter
fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en avsiktsförklaring att bilda

174

Tjänsteskrivelse
2021-06-07

2(2)

en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en helhetsbedömning av möjligheterna för
intraprenad innan beslut om avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex
månader efter det att ansökan kommit in.
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden
kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan inkom och
att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att nuvarande avtal
förlängs under tid för utredning av ansökan.

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Att tid för utredning av Solgårdens ansökan om förlängning av
intraprenadsavtal beräknas från 2021-06-04
2. Att nuvarande avtal förlängs under tiden för utredning av ansökan

Jenny Smedberg
Socialchef
Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnd
För åtgärd
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Bidrag för återställande av vägar för South
Swedish Rally 2021–2023
Ärendenummer KS 2021/118

Sammanfattning av ärendet
Föreningen South Swedish Rally har ansökt om bidrag för återställande av vägar
efter tävlingen under åren 2021 – 2023 med 150 000 kronor per år.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja 150 000 kronor per år under åren 2021 - 2023
som kompensation till tekniska förvaltningen för återställande av vägar efter
South Swedish Rally då detta bedöms ha positiva effekter på Älmhults
platsvarumärke.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-27
 Ansökan om bidrag för återställning av vägar för South Swedish Rally 2021–
2023, inkom 2021-07-26

Ärendeberedning
Rallytävlingen South Swedish Rally har under tidigare år (undantaget 2020 på
grund av covid-19) genomförts i Älmhults kommun. Arrangörerna för rallyt har
meddelat Älmhults kommun att tävlingen kommer att genomföras den 26–28
augusti 2021 samt under åren 2022 och 2023 med Älmhult som centralort. Med
anledning härav har föreningen South Swedish Rally ansökt om bidrag för
återställande av vägarna med 150 000 kronor per år under åren 2021–2023.
Rallyt har under de åren som det har genomförts varit mycket välbesökt. Det är
ett evenemang som lockar såväl kommuninvånare som besökare från hela landet.
Evenemanget bidrar därmed sannolikt med effekter på såväl handel, restaurangoch kafébesök som på Älmhults platsvarumärke, vilket kan motivera ett fortsatt
stöd från kommunens sida.
Mot denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen beviljar 150 000 kronor per år under 2021–2023. Medel bör
anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov (strategiska
medel). 2021-06-14 fanns 353 000 kronor kvar under kommunstyrelsen,
strategiska medel.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar 150 000 kronor per år under åren 2021–2023 för
återställande av vägar.
2. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov
(strategiska medel).

Elisabeth Olofsson

Susann Pettersson

Kanslichef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
South Swedish Rally
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 93 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Ärendenummer KS 2021/108

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18
2. Ändringen gäller från och med 2021-09-01

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-05-31, § 63, att föreslå att
kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10
 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-05-31, § 63
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, upprättad 2019-10-18
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om revidering taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2021-05-21

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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)
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om revidering av taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet
Ärendenummer KS 2021/108

Sammanfattning av ärendet
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-05-31, § 63, att föreslå att
kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10
 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-05-31, § 63
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, upprättad 2019-10-18
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om revidering taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2021-05-21

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18
2. Ändringen gäller från och med 2021-09-01
Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden
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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 63 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Ärendenummer MOB 2020/41
Ärendenummer EDP M-2018-832

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av
taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet”, upprättad
2019-10-18

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021. Den nya förordningen
innefattar bland annat att efterhandsdebitering införs och ett nytt begrepp ”annan
offentlig verksamhet”. Ett nytt underlag för taxebestämmelserna planerar
Sveriges kommuner och regioner att föra fram under hösten 2021

Beslutsunderlag
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18
 Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

Revidering taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Ärendenummer MOB 2020/41
Ärendenummer EDP M2018/0832

Sammanfattning av ärendet
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021. Den nya förordningen
innefattar bland annat att efterhandsdebitering införs och ett nytt begrepp ”annan
offentlig verksamhet”. Ett nytt underlag för taxebestämmelserna planerar
Sveriges kommuner och regioner att föra fram under hösten 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18
 Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter

Förslag till beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av
taxa enligt ” Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad
2019-10-18”.

Emma Lina Svensson

Underskrift

Avdelningschef Miljö

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om val av ombud till Elmen AB
efter Bo Bergsjö (L)
Ärendenummer KS 2021/105

Sammanfattning av ärendet
På sammanträde 2019-08-13, § 164, beslutade kommunstyrelsen att utse Bo
Bergsjö (L) som ombud att representera Älmhults kommun vid bolagsstämma i
Elmen AB för tiden från och med 2019-08-13 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Bo bergsjö (L) har 2021-06-02 inkommit med en avsägelse från alla uppdrag i
Älmhults kommun.
Kommunstyrelsen ska välja nytt ombud att representera Älmhults kommun vid
bolagsstämma i Elmen AB, efter Bo Bergsjö (L), till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24

Emma Majlöv-Modig
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Elmen AB
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om ansökan om fortsatt uppdrag
som förtroendevald i tekniska nämnden - Staffan
Ferm (S)
Ärendenummer KS 2021/128

Sammanfattning av ärendet
Om en förtroendevald flyttar från kommunen upphör dennes valbarhet. För en
förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att en förtroendevald, som
kommunfullmäktige har valt, får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden om den förtroendevalde har ansökt om det.
Staffan Ferm (S) har flyttat från Älmhults kommun och inkommit med ansökan
om fortsatt uppdrag som förtroendevald i tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-27
 Ansökan om fortsatt uppdrag som förtroendevald i tekniska nämnden Staffan Ferm (S), inkommen 2021-07-09

Ärendeberedning
I författningskommentar till kommunallagens bestämmelser i 4 kap. 7 § står det
att syftet med bestämmelsen är att förtroendevalda som flyttat på grund av till
exempel studier, men som har för avsikt att återvända till hemkommunen eller
landstinget och under tiden fullgöra sina uppdrag, ska kunna behålla sina
uppdrag.
Paragrafen behandlas i Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 2014-8808. Av
domen framkommer att kommunfullmäktige får besluta att en förtroendevald ska
få ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandatperioden trots att den
förtroendevalde upphört att vara valbar. Ett sådant uppskov har ansetts vara
möjligt även då den förtroendevalde har upphört att vara valbar på grund av att
han eller hon har avflyttat permanent från kommunen.
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Emma Majlöv-Modig
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Staffan Ferm (S)
Tekniska nämnden
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