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Sammanträdesprotokoll
2022-03-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 50 Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2022/36

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige godkänner framlagd årsanalys 2021, daterad 2022-0222.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2021 för kommunfullmäktige.
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt
förklaras av högre personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader
än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor till anställda delats ut för både
2020 och 2021.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 23
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige daterad 2022-02-22

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Ekonomiavdelningen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-01

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 23 Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2022/36

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige godkänner framlagd årsanalys 2021, daterad 2022-0222.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2021 för kommunfullmäktige.
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt
förklaras av högre personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader
än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor till anställda delats ut för både
2020 och 2021.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige daterad 2022-02-22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Ekonomiavdelningen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-02-22
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om årsanalys år 2021 Kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2022/36

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2021 för kommunfullmäktige.
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt
förklaras av högre personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader
än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor till anställda delats ut för både
2020 och 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Årsanalys 2021 Kommunfullmäktige, daterad 2022-02-22

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna
framlagd årsanalys.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Ekonomiavdelningen
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2022-02-22
Kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Årsanalys 2021
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1(3)

Årsanalys
2022-02-22

2(3)

1.
Verksamhet.......................................................................................................................................3
1.1. Periodens väsentliga händelser .............................................................................................................3
1.2 Förväntad utveckling .............................................................................................................................3
1.3 Covid-19 ................................................................................................................................................3
2.
Nämndens drift .................................................................................................................................3
2.1 Analys av budgetavvikelse ....................................................................................................................3
2.2 Analys av avvikelse mellan utfall och prognos i DR2 ..........................................................................3
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Årsanalys
2022-02-22

3(3)

1. Verksamhet
1.1. Periodens väsentliga händelser
Kommunfullmäktiges sammanträden har både hållits digitalt och via fysiska möten under året.

1.2 Förväntad utveckling
Om smittspridningen tillåter är förhoppningen att anordna fler fysiska sammanträden under 2022.
1.3 Covid-19
Någon särskild effekt av pandemin kopplat till kostnader har ej identifierats för Kommunfullmäktige.

2. Nämndens drift
Driftredovisning

Verksamhet (tkr)
Intäkter

Utfall 2020

Budget
2021

Avvikelse
Avvikelse
bokslut/
Prognos
budget/ utfall prognos DR2
Dr2 2021 Utfall 2021
2021
2021

0

0

0

0

0

0

-519

-512

-420

-592

-80

-172

Övriga kostnader

-1 078

-1 413

-1 505

-1 428

-15

77

Summa

-1 597

-1 925

-1 925

-2 021

-96

-96

Nämnd och styrelseverksamhet

-792

-870

-960

-1 091

-221

-131

Stöd till politiska partier

-805

-930

-875

-930

0

-55

Gemensamma kostnader

0

-125

-90

0

125

90

-1 597

-1 925

-1 925

-2 021

-96

-96

Personalkostnader

Summa

2.1 Analys av budgetavvikelse
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt förklaras av högre
personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor
till anställda delats ut för både 2020 och 2021.

2.2 Analys av avvikelse mellan utfall och prognos i DR2
Budgetavvikelsen mellan utfall och prognos i delåret uppgår sammanlagt till 96 tkr. Personalkostnaderna har
blivit högre än prognosticerat och övriga kostnader något lägre.
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 52 Revidering av reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden
Ärendenummer KS 2022/28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden, beslutat av Ljungby kommunfullmäktige 2021-1220, § 189.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade 2021-12-20, § 189, att
fastställa reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsen i Ljungby har gjort en översyn av nämndernas reglementen,
baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste förslag till
reglementen. Paragrafer har förtydligats och ett flertal paragrafer har lagts till,
bland annat om närvarorätt, presidium, yrkanden och deltagande i beslut. Se
understrykningar i bilaga ”Förslag till reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden - ändringar”.
Då nämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Ljungby, Markaryd och
Älmhult ska respektive fullmäktige fastställa reglementet.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 25
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04
• Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, § 189
• Bilaga Förslag till reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden
• Reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden fastställt av Ljungby
KF 2021-12-20, § 189
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Ljungby kommun
Markaryds kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-01

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 25 Revidering av reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden
Ärendenummer KS 2022/28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden, beslutat av Ljungby kommunfullmäktige 2021-1220, § 189.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade 2021-12-20, § 189, att
fastställa reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsen i Ljungby har gjort en översyn av nämndernas reglementen,
baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste förslag till
reglementen. Paragrafer har förtydligats och ett flertal paragrafer har lagts till,
bland annat om närvarorätt, presidium, yrkanden och deltagande i beslut. Se
understrykningar i bilaga ”Förslag till reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden - ändringar”.
Då nämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Ljungby, Markaryd och
Älmhult ska respektive fullmäktige fastställa reglementet.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04
• Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, § 189
• Bilaga Förslag till reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden
• Reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden fastställt av Ljungby
KF 2021-12-20, § 189
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-01

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Ljungby kommun
Markaryds kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-02-04
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om revidering av gemensamma
överförmyndarnämndens reglemente
Ärendenummer KS 2022/28

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade 2021-12-20, § 189, att
fastställa reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsen i Ljungby har gjort en översyn av nämndernas reglementen,
baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste förslag till
reglementen. Paragrafer har förtydligats och ett flertal paragrafer har lagts till,
bland annat om närvarorätt, presidium, yrkanden och deltagande i beslut. Se
understrykningar i bilaga ”Förslag till reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden - ändringar”.
Då nämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Ljungby, Markaryd och
Älmhult ska respektive fullmäktige fastställa reglementet.
Kommunledningsförvaltningen förslår att kommunfullmäktige fastställer
reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden enligt förslag från
Ljungby kommun.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04
• Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, § 189
• Bilaga Förslag till reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden
• Reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden fastställt av Ljungby
KF 2021-12-20, § 189

Kommunledningsförvaltningens förslag till
kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden, beslutat av Ljungby kommunfullmäktige 2021-1220, § 189.
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Tjänsteskrivelse
2022-02-04

2(2)

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Ljungby kommun
Markaryds kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(3)

2021-12-20
Kommunfullmäktige

§ 189

Dnr KS2021-0230

003

Revidering av reglementen för nämnderna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglementen för barn- och
utbildningsnämnden, gemensamma överförmyndarnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden,
krisledningsnämnden, och valnämnden, enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens reglemente med
tillägg:
3 § Kommunstyrelsen ska
x. leda och samordna arbetsmarknadsfrämjande åtgärder av övergripande karaktär.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn av
nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till
revidering av reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
senaste förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i Ljungby
kommuns reglementen har tagits med i kommunledningsförvaltningens förslag till
ny version.
Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och SKRs förslag
är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer har lagts till, ex
Närvarorätt, Presidium, Yrkanden och Deltagande i beslut. Text som föreslås läggas
till i reglementena är understruken.
Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 7 december 2021 och beslutade att
kommunstyrelsens förslag till Reglemente för socialnämnden förtydliga
arbetsmarknadsenhetens uppdrag utifrån diskussion under sammanträdet.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 december 2021 att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
gemensamma överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och
valnämnden, enligt kommunstyrelsens förslag.
Reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden skickas till Markaryds
kommun och Älmhults kommun för fastställande av respektive
kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(3)

2021-12-20
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-12-07 § 223
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-11
Reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden
Yttranden från kommunens nämnder

Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att i reglemente för
kommunstyrelsen lägga till nedanstående
3 § Kommunstyrelsen ska
x. leda och samordna arbetsmarknadsfrämjande åtgärder av övergripande karaktär.
I övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut med Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut med Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Gemensamma överförmyndarnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Krisledningsnämnden
Miljö- och byggnämden
Valnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Markaryds kommun

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-20
Kommunfullmäktige

Älmhults kommun

Justerandes sign
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3(3)

(förslag 2021)

Reglemente för gemensamma
överförmyndarnämnden

Antaget av Ljungby kommunfullmäktige 2018-11-05 § 109
Antaget av Markaryd kommunfullmäktige 2018-10-29 § 134
Antaget av Älmhult kommunfullmäktige 2018-11-26 § 237
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REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
NÄMNDENS VERKSAMHET
§1

Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande
kommunernas uppgifter som enligt författning ankommer på överförmyndare.

FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
2 § Gemensamma överförmyndarnämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad
som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra,
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
3 § Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och
andra författningar för verksamheten.
EKONOMISK FÖRVALTNING
4 § Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt
den budget som fastställts av kommunfullmäktige.
PERSONALANSVAR
5 § Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och anställer den personal vid förvaltningen
som krävs för att bereda, handlägga och utföra de arbetsuppgifter som nämnden ålagts i
detta reglemente.
Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde (se Reglemente för kommunstyrelsen för detaljer).
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
6 § Gemensamma överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som
angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Gemensamma överförmyndarnämnden ska utse dataskyddsombud.

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
7 § Gemensamma överförmyndarnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
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Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag
som fullmäktige har lämnat till den i reglemente. Nämnden ska vid redovisningen även
redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
INFORMATION OCH SAMRÅD
8 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och rådgivande organ när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om

sina verksamheter. Kommunikationsinsatserna verkställs av
kommunledningsförvaltningen.
UTVECKLING
9 § Gemensamma överförmyndarnämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och
ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten.
Nämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar
utveckling.

ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
10 § Gemensamma överförmyndarnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
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KALLELSE
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
ORDNING
12 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller
upplösa sammanträdet.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
13 § Gemensamma överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. När nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning
eller i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till ordföranden i god tid innan
sammanträdet startar. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker
genom omröstning.
Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden
inom ramen för kommunallagens bestämmelser.
NÄRVARORÄTT
14 § Gemensamma överförmyndarnämnden får bestämma om annan än ledamot eller ersättare
ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
15 § Gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner utser vardera två ledamöter och två
ersättare. Av kommunallagen följer att Ljungby kommun utser ordförande och vice
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ordförande. De samverkande kommunerna är dock överens om att ordförande ska
utses bland värdkommunens ordinarie ledamöter och att vice ordförande ska utses
bland de ordinarie ledamöterna från de andra kommunerna.
Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden
ska den kommun som utsett ledamoten eller ersättaren snarast utse en ny.
ORDFÖRANDEN
16 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.

att leda nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Nämndens ordförande har också till uppgift att
1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde,
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete
samt att,
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden har bestämt annat.
Ordföranden håller regelbundna sammanträden med samordnaren för
överförmyndarenheten för ömsesidig information och ser till att nämndens och
arbetsutskottets ärenden behandlas så snart som möjligt.
PRESIDIUM
17 § Gemensamma överförmyndarnämnden presidium ska bestå av ordförande och förste vice
ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet
i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
18 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.
FÖRHINDER
19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
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anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens
ersättare avslutar då sin tjänstgöring.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd,
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”.
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.
EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
21 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att
yrka eller delta i beslutsfattandet.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
22 § Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
YRKANDEN
23 § När ordföranden för nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden
enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
lämna det skriftligt.

28

DELTAGANDE I BESLUT
24 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.
RESERVATION
25 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
26 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
27 § Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
28 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, kanslichefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
29 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från gemensamma överförmyndarnämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kanslichefen. Vid
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot
som nämnden utser.
Gemensamma överförmyndarnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman

att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
__________________
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Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby,
Markaryds och Älmhults kommun
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har kommit överens om att från och
med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd kallad Gemensam
överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner,
fortsättningsvis kallad nämnden.
Ljungby kommun är värdkommunen och den gemensamma nämnden ingår i Ljungby
kommuns organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och en mellan kommunerna
ingången samverkansöverenskommelse för den gemensamma nämnden.

Nämndens verksamhet
§1

Den gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande
kommunernas uppgifter som enligt författning ankommer på
överförmyndare.
Nämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga
initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten.
Nämnden ansvarar för att det finns en ändamålsenlig organisation inom
verksamheten enligt tilldelade resurser.
Nämnden anställer den personal vid förvaltningen som krävs för att bereda,
handlägga och utföra de arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente.
Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten.
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin
verksamhet och förfogar över.
Nämnden ansvarar för att all verksamhet bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning och styrdokument.

Ekonomisk förvaltning
§2

Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget
som fastställts av fullmäktige.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
Sammansättning
§3

Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Ljungby, Markaryds och
Älmhults kommuner utser vardera två ledamöter och två ersättare. Av
kommunallagen följer att Ljungby kommun utser ordförande och vice
ordförande. De samverkande kommunerna är dock överens om att ordförande
ska utses bland värdkommunens ordinarie ledamöter och att vice ordförande ska
utses bland de ordinarie ledamöterna från de andra kommunerna.
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Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under
mandatperioden ska den kommun som utsett ledamoten eller ersättaren snarast
utse en ny.
Nämnden får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst
hälften av de närvarande ledamöterna.
Ordföranden
§4

Nämndens ordförande har till uppgift att
• följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde,
• följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och
visionsarbete samt att,
• representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte nämnden har bestämt annat.
Ordföranden håller regelbundna sammanträden med överförmyndarhandläggare för
ömsesidig information och ser till att nämndens ärenden behandlas så snart som
möjligt.

Ersättare
Tjänstgöring
§5

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en av ersättarna från den kommun som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe. Bland dessa två ersättare ska inkallelse ske i den
ordning som fullmäktige i den kommunen fastställer om inte valet har skett
proportionellt.
Ledamot som kommer till ett pågående sammanträde för att påbörja sin tjänstgöring
får börja sin tjänstgöring när nästa ärende påbörjas. Ledamotens ersättare avslutar
då sin tjänstgöring.
Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv, får inte fortsätta
sin tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra.
Ledamot som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som tjänstgör enbart under
detta ärende. Därefter får ledamoten fortsätta sin tjänstgöring som vanligt.
Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med
”luckor”. Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det
skulle innebära att en ersättare måste kallas in från ett annat parti.

Ej tjänstgörande ersättare
§6

Ersättare som är närvarande under sammanträdet utan att vara kallade för
tjänstgöring har rätt att yttra sig men inte att yrka eller delta i beslutsfattandet.
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Ersättare för ordföranden
§7

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i
nämnden längst tid ordförandens uppgifter. Vid lika lång tjänstgöringstid är det
den äldsta ledamoten som fullgör ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan nämnden utse en
annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
eller vice ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena
Tidpunkt
§8

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Utöver det ska
sammanträden hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en
tredjedel av ledamöterna begär det. Nämnden ska minst ha fyra sammanträden
per år.

Offentliga sammanträden
§9

Nämndens sammanträden är delvis öppna för allmänheten (offentliga). Nämndens
sammanträden är inte offentliga i de ärenden som omfattar myndighetsutövning.
Nämndens dagordning delas in i ärenden som behandlas under den del av
sammanträdet som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens
närvaro. Ordföranden beslutar om indelning av dagordningen.

Deltagande på distans
§ 10

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall
avgörandet sker via omröstning. Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess
får ledamöter ej delta på distans.
Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta snarast möjligt till
kommunstyrelsens kansli i Ljungby kommun.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får utöver ovan nämnda bestämmelser närmare reglera vad som ska gälla
för deltagande på distans, inom ramen för kommunallagens bestämmelser.
Eventuella regleringar som nämnden bestämmer förs inte in i nämndens reglemente.

Beredning av ärenden
§ 11

Nämnden saknar utskott.
Ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bereds på så sätt som ordföranden
bestämmer. Kommunstyrelserna i berörda kommuner ska ges tillfälle att yttra sig i
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ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt om det begärs av en
ledamot eller ersättare.
Samråd och rapporteringsskyldighet
§ 12

Värdkommunen ska efter samråd med övriga samverkande kommuner upprätta
budget för nämnden.
Innan nämnden fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska
kommunstyrelserna i berörda kommuner ges tillfälle att yttra sig.
Nämnden ska till de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten
utvecklats under det senaste förflutna kvartalet och hur ställningen är under
budgetåret.

Kallelse
§ 13

Ordföranden beslutar vilka ärenden som ska behandlas av nämnden och ansvarar
för att en dagordning upprättas.
Ordföranden ansvarar för att en skriftlig kallelse skickas på ett lämpligt sätt till
samtliga ledamöter och att ersättare underrättas om sammanträdet, senast fyra dagar
före sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen ska innehålla information om var och när sammanträdet äger rum. Till
kallelsen bifogas dagordning och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska skickas med i kallelsen.
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den
ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta. Vid lika lång
tjänstgöringstid är det den äldsta ledamoten som kallar till sammanträde.

Justering av protokoll
§ 14

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns
anslagstavla.

Reservation
§ 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning
§ 16

Delgivning till nämnden sker genom ordföranden, överförmyndarhandläggaren
eller annan anställd som nämnden bestämmer.
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6
Undertecknande av handlingar
§ 17

Avtal som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden. Om
ordföranden inte har möjlighet att skriva under avtal får vice ordföranden göra det
istället. Avtal ska också skrivas under av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar i
delegeringsordningen.

___________
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 53 Taxa för slamtömning 2022
Ärendenummer KS 2022/38

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar Södra Smålands avfall och miljö AB:s förslag till
reviderad slamtaxa, som ersätter punkt 5 i renhållningstaxan för Älmhults
kommun. Taxan ska gälla från 2022-04-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har 2022-02-11, § 6,
beslutat att föreslå Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner att
anta reviderad slamtaxa enligt bilagt förslag ”Renhållningstaxa för Älmhults
kommun 2022” punkt 5. Reviderad taxa föreslås gälla från och med 2022-04-01.
Under hösten har upphandling av slamtömningen genomförts och förslaget till
nya taxor har tagits fram utifrån detta.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 26
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-02-11, § 6
• Södra Smålands avfall och miljö AB:s Förslag till Renhållningstaxa för
Älmhults kommun 2022

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Södra Smålands avfall och miljö AB
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

37

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-01

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 26 Taxa för slamtömning 2022
Ärendenummer KS 2022/38

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar Södra Smålands avfall och miljö AB:s förslag till
reviderad slamtaxa, som ersätter punkt 5 i renhållningstaxan för Älmhults
kommun. Taxan ska gälla från 2022-04-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har 2022-02-11, § 6,
beslutat att föreslå Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner att
anta reviderad slamtaxa enligt bilagt förslag ”Renhållningstaxa för Älmhults
kommun 2022” punkt 5. Reviderad taxa föreslås gälla från och med 2022-04-01.
Under hösten har upphandling av slamtömningen genomförts och förslaget till
nya taxor har tagits fram utifrån detta.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-02-11, § 6
• Södra Smålands avfall och miljö AB:s Förslag till Renhållningstaxa för
Älmhults kommun 2022

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-01

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Södra Smålands avfall och miljö AB
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-02-22
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om taxa för slamtömning 2022
Ärendenummer KS 2022/38

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har 2022-02-11, § 6,
beslutat att föreslå Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner att
anta reviderad slamtaxa enligt bilagt förslag ”Renhållningstaxa för Älmhults
kommun 2022” punkt 5. Reviderad taxa föreslås gälla från och med 2022-04-01.
Under hösten har upphandling av slamtömningen genomförts och förslaget till
nya taxor har tagits fram utifrån detta.
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna enligt
följande:
Taxa obligatorisk tömning 2021
Taxa obligatorisk tömning
2022*

Älmhult
940
1 100

Markaryd
1 063
1 100

Tingsryd
940
1 100

Lessebo
940
1 100

2 100
2 170

1 875
2 170

1 550
2 170

1 875
2 170

Taxa budad tömning 2021
Taxa budad tömning 2022

* Inklusive täta tankar samt upp till 12 tömningar per år

Samtliga priser anges inklusive moms.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för slamtömning 2022 enligt
SSAM:s förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-02-11, § 6
• Södra Smålands avfall och miljö AB:s Förslag till Renhållningstaxa för
Älmhults kommun 2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse
2022-02-22

2(2)

 Kommunfullmäktige antar Södra Smålands avfall och miljö AB:s förslag till
reviderad slamtaxa, som ersätter punkt 5 i renhållningstaxan för Älmhults
kommun. Taxan ska gälla från 2022-04-01.
Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Södra Smålands avfall och miljö AB
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-02-11

§6

Dnr 2022-00013

Beslut gällande taxa för slamtömning
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt
förslag till reviderad slamtaxa som ersätter punkt 5 i renhållningstaxa 2022
för Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults
kommuner att anta reviderad slamtaxa som ersätter punkt 5 i
renhållningstaxa 2022 enligt bilagda förslag. Reviderad slamtaxa föreslås
gälla from 2022-04-01 i Markaryds- och Älmhults kommun. Reviderad
slamtaxa föreslås gälla 2022-05-01 i Lessebo- och Tingsryds kommun.
Bakgrund

Under hösten 2021 har upphandling av slamtömningen för Lessebo,
Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner genomförts. Utifrån priserna i
upphandlingen har förslag till reviderad slamtaxa tagits fram.
Taxerevideringen bygger på samma grunddokument, där tex extratömningar
hanteras på samma sätt för samtliga kommuner. I förslaget finns också
avgifter för tömning av fettavskiljare.
Förslaget
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:
Taxa obligatorisk tömning 2021
Taxa obligatorisk tömning 2022*

Älmhult
940
1 100

Markaryd
1 063
1 100

Tingsryd
940
1 100

Lessebo
940
1 100

2 100
2 170

1 875
2 170

1 550
2 170

1 875
2 170

Taxa budad tömning 2021
Taxa budad tömning 2022

* Inklusive täta tankar samt upp till 12 tömningar per år

Samtliga priser anges inklusive moms.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderad slamtaxa för Lessebo kommun
Förslag till reviderad slamtaxa för Tingsryds kommun
Förslag till reviderad slamtaxa för Markaryds kommun

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (2)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-02-11

Förslag till reviderad slamtaxa för Älmhults kommun
Yrkanden
Beslutsordning
Omröstningsresultat

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (2)
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2022
Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2022-04-01
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i
motsvarande grad.

5. SLAMAVSKILJARE
För ÅRLIG obligatorisk körtursplanerad tömning av slamavskiljare utgår en avgift per brunn
enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1 100 kr
1 840 kr
2 270 kr
3 420 kr

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad den obligatoriska
tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har behov av ytterligare
körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 st per år). Kunden ska förboka
vilken/vilka månader som ytterligare tömning löpande ska utföras.
För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en
avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande
budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med
ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk
uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie
körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad
tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning.
Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens volym, avgift per
brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

2 170 kr
2 730 kr
3 160 kr
4 300 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5
arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer
tillägg om 300kr per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om
1350kr per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För
tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas
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3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning
mot ett tillägg på 2000 kr per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per
brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas
inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 1000 kr per
timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym.
Fosforfiltermaterial
För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt följande:
Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg
Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg

1650 kr
2350 kr

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare
enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3
Volym upp till 3 m3
Volym upp till 4 m3

1540 kr
2240 kr
2940 kr
3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där
kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver
förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer
tillägg om 1200 kr per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och
miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym.
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 57 Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S)
Ärendenummer KS 2021/227

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart.
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka.
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan
fatta beslut om att begränsa hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 32
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i
Älmhults tätort 0765 2018:72
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 183
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 197
• Motion om att Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens
infart – Tommy Löfqvist (S), daterad 2021-11-18

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-01

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 32 Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S)
Ärendenummer KS 2021/227

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart.
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka.
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan
fatta beslut om att begränsa hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i
Älmhults tätort 0765 2018:72
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 183
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 197
• Motion om att Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens
infart – Tommy Löfqvist (S), daterad 2021-11-18

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-01

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-03-10
Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till
Solviksvägens infart
Ärendenummer KS 2021/227

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart.
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka.
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan
fatta beslut om att begränsa hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22
• Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i
Älmhults tätort 0765 2018:72
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 183
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 197
• Motion om att Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens
infart – Tommy Löfqvist (S), daterad 2021-11-18

Ärendeberedning
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart.
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka.
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan
fatta beslut om att begränsa hastigheten.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att frågan varit föremål för
behandling tidigare. Länsstyrelsen har tidigare avslagit en ansökan om att sänka
hastigheten utifrån rådande förhållanden längs vägen.
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Tjänsteskrivelse
2022-03-10

2(2)

Vid denna tidpunkt låg emellertid vägsträckan utanför tätortsgränsen. 2018-1019 antog kommunstyrelsen nya lokala trafikföreskrifter (beteckning 0765
2018:72) varvid tätortsgränsen från detta datum är i höjd med avfarten till
Solviksvägen längs väg 600. Dock kvarstår Trafikverket som väghållare. Detta
innebär att Älmhults kommuns tekniska nämnd kan fatta beslut kring sänkt
hastighet på vägsträckan men Trafikverket har möjlighet att såväl yttra sig
(remissyttrande) som överpröva beslutet. I ett sådant fall avgörs frågan av
Transportstyrelsen.
Älmhults kommun kan även ta över väghållningen från Trafikverket. I ett sådant
läge äger Älmhults kommun frågan helt. Dock innebär det samtidigt att
Älmhults kommun tar över kostnaderna för drift och underhåll.
Mot bakgrund av ovanstående konstaterar kommunledningsförvaltningen att
Älmhults kommuns tekniska nämnd, i egenskap av trafiknämnd, kan fatta beslut
om hastighet på aktuell vägsträcka i enlighet med den politiska viljeinriktningen.
För det fall Trafikverket skulle överpröva frågan och få rätt hos
Transportstyrelsen kan Älmhults kommun i ett sådant läge ta ny ställning till att
ta över väghållningen från Trafikverket.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen
med anledning av att tätortsgränsen redan är flyttad i enlighet med förslaget.
Vidare bör ett övertagande av väghållningen från Trafikverket nogsamt
övervägas och andra vägar prövas först. Det vill säga att tekniska nämnden,
tillika trafiknämnden, prövar frågan om sänkt hastighet.

Kommunledningsförvaltning förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 183 Motion om att flytta tätortsgränsen till
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S)
Ärendenummer KS 2021/227

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningens
samhällsbyggnadsavdelning i uppdrag att utreda motionen och återkomma
till arbetsutskottets sammanträde senast i mars.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart inkom från Tommy
Lövquist (S) 2021-11-18. I motionen föreslås att Älmhults kommun företar
följande åtgärder:
•
•

Flyttar tätortsgränsen till Solviksvägens infart
Tar över driften av den del av Växjövägen som omfattas av detaljplan i
anslutning till aktuell vägsträcka

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-30
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 197
• Motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart – Tommy
Lövquist (S) inkommen 2021-11-18

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 197 Motion om att flytta tätortsgränsen till
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S)
Ärendenummer KS 2021/227

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tommy Lövqvist (S) lämnade 2021-11-18 in en motion om att flytta
tätortsgränsen till Solviksvägens infart. I motionen föreslår Tommy följande:
•
•

Flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart.
Tar över driften av den del av Växjövägen som omfattas av detaljplan i
anslutning till aktuell vägsträcka.

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2021-11-18

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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Register
Beteckning:
0765 2018:72
Rubrik:
Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Älmhults tätort;
Bemyndigande:
10 kap. 1 § andra stycket 3 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
Dag för ikraftträdande:
2018-10-19
Upphäver:
0765 2012:0007
Övriga uppgifter
Dag för beslut:
2018-10-19
Föreskriften berör:
Kronoberg - Älmhult
Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling:
2018-10-19
Har strukturerad information:
Nej
Har vägnätsanknytning:
Nej
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0765 2018: 72

Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter
om tättbebyggt område i Älmhults tätort;
beslutade den 19 10 2018.
Älmhults kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
1 § Markerat område enligt nedan kartbild ska vara
tättbebyggt område.
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LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER
2018-10-19

______________________
Denna författning träder i kraft den 19 10 2018 då
lokala trafikföreskrifter (0765 2012:0007) om
tättbebyggt område i Älmhults tätort ska upphöra att
gälla.

_______________
Emelie Lindholm
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 58 Svar på motion om stärkt demokrati och
inflytande för kommuninvånarna - Michael Öberg
(MP)
Ärendenummer KS 2021/251

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna inkom från
Michael Öberg (MP) 2021-12-10. I motionen föreslås att:
•
•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger
finns med i beslutsunderlagen.
Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 §
(delaktighet och insyn).

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01, § 33
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 2022-02-03
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215
• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael
Öberg (MP)
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 33 Svar på motion om stärkt demokrati och
inflytande för kommuninvånarna - Michael Öberg
(MP)
Ärendenummer KS 2021/251

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna inkom från
Michael Öberg (MP) 2021-12-10. I motionen föreslås att:
•
•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger
finns med i beslutsunderlagen.
Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 §
(delaktighet och insyn).

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 2022-02-03
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215
• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael
Öberg (MP)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2022-03-01

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2022-02-07
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om stärkt demokrati och inflytande
för kommuninvånarna
Ärendenummer KS 2021/251

Sammanfattning av ärendet
Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna inkom från
Michael Öberg (MP) 2021-12-10. I motionen föreslås att:
•
•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger
finns med i beslutsunderlagen.
Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 §
(delaktighet och insyn).

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 2022-02-03
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215
• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael
Öberg (MP)

Ärendeberedning
Miljöpartiet i Älmhults kommun genom Michael Öberg vill i inskickad motion
att:
•
•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger
finns med i beslutsunderlagen.
Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 §
(delaktighet och insyn).

Älmhults kommun följer i sin ärendehanteringsprocess samtlig svensk
lagstiftning och av kommunfullmäktige antagna styrdokument. Samtliga
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2022-02-07
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beslutsunderlag är enligt Älmhults kommuns interna beredningsprocess
analyserade och konsekvensbedömda utifrån lagenhetlighet, ekonomi,
verksamhetsperspektiv, medborgarperspektiv och barnrättsperspektiv.
Älmhults kommun anordnar redan medborgardialoger. När specifika ärenden
bedöms behöva ett mer direkt medborgarperspektiv sker dialog med
kommunenens medborgare. Dialogen mellan kommunen, invånarna och andra
intressenter kan se olika ut, men ofta förekommer någon form av samråd mellan
kommunen och berörda intressenter. I vissa fall, som när det gäller detaljplaner,
är det reglerat i lag hur processen för samråd går till, men i många fall är det upp
till kommunen att utforma dialogen med intressenter och medborgare.
Avseende förslag från medborgare i kommunallagens mening (enligt
kommunallagen 8 kap 1 §) har ämnet redan behandlats av parlamentariska
beredningen som beslutat att inte förslå någon förändring i ärendet. Då
parlamentariska beredningen är en fullmäktigeberedning kommer
kommunfullmäktige därför ta ställning till ärendet i samband med beredningens
slutrapport.
Då Älmhults kommun idag redan genomför medborgardialoger och
kommunfullmäktige kommer besluta om medborgarförslag i samband med
parlamentariska beredningens slutrapport föreslår kommunledningsförvaltningen
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 15 Motion om stärkt demokrati och inflytande för
kommuninvånarna
Ärendenummer KS 2021/251

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att utreda motionen och återkomma till arbetsutskottets
sammanträde senast i april 2022.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna inkom från
Michael Öberg (MP) 2021-12-10. I motionen föreslås att:
•
•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger
finns med i beslutsunderlagen.
Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 §
(delaktighet och insyn).

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215
• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael
Öberg (MP)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

66

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-12-13

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 215 Motion om stärkt demokrati och inflytande
för kommuninvånarna
Ärendenummer KS 2021/251

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade 2021-12-03 in en motion om stärkt demokrati och
inflytande för kommuninvånarna. I motionen föreslås följande:
•
•

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och facilitera
medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger finns med i
beslutsunderlagen.
Att förslag från medborgare får lämnas för behandling i
kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § (delaktighet och
insyn).

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2021-12-03

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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2022-03-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 59 Slutrapport för parlamentariska beredningen
2021–2022
Ärendenummer KS 2022/54

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten för parlamentariska
beredningen 2021–2022.
Organisation för kommunens personalfrågor
2. Kommunstyrelsens personalutskott avskaffas och utskottets frågor överförs
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Organisation för kommunens kultur- och fritidsfrågor
3. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande
mandatperiod.
4. En kultur- och fritidsförvaltning inrättas.
5. Förvaltningen bildas av existerande resurser och befintlig personal.

6. Startdatum för kultur- och fritidsförvaltningen är 2023-01-01.
Reglementen och arbetsordningar
7. Baserat på erfarenhet från olika mötesformer under pandemin
rekommenderar Parlamentariska Beredningen att kommunens styrelse,
nämnder, bolag och fullmäktige har fysiska möten i första hand och digitala
möten i andra hand. Beredningen understryker att hybridmöten endast bör
hållas i undantagsfall.
8. Nämndernas reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar föreslås
i övrigt behållas oförändrade.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2022-03-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026).
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.
Beredningen har sammanträtt 11 gånger under perioden 2021-02-11–2022-03-02. I
slutrapporten finns beredningens förslag inom givna uppdragsområden.
En slutrapport från parlamentariska beredningen har tagits fram med olika förslag
till beslut inom givna uppdragsområden.

I denna tjänsteskrivelse presenteras beredningens förslag till förändringar som
beslutspunkter. Övriga uppdragsområden föreslås av parlamentariska
beredningen behållas oförändrade.
Uppdragsområde översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
behandlas som ett separat ärende.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08
• Slutrapport för parlamentariska beredningen 2021–2022

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
parlamentariska beredningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2022-03-08
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Slutrapport för parlamentariska beredningen 2021–
2022
Ärendenummer KS 2022/54

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026).
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.
Beredningen har sammanträtt 11 gånger under perioden 2021-02-11–2022-03-02. I
slutrapporten finns beredningens förslag inom givna uppdragsområden.
En slutrapport från parlamentariska beredningen har tagits fram med olika förslag
till beslut inom givna uppdragsområden.

I denna tjänsteskrivelse presenteras beredningens förslag till förändringar som
beslutspunkter. Övriga uppdragsområden föreslås av parlamentariska
beredningen behållas oförändrade.
Uppdragsområde översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
behandlas som ett separat ärende.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08
• Slutrapport för parlamentariska beredningen 2021–2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten för parlamentariska
beredningen 2021–2022.
Organisation för kommunens personalfrågor
2. Kommunstyrelsens personalutskott avskaffas och utskottets frågor överförs
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Organisation för kommunens kultur- och fritidsfrågor
3. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande
mandatperiod.
4. En kultur- och fritidsförvaltning inrättas.
5. Förvaltningen bildas av existerande resurser och befintlig personal.
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6. Startdatum för kultur- och fritidsförvaltningen är 2023-01-01.
Reglementen och arbetsordningar
7. Baserat på erfarenhet från olika mötesformer under pandemin
rekommenderar Parlamentariska Beredningen att kommunens styrelse,
nämnder, bolag och fullmäktige har fysiska möten i första hand och digitala
möten i andra hand. Beredningen understryker att hybridmöten endast bör
hållas i undantagsfall.
8. Nämndernas reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar föreslås
i övrigt behållas oförändrade.

Matilda Dunfjäll
Utredare
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
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Kommunledningsförvaltning
Matilda Dunfjäll
+4647655575
matilda.dunfjall@almhult.se

Rapport/utredning

Slutrapport parlamentariska
beredningen 2021-2022
Ärendenummer KS 2020/24
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Om parlamentariska beredningen
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för
översyn av politisk organisation för kommande mandatperiod (år 2022–2026).
Följande beslut togs av kommunfullmäktige:

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.
9. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) ska ställa sekreterare till
beredningens förfogande.
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Fullmäktige utsåg 2020-12-14, § 184 samt 2021-02-22, § 6 följande ledamöter
och ersättare till beredningen:
Ledamöter
Lars Ingvert (S), ordförande
Marie Olofsson (C), vice ordförande
Dan Blixt (M)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Tord Helle (SD)
Michael Öberg (MP)
Predrag Jankovic (V)
Lars-Gunnar Gustafsson (L)

Ersättare
Helen Bengtsson (S)
John-Arne Sandström (C)
Jacob Willborg (M)
Catarina Claesson (KD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Björn Martinsson (MP)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Lina Yosefi (L)

Ingegerd Lennartsson (L) ersatte 2021-11-22, §180 Lina Yosefi (L) som
ersättare.
Gull-Britt Tranvik (SD) ersatte 2022-01-31 § 13 Tord Helle (SD) som ledamot.
Beredningen har sammanträtt 10 gånger under perioden 2021-02-11–2022-0208. Protokoll har förts vid samtliga sammanträden.
Beredningen lämnade 2021-09-27, § 119 en delrapport till fullmäktige.
Nedan följer beredningens förslag till fullmäktige och en sammanfattande
redogörelse för de ärenden som behandlats under sammanträdena.

Antal ledamöter i kommunfullmäktige
Parlamentariska beredningen föreslog ingen förändring av antalet
fullmäktigeledamöter (41) inför kommande mandatperiod.
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många
ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till
minst 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade
invånare. För kommuner med 16 000–24 000 röstberättigade är minsta antal
ledamöter 41. 2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults
kommun 13 118 personer1.
Beslut om antal ledamöter skall fattas av kommunfullmäktige före utgången av
februari månad valåret. Parlamentariska beredningen lyfte därför ärendet om
antal ledamöter i kommunfullmäktige som ett separat ärende innan beredningens
resterande arbete var klart. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27, §120 i
enlighet med parlamentariska beredningens förslag:
− Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 41
ledamöter.

1

Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten,
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
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Översyn av nämnd- och
förvaltningsorganisationen
Beredningen har framför allt diskuterat fyra områden inom organisationen:
• Nämnd- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor
• Utvärdering av tekniska nämnden
• Kommunstyrelsens personalutskott
• Nämndsorganisation för socialnämnden
Organisation för övriga nämnder har inte diskuterats i detalj.
Efter diskussioner har förslag lagts på förändring gällande kommunstyrelsens
personalutskott och nämnd- och förvaltningsorganisation för kultur- och
fritidsfrågor.

Organisation för kommunens personalfrågor
‒ Med beaktande av synpunkter som inhämtats från samtliga partier föreslår
parlamentariska beredningen att kommunstyrelsens personalutskott avskaffas
och utskottets frågor överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beredningen har diskuterat möjligheten att omorganisera kommunstyrelsens
personalutskott och de ärenden utskottet hanterar. Beredningen har valt att
föreslå att kommunstyrelsens personalutskott avskaffas och utskottets frågor
överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beredningen anser att det finns
utrymme för kommunstyrelsens arbetsutskott att hantera personalutskottets
ärenden, detta då tekniska nämnden avlastade kommunstyrelsens arbetsutskott
genom att ta över tekniska frågor.

Organisation för kultur- och fritidsfrågor
Parlamentariska beredningens förslag:
‒ Kultur- och fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande
mandatperiod.
‒ En kultur- och fritidsförvaltning inrättas.
‒ Förvaltningen bildas av existerande resurser och befintlig personal.

‒ Startdatum för kultur- och fritidsförvaltningen är 2023-01-01.
Beredningen har diskuterat hur kommunen kan organisera kultur- och
fritidsverksamheten på ett effektivt sätt och har enats om förslaget att kultur- och
fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande mandatperiod.
Enighet råder även om att befintlig förvaltningsorganisation inte fungerar
optimalt och bör förändras.
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Parlamentariska beredningen gav 2021-04-08 § 8 kommunchefen i uppdrag att
utföra en enkel genomgång av förutsättningarna att starta en kultur- och
fritidsförvaltning utifrån existerande resurser och befintlig personal.
Beredningen har, baserat på kommunchefens avstämning, enats om att föreslå att
en kultur- och fritidsförvaltning inrättas inom existerande resurser och befintlig
personal. Dock påtalar kommunchefen vikten av att det finns tid för omställning
och uppstart av en förvaltningsorganisation. Föreslaget startdatum för
förvaltningsorganisationen blir 2023-01-01.

Antal ledamöter i politiska organ
Parlamentariska beredningens förslag:
‒ Parlamentariska beredningen föreslår att antalet ledamöter i nämnderna bör
lämnas oförändrad som sådan:
Kommunstyrelsen – 11 ledamöter och 11 ersättare
Socialnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
Utbildningsnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
Kultur- och fritidsnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
Miljö- och byggnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
Tekniska nämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
Valnämnden – 5 ledamöter och 5 ersättare
Överförmyndarnämnden – 5 ledamöter och 5 ersättare
Gemensamma nämnden för familjerätt – 2 ledamöter och 2 ersättare (i enlighet
med överenskommelse med Ljungby och Markaryds kommuner)
‒ Parlamentariska beredningen enas även om att föreslå kommunfullmäktige att
revisorerna oförändrat tillsätts parlamentariskt, det vill säga att varje parti
som vid valet till kommunfullmäktige tilldelats minst ett mandat har
möjlighet att utse en revisor för kommande mandatperiod.
‒ Parlamentariska beredningen föreslår att antalet ledamöter i utskotten bör
vara 2:
• Kommunstyrelsens arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
• Socialnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
• Utbildningsnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare

Se avsnitt ”organisationsförändring för personalfrågor” för mer information om förslaget att
avveckla personalutskottet.
2
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Parlamentariska beredningen har diskuterat både antalet ledamöter i nämnderna,
utskotten och antalet revisorer. Nämndernas storlek har främst varit en fråga om
kostnader för arvoden kontra demokratisk representation. När det gäller
revisorerna har beredningen diskuterat huruvida revisionens storlek och
sammansättning är avgörande för dess insyn och kvalitet.

Arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
‒ Parlamentariska beredningen har tagit fram ett förslag till förändrade
ersättningsregler för förtroendevalda inför mandatperioden 2022–2026.
Beredningen har grundligt diskuterat en rad frågor avseende arvoden och
förmåner för förtroendevalda samt tagit fram ett utkast på reviderade
ersättningsregler. Kommunledningsförvaltningen har även på uppdrag av
parlamentariska beredningen utrett nuvarande kostnad för de fasta arvodena.
Diskussionen har berört bland annat belopp för förlorad arbetsförtjänst och de
fasta månadsarvodena. Även sammanträdes- och eventuella inläsningsarvoden
har diskuterats. Olika modeller och förslag har diskuterats vilket utmynnade i
beredningens föreslagna reviderade utkast.
Följande revideringar har gjorts i parlamentariska beredningens utkast:
• Uppdatering av lagförändringar samt förändringar i den kommunala
organisationen
• Förändring av ersättningsberättigade aktiviteter
• Ändrad regel för ersättning av förlorad arbetsinkomst
• Ändrade antal tillfällen ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning
• Uppdatering av format i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument

Reglementen, arbetsordningar,
delegeringsordningar och digitala sammanträden
‒ Baserat på erfarenhet från olika mötesformer under pandemin rekommenderar
Parlamentariska Beredningen att kommunens styrelse, nämnder, bolag och
fullmäktige har fysiska möten i första hand och digitala möten i andra hand.
Beredningen understryker att hybridmöten endast bör hållas i undantagsfall.
‒ Nämndernas reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar föreslås
i övrigt behållas oförändrade.
Parlamentariska beredningen har diskuterat digitala sammanträden och hur dessa
påverkar kommunens verksamhet. Beredningen har även debatterat hur de olika
mötesformerna bör regleras i kommunens styrdokument och andra regelverk.
Beredningen är eniga om att kommunens reglementen, arbetsordningar och
delegeringsordningar i övrigt bör behållas oförändrade. Motiveringen är att en
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revidering av samtliga reglementen skedde tidigare under nuvarande
mandatperiod och inga uppdateringar krävs.

Medborgarförslag och allmänhetens frågestund
‒ Parlamentariska beredningen poängterar att medborgardialogen bör förbättras
på Älmhults kommuns hemsida. I övrigt lämnar parlamentariska beredningen
frågan om medborgarförslag orörd.
Beredningen har diskuterat medborgarförslag enligt kommunallagen 8 kap § 1
samt allmänhetens frågestund. Beredningen hade delade meningar om ifall
medborgarförslag och allmänhetens frågestund bör återinföras eller om det
nuvarande systemet är tillfredsställande gällande medborgarnas möjlighet att
påverka de kommunala politiska besluten. Efter omröstning kom beredningen fram
till att medborgardialogen på Älmhults kommuns externa hemsida bör förbättras
med tydligare uppdelning mellan ”synpunkter” och ”förslag”, men i övrigt föreslås
inga ändringar. Detta med motivationen att det i dagsläget redan finns möjlighet för
kommunens medborgare att påverka de politiska besluten genom att skicka in
förslag till kommunen samt diskutera med sina lokala politiker.

Organisationen för de kommunala råden
‒ Organisationen för de kommunala råden föreslås behållas oförändrad.
Parlamentariska beredningen har diskuterat de kommunala råden och dess
organisationsstruktur samt vilken funktion råden fyller i kommunernas
verksamhet. Beredningen har enats om att föreslå att organisationen behålls
oförändrad.

Principer för utbildning av förtroendevalda
‒ Parlamentariska beredningen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att
ansvarsfördelningen avseende utbildning av förtroendevalda skall vara
oförändrad.
Beredningen har diskuterat utbildningsansvaret för kommunens förtroendevalda
samt var gränsdragningen går mellan kommunens och partiernas ansvar.
Beredningen har bland annat diskuterat om det är kommunens eller de politiska
partiernas uppgift att ansvara för att nämndernas ordförande och ledamöter kan
klara av sina uppdrag och fatta rättssäkra beslut genom bland annat korrekt
mötesstruktur. Ansvar för icke rättssäkra eller olagliga beslut som fattas i en nämnd
faller på hela nämnden, inte enbart på en ordförande eller ett politiskt parti. Därför
diskuterades möjligheten att även kommunen bör vara ansvariga för en
grundläggande utbildning för att garantera rättssäkra beslut.
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I dagsläget tilldelas partierna årligen utbildningsstöd som en del av partistödet
för att utbilda sina förtroendevalda så att de kan klara av sina uppdrag och fatta
rättssäkra beslut. Beredningen har efter diskussion valt att inte föreslå någon
förändring i nuvarande struktur.

Organisationsstruktur för de kommunala bolagen
‒ Beredningens uppfattning är att moderbolaget Elmens ställning i arbetet bör
stärkas och förtydligas. Eftersom kommunchefen parallellt med beredningens
arbete utför en översyn av bolagens verksamhet, avstår beredningen från att
lägga förslag i frågan.

‒ I avvaktan på kommunchefens utredning om den kommunala
bolagsstrukturen föreslår parlamentariska beredningen oförändrat antal
ledamöter i bolagsstyrelserna.
Parlamentariska beredningen har vid ett flertal tillfällen diskuterat de
kommunala bolagen. Beredningen beslutade att närmare granska Elmen, dess
kontrollfunktion och styrmodell. Frågor som diskuterades var bland annat hur
dagens styrmodell för de kommunala bolagen kan effektiviseras samt hur
kommunikation mellan kommunen och bolagen kan förbättras.
Eftersom kommunchefen fått i uppdrag att utföra en översyn av bolagens
verksamheter, inklusive styrmodellen, har parlamentariska beredningen valt att
avstå från föreslå förändringar i frågan.
_____

Bilagor
• Förslag till reviderade ersättningsregler för förtroendevalda, daterat 2021-1118
• Förslag på organisationsschema för kultur- och fritidsverksamheten
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 65 Revidering av riktlinjer för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
Ärendenummer KS 2022/45

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026).
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.
Ett av de från kommunfullmäktige givna uppdragsområdena är ”Översyn
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda”. Parlamentariska beredningen
har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
Beredningen informerar kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
Ärendenummer KS 2022/45

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026).
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.
Ett av de från kommunfullmäktige givna uppdragsområdena är ”Översyn
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda”. Parlamentariska beredningen
har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09
• Utkast till reviderade riktlinjer för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda

Ärendebeskrivning
Parlamentariska beredningen har tagit fram ett förslag till förändrade
ersättningsregler för förtroendevalda inför mandatperioden 2022–2026.
Beredningen har grundligt diskuterat en rad frågor avseende arvoden och
förmåner för förtroendevalda. Kommunledningsförvaltningen har även på
uppdrag av parlamentariska beredningen utrett nuvarande kostnad för de fasta
arvodena. Olika modeller och förslag har diskuterats vilket utmynnade i
beredningens föreslagna revision.
Sammanfattning av de revideringar som har gjorts i parlamentariska
beredningens utkast:
• Uppdatering av lagförändringar samt förändringar i den kommunala
organisationen
• Förändring av ersättningsberättigade aktiviteter
• Ändrad regel för ersättning av förlorad arbetsinkomst
• Ändrade antal tillfällen ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning
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• Uppdatering av format i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument
Samtliga förändringar är i förslaget är gråmarkerade. Text som föreslås tas bort
är gråmarkerad och överstruken.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för förtroendevalda.

Matilda Dunfjäll
Utredare
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Styrdokument

Riktlinjer för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
Dnr 2017/38

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med 2023-01-01
Implementeras av Samtliga nämnder
Ersätter Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, beslutat av
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 187
Framtaget av HR-chef
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Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, § 146
Reviderat tillägg av kommunfullmäktige 2015-02-23 § 29
Reviderat tillägg av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX §XX

1 § Förtroendevalda som omfattas av riktlinjerna
Dessa riktlinjer gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen.
Lag (2017:725).
För förtroendevalda i kommunstyrelsens presidium som fullgör uppdrag på
heltid eller på minst 50 % av heltid gäller endast 6–8 §§ och 10–15 §§1.

2 § Ersättningsberättigade sammanträden med
mera
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3–5
§§ och 9 §.
Ersättningsberättigat är:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, beredningar och revisorernas
sammanträden,
protokollsjustering vid särskilt beslutat justeringssammanträde,
För ersättning enligt punkterna b-j krävs beslut om förrättningsuppdrag av
ordföranden eller nämnden i den nämnd för vilken uppdraget fullgörs.
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper
samt sammanträden i uppdrag där kommunen utser ledamot och ersättning inte
betalas av annan,
c) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som
rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,

1

Detta gäller inte övriga förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 50%.
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d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation
eller annan motpart till kommunen kopplat till förtroendeuppdraget,
e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,
f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ,
g) besiktning eller inspektion,
h) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag samt
j) förrättningsuppdrag för valnämnden.
Ersättning utgår för barntillsynskostnader som föranletts av kommunalt uppdrag.
Kostnaden ska styrkas med kvitto. Ersättning utgår för vård och tillsyn av barn
som vistas varaktigt i den förtroendevaldes hem och som inte fyllt 12 år.
Ersättning utgår endast till förtroendevald med mindre än 40 % av heltid.
Som förutsättning för ersättning gäller att barnet inte fyllt 12 år. Om särskilda
skäl finns kan ersättning utbetalas även för äldre barn. Ersättning betalas inte ut
för tid då barnet befinner sig i förskola/skola och inte till förälder eller
vårdnadshavare. Ersättning betalas ut med max 1,1 % av heltidsarvodet per dag
och räknas per timme ut som 1,1 % av heltidsersättningen delat på 8.

3 § Förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt a, b eller c. Ersättning för
förlorad arbetsinkomst utgår ej för uppgifter uppräknade i § 7.
a) Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda har även rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning eller annan ersättning som inte kan anses som arbetsinkomst.
b) Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till
vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den
senaste fastställda sjukpenningsgrundande inkomsten.
Uträkning enligt nedan:
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Sjukpenning/dag x 365 dagar
260 dagar

= ersättning/dag

Vid timberäkning delas dagsbeloppet med 8.
c) Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till
vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknat som 2,1 % av
fastställt heltidsarvode per dag. Vid timberäkning delas dagsbeloppet med 8.
Grunden för rätt till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat
arbetsinkomst. För att få ersättning ska förlusten verifieras.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast sex
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst som kan hänföras till
retroaktiv lön, bonuslön eller liknande löneförlust ska framställas senast två
månader från dagen då den förtroendevalde fått kännedom om löneförlusten.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller
för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har utbetalts
för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.

4 § Förlorad semesterlön
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterdag/ersättning.
Förtroendevalda som kan visa att semesterdag/ersättning faktiskt påverkas men
inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning:
a) förlorad semesterersättning,
maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
b) förlorade semesterdagar,
maximalt samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag.
Schablonberäknat belopp,
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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5 § Särskilda arbetsförhållanden
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar nödvändig ledighet för att fullgöra
förtroendeuppdraget. För förtroendevalda med speciella arbetstider eller
särskilda arbetsförhållanden i övrigt kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst
också utgå när det inte anses skäligt att den förtroendevalde fullgör sina
ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller
för styrkta förlorade semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats
för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.

6 § Kommunstyrelsens presidium
Förtroendevalda i kommunstyrelsens presidium som fullgör sina uppdrag på
heltid eller på minst 50 % av heltid har rätt till årsarvode. Årsarvodets storlek
framgår av § 7.
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan
att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan
fullgöras.
Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med
undantag för sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges
sammanträde.
För kommunstyrelsens deltidsengagerade förtroendevalda, kommunalråd, lägger
dessa fast två gemensamma arbetsdagar varefter en halv arbetsdag läggs ut
flexibelt.
Kommunstyrelsens deltidsengagerade förtroendevalda har rätt till ersättning för
styrkt förlorad arbetsinkomst för uppdraget kopplade möten som förläggs på
icke gemensamt utlagda dagar.
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har inte rätt till sammanträdesarvode. Deltidsengagerad förtroendevald har rätt till sammanträdesarvode
för sammanträde på tid utanför den fastlagda tjänstgöringstiden.
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7 § Fasta arvoden
Förtroendevalda med uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, annan
nämnd, beredning eller utskott har rätt till fast månadsarvode. I detta arvode
ingår ersättning för allt arbete som är förenat med uppdraget förutom vad som är
beskrivet ovan under §§ 3–5.
Arvodet ska för heltidsuppdrag vara 85 % av riksdagsarvodet och årligen
uppräknas i enlighet med riksdagens arvodesnämnd. Övriga fasta arvode följer i
procent till fastställt heltidsarvode.

91

Riktlinjer
2021-11-18

8(11)

Fasta arvoden för förtroendevalda
% i förhållande till
heltidsarvodet

Ordförande

1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Fullmäktige

7

3

3

Kommunstyrelse

100

50

75

– arbetsutskott

Ledamot
2,5
2

– personalutskott

10

5

0

1

Utbildningsnämnd

30

15

22

2

– utskott
Socialnämnd

1,5
30

15

22

– utskott

2
1,5

Kultur- och fritidsnämnd

15

7,5

1,5

Miljö- och byggnämnd

15

7,5

1,5

Teknisk nämnd

15

7,5

1,5

Överförmyndarnämnden

0

0

0

Kommunrevision

5

2,5

1

Valnämnd (valår)*

3

2

1

Stiftelsen Linnés Råshult

5

2,5

1

Elmen AB***

5

2,5

1

Älmhults Näringsfastigheter
AB**

8

4

1

Älmhults Terminalbolag AB*** 5

2,5

1

ElmNet AB

8

4

1

Älmhultsbostäder AB

15

10

1,7

* Ersättning erhålls 3 månader inför allmänt val och inför val där valnämnden är ansvarig
för genomförandet.
***Utbetalas ej under perioder då kommunstyrelsens presidium utgör styrelse.
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Fast månadsarvode till ordförande och vice ordförande i nämnd
Fast månadsarvode till ordförande i nämnd utgör ersättning för följande
åtgärder:
* ansvaret för att verksamheten i respektive kommunala organ bedrivs på ett ur
allmän synpunkt tillfredställande sätt,
* kontinuerligt besök på respektive förvaltnings administrativa kontor,
* samråd och kontinuerliga överläggningar med kommunala tjänstemän och
förtroendevalda,
* förberedelser inför sammanträden,
* ledning av sammanträden,
* justering av protokoll,
* och därmed jämförbara åtgärder.
* För socialnämndens ordförande avseende inställelse för att fatta brådskande
beslut vid myndighetsutövning i socialt ärende.
Fast månadsarvode till vice ordföranden i nämnd ska i förekommande fall utgöra
ersättning för motsvarande åtgärder.
Fast månadsarvode till ledamot i nämnd
Fast månadsarvode till ledamot i nämnd, styrelse eller beredning utgör ersättning
för följande åtgärder:
* samtal och diskussioner med övriga nämndsledamöter eller motsvarande,
* kontakter med allmänheten, brukare, anställda med flera,
* kontakter med kommunens tjänstemän,
* justering av protokoll,
* förberedelsetid inför sammanträden.

8 § Gemensamma regler för förtroendevalda med
fast arvode
Avgår förtroendevald, som är berättigad till fast arvode (års- eller
månadsarvode), under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan
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honom/henne och den, som inträder i hans/hennes ställe, i förhållande till den tid
som var och en av dem innehaft uppdraget. Detsamma gäller om förtroendevald,
efter tre månader, på grund av sjukdom inte kan upprätthålla sitt uppdrag. Om
förtroendevald med fast arvode av annat skäl inte fullgör sitt uppdrag ska frågan
om eventuell reducering prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förtroendevald med mer än ett uppdrag har rätt till flera fasta arvoden. De fasta
arvodena får inte sammanlagt överstiga 75 % av fastställt heltidsarvode.

9 § Arvode för sammanträden med mera
Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har
förtroendevalda definierat enligt § 1.
Sammanträdesarvodet uppgår till 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sammanträde. Högst ett sammanträdesarvode betalas ut per dag.
Sammanträdesarvodet justeras varje årsskifte med samma uppräkningsmodell
som de fasta arvodena.
Samtliga förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i fullmäktiges
sammanträde med 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sammanträde.
Ersättningen betalas ut även om den förtroendevalde redan fått annat
sammanträdesarvode för samma dag.
Rätten till ersättning omfattar även icke tjänstgörande ersättare vid högst fyra
tillfällen per år i kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten.
Valnämndens ledamöter har rätt till arvode med 0,37 % av fastställt
heltidsarvodet per timme i de fall då valnämndens sammanträde pågår mer än 3
timmar. Om sammanträdet pågår kortare tid än 3 timmar utbetalas
sammanträdesarvode med 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sammanträde ut.

10 § Pension
Från den 1/1 2015 gäller bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för
förtroendevalda (OPF-KL).
OPF-KL innehåller omställningsbestämmelser för förtroendevalda som fullgör
sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid.
OPF-KL innehåller också bestämmelser som reglerar samtliga förtroende-valdas
pensionsvillkor.
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OPF-KL bestämmelser reglerar också förhållandet till de förtroendevalda som
omfattas av tidigare pensionsbestämmelser i PBF eller PRF.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och
tillämpa dessa bestämmelser samt tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare
bestämmelser enligt PBF och PRF.

11 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt
de grunder som fastställts för kommunens enligt bilersättningsavtal (BIA) samt
allmänna bestämmelser (AB).

12 § Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i §§ 9 och11 betalas ersättning ut om den
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.

13 § Uppräkning för förtroendemannaarvoden
Förtroendemannaarvodena justeras årligen kopplat till förändringar av
Riksdagsarvodet.

14 § Hur man får ersättning
För att få ersättning enligt 3–5 §§ och 11–12 §§ ska den förtroendevalde styrka
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot
denna.
Arvode enligt 6–7 §§ och 9 § betalas ut utan föregående anmälan.
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Fasta månadsarvoden samt
övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

15 § Tolkning av riktlinjerna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av
kommunstyrelsens arbetsutskott eller till utskott som behandlar dessa frågor
enligt kommunstyrelsens reglemente.
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson
(C) angående behovet av ekonomiskt bistånd i Älmhults kommunen
I Älmhults kommun är det fler än 800 individer som mottar ekonomiskt bistånd. 400 av dessa är
barn. Cirka 75 av dessa har någon kontakt med kommunens arbetsmarknadsenhet.
Antalet personer med behov av ekonomiskt bistånd har under de sista åren ökat. En
bortförklaring till varför det blivit så kan vara att vi levt i en pandemi, men vi ser att flera av
kommunerna i Kronoberg har lyckats minska behovet av ekonomiskt bistånd och även minska
arbetslösheten. Det går alltså – pandemi eller inte.
Vi vet att kostnaderna för ekonomiskt bistånd de sista åren ökat. Vi vet också att lever du som
ung i en familj som mottar ekonomiskt bistånd är det större sannolikhet att du själv också
kommer göra det när du blir äldre. Idag är det 400 barn – vilket motsvarar en hel skola – som
lever med ekonomiskt bistånd. Det kan inte ses som bästa möjliga start på livet.
Vi Socialdemokrater har länge hävdat att det är hela kommunkoncernens ansvar att se till att fler
människor blir självförsörjande och har kommit med flera förslag för det ska bli verklighet.
Alliansen menar att det är socialnämndens och utbildningsnämndens ansvar.
Eftersom nämnderna nu inte levt upp till de uppsatta målen och behovet av ekonomiskt bistånd
istället ökar önskar jag svar på följande:
•

Tycker du att Socialnämnden och Utbildningsnämnden genomfört det uppdrag som
fullmäktige gett dem i frågan

•

Vad avser du göra för att öka antalet personer som är självförsörjande i Älmhults
kommun?

•

Vilket ansvar kommer kommunstyrelsen ta i frågan?

•

Hur ser du på att tillsätta en nämndsövergripande politisk styrgrupp med syfte att hitta
långsiktiga lösningar på det ökande behovet av ekonomiskt bistånd?

Eva Ballovarre
2022-03-10
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Stoppa mäns våld mot kvinnor
Varje år dödas omkring 15 kvinnor av en partner eller före detta partner. Motivet är
ofta att mannen vill ha kontroll överkvinnan. Enligt brottsförebyggande rådet så
lever ungefär 150 000 barn i Sverige med en förälder som blivit misshandlad av den
andra föräldern.
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem – inte bara ett problem mellan de
enskilda. Våld i nära relationer drabbar både män och kvinnor, men kvinnor
drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i princip alltid en
man. Mer än var tionde kvinna i Sverige har utsatts för våld i en nära relation –
såväl misshandel som psykisk misshandel. Detta begränsar livet för kvinnor, flickor
och barn.
Regeringen har utarbetat en strategi för att för att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Fyra områden pekas ut särskilt: utsatthet efter separation, våld i ungas
partnerrelationer, utsatthet för hot och övergrepp på nätet och personer med
särskild sårbarhet. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet i länet och se
till att strategin får genomslag. Målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar
ska ha samma rätt till möjlighet till kroppslig integritet.
Kommunerna har ett stort ansvar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
Medvetenhet, kunskap och vetskap om hur man ska agera måste öka. Vi måste
aktivt förebygga mäns våld mot kvinnor, upptäcka det i tid och agera när vi ser. För
det krävs samverkan mellan polis, skola, socialtjänst, sjukvård, andra myndigheter
och civilsamhället.
Med anledning av detta yrkar vi:
• Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange
inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Eva Ballovarre
2022-03-08

98

99

