Älmhult 27/1 2022

SVAR på interpellation från Michael Öberg

Under hela pandemin har socialförvaltningen och hela kommunen genom kommunens
krisgrupp följt de restriktioner som delgetts från FHM. Dessa har ju bland annat varit att inte
gå till jobbet om du har förkylningssymptom, hålla avstånd, tvätta händer ofta och använda
handdesinfektion. När någon i en personalgrupp har insjuknat har smittspårning
genomförts. Vi har möjliggjort för vaccination för vårdpersonal på arbetstid och även
vaccinerat i samband med patientvaccinering, men vi kan inte tvinga personalen att
vaccinera sig. Ovaccinerad personal liksom vaccinerad personal arbetar utefter de regler och
riktlinjer som vi har.
Vi har begränsat möjligheten till besök på våra särskilda boenden och följer vilka som
besöker, utifall en smittspårning kan komma att behöva göras.
I den kraftiga smittspridning som nu är pågår en daglig hantering av hög sjukfrånvaro, en
hantering som vår relativt nystartade bemanningsenhet än inte kan hantera, men de
hanterar den i samråd med respektive enhetschef. Arbetet med en hållbar bemanning på
längre tid kommer ske genom den schemaplanering som respektive enhetschef gör inom sitt
ansvarsområde. Bemanningsenheten kommer att hantera akut korttidsfrånvaro.
Vi förhåller oss till de smittskyddsregler som finns och följer FHM och Region Kronobergs
smittskydds rekommendationer på restriktioner. Just nu har vi en skenande spridning i
samhället, så även bland våra medarbetare och vi har även insjuknande bland våra brukare.
Vad gäller vaccinationsviljan har vi personal som väljer att vaccinera sig och personal som
väljer att inte vaccinera sig, ser ut som samhället i övrigt. Vi upplever dock att av de svar vi
kunnat få ( vi kan inte tvinga medarbetare att berätta för oss om de är vaccinerade eller ej)
så är det en större andel som ändå väljer att vaccinera sig.

Marie Rosenquist
Ordförande Socialnämnden
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Petra Karlsson
16 jan 2022 08:47:16 +01:00
Älmhult-Kommunstyrelsen
Avsägelse av uppdrag i KS

Hej,
Jag avsäger mig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Med vänlig hälsning,
Petra Karlsson (S)

Sammanträdesprotokoll
2021-03-29

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 27 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer KS 2021/28

Kommunfullmäktiges beslut
 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-02-16, § 16, föreslå kommunfullmäktige
besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar
för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 48, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla
till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 48
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 14
• Tekniska nämnden 2021-02-16, § 16
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

1

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-29

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

2

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 48 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer KS 2021/28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-02-16, § 16, föreslå kommunfullmäktige
besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar
för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 14
• Tekniska nämnden 2021-02-16, § 16
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

3

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

4

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 14 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer KS 2021/28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-02-16, § 16, föreslå kommunfullmäktige
besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar
för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
• Tekniska nämnden 2021-02-16, § 16
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltola (C) och Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

5

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

6

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 16 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer TN 2021/15

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att den tillfälliga avgiftsbefrielsen för
markupplåtelse av uteserveringar som beslutades av Kommunfullmäktige 202004-27, §61 förlängs till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

7

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-01-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 10 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2022
Ärendenummer SOC 2022/11

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige:
 Befria befintliga tillståndshavare från tillsynsavgiften enligt alkohollagen för
2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-02-24 föreslog kommunfullmäktige att befria
befintliga tillståndshavare från tillsynsavgift enligt 8 kap. 10 § tredje stycket
alkohollagen (2010:1622) för 2021 efter uppdrag av socialnämndens presidie då
pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen
gällde endast befintliga tillståndshavare. Vid fråga om ansökan från ny
tillståndshavare gällde inte avgiftsbefrielsen. Kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget 2021-04-26, § 47.
Gällande ärende behandlar fråga om att föreslå beslut om avgiftsbefrielse för
tillsynsavgiften även för 2022.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Vidar Lundbäck (C) och Lars Ingvert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

1

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-01-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Beslutet skickas till
För kännedom
Alkoholhandläggare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

2

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-01-20
Socialförvaltningen
Amanda Olsson
amanda.olsson@almhult.se

1(1)

Socialnämnden

Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2022
Ärendenummer SOC 2022/11

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-02-24 föreslog kommunfullmäktige att befria
befintliga tillståndshavare från tillsynsavgift enligt 8 kap. 10 § tredje stycket
alkohollagen (2010:1622) för 2021 efter uppdrag av socialnämndens presidie då
pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen
gällde endast befintliga tillståndshavare. Vid fråga om ansökan från ny
tillståndshavare gällde inte avgiftsbefrielsen. Kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget 2021-04-26, § 47.
Gällande ärende behandlar fråga om att föreslå beslut om avgiftsbefrielse för
tillsynsavgiften även för 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgiften enligt alkohollagen
för 2022.

Amanda Olsson

Jenny Smedberg

Nämndsekreterare

Socialchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Alkoholhandläggare

3

Sammanträdesprotokoll
2022-01-31

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ [Nr] Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2022 Socialnämnden
Ärendenummer KS 2022/18

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige befriar befintliga tillståndshavare från tillsynsavgift
enligt alkohollagen för år 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Jäv

Reservation

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2021-04-26, § 47, beslut om att befria befintliga
tillståndshavare från tillsynsavgift för år 2021, efter förslag från Socialnämnden.
Förslaget lämnades utifrån att pandemin försvårade för näringslivet i
kommunen. Avgiftsbefrielsen gällde endast befintliga tillståndshavare och inte
vid ansökan från ny tillståndshavare.
Socialnämnden fattade 2022-01-26, § 10, beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att befria befintliga tillståndshavare från tillsynsavgift enligt
alkohollagen även för 2022. Detta utifrån att pandemin fortsätter att försvåra för
näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen ska gälla befintliga tillståndshavare
och inte vid ansökan från ny tillståndshavare.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
socialnämndens förslag.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

4

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-01-31

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25
• Socialnämndens beslut 2022-01-26, § 10
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.
Omröstningsresultat

Protokollsanteckning
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

5

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-01-25
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om avgiftsbefrielse för
tillsynsavgiften 2022
Ärendenummer KS 2022/18

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2021-04-26, § 47, beslut om att befria befintliga
tillståndshavare från tillsynsavgift enligt alkohollagen för år 2021, efter förslag
från Socialnämnden. Förslaget lämnades utifrån att pandemin försvårade för
näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen gällde endast befintliga
tillståndshavare och inte vid ansökan från ny tillståndshavare.
Socialnämnden fattade 2022-01-26, § 10, beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att befria befintliga tillståndshavare från tillsynsavgift enligt
alkohollagen även för 2022. Detta utifrån att pandemin fortsätter att försvåra för
näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen ska gälla befintliga tillståndshavare
och inte vid ansökan från ny tillståndshavare.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
socialnämndens förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25
• Socialnämndens beslut 2022-01-26, § 10
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige befriar befintliga tillståndshavare från tillsynsavgift
enligt alkohollagen för år 2022.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

6

Tjänsteskrivelse
2022-01-25

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden

7

2(2)

