
   

    

 
 

  
 
 

   
        

  
 
 

     
  

 
 

 
            

          
 

        
  

 
 

  
 

 
   

 

     
 

     
 

   
 

     
 

 
      

 

 
      

 
 

   

     
   

       
   

         
 

 
   

         
   

2020/116
3 - 67

2020/125
68 - 74

2019/66
75 - 89

2020/131
90 - 103

2020/136
104 - 117

Kallelse/Underrättelse 

1

1(2) 

Kommunfullmäktige 2020-12-14 

Plats och tid 
Haganässkolans aula, klockan 18:30. Sammanträdet genomförs med ledamöter 
på distans. 

Bo Mazetti-Nissen (M) Christoffer Mowide 
Ordförande Sekreterare 

Information 
Med anledning av den smittspridning som nu pågår i Älmhults kommun kommer 
kommunfullmäktiges sammanträde genomföras på distans för att undvika smitta. 

Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult 
kommuns webbplats. 

Ärenden 

Inledning 
1 Upprop 
2 Val av justerare 
3 Fastställande av föredragningslistan 
4 Kalendarium 
5 Information om Covid-19 
Valärenden 
6 Val till parlamentarisk beredning 
Beslutsärenden 
7 Revidering av Varuförsörjningsplan för Älmhults 

kommun 
8 Riktlinjer för markprissättning 
9 Riktlinjer för mark och exploatering 
10 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults 

kommun 
11 Program för mål och uppföljning av privata 



   

    

 
      

   

        
   

       
  

 
   

       
       

       

 
   

        
 

 
   

     
    

 

    
 

     
     

 
 

 
 

2020/133
118 - 124

2020/49
125 - 134

2018/89
135 - 143

2020/60
144 - 147

2020/11
148

Kallelse/Underrättelse 

2

2(2) 

utförare 
12 Servicelöfte för Älmhults kommun 
13 Svar på motion om att öka antalet 

tillsvidareanställda inom socialförvaltningens 
verksamheter - Lars Ingvert (S) och Ann 
Johansson (S) 

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta kvartal 3 år 2020 

15 Förlängning av tid för försäljning av Pehr 
Hörbergsgården 

Frågor, interpellationer och nya motioner 
16 Enkla frågor 
17 Nya motioner 
18 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Elizabeth Peltola (C) om infrastruktur 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 253 Revidering av Varuförsörjningsplan för 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/116 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till varuförsörjningsplan. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
2. Kommunstyrelsen uppmanar att socialnämnden undersöker möjligheten att 

vid behov kunna handla ytterligare en gång i veckan. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av varuförsörjningsplan för Älmhults kommun i enlighet med 
beslut från socialnämnden 2020-05-20, § 66. Älmhults kommun ser idag väldigt 
annorlunda ut än 1988 då den föregående varuförsörjningsplanen upprättades. 
Planen har därför uppdaterats och omarbetats för att vara relevant för dagens 
Älmhult samt innehåller aktuell statistik gällande kommunens befolkning och 
dagligvarubutiker på landsbygden. 

Planen innehåller även en mer aktuell analys över de butiksförändringar som 
skett. Riktlinjer som gäller för hemsändning i Älmhults kommun har även lyfts 
in i planen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 148 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22 

 Utkast till varuförsörjningsplan daterad 2020-10-20 

 Varuförsörjningsplan för Älmhults kommun daterad 1988-08-22 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 Socialnämndens beslut 2020-05-20 § 66 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Bergsjö (L) yrkar att kommunstyrelsen uppmanar att socialnämnden 
undersöker möjligheten att vid behov kunna handla ytterligare en gång i veckan. 
Beslutsgång
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Bergsjös 
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 148 Revidering av Varuförsörjningsplan för 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/116 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till varuförsörjningsplan. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av varuförsörjningsplan för Älmhults kommun i enlighet med 
beslut från socialnämnden 2020-05-20, § 66. Älmhults kommun ser idag väldigt 
annorlunda ut än 1988 då den föregående varuförsörjningsplanen upprättades. 
Planen har därför uppdaterats och omarbetats för att vara relevant för dagens 
Älmhult samt innehåller aktuell statistik gällande kommunens befolkning och 
dagligvarubutiker på landsbygden. 

Planen innehåller även en mer aktuell analys över de butiksförändringar som 
skett. Riktlinjer som gäller för hemsändning i Älmhults kommun har även lyfts 
in i planen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22 

 Utkast till varuförsörjningsplan daterad 2020-10-20 

 Varuförsörjningsplan för Älmhults kommun daterad 1988-08-22 

 Socialnämndens beslut 2020-05-20 § 66 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

    
  

   
 

   
         

           
         

            
         

          
           

         
 

 
 

 
 

     

      

       

      
 

 
         

       
         

         
           

            

            
       

           
        

           
           

         

Tjänsteskrivelse 

7

2020-10-22 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se 

Uppdaterad varuförsörjningsplan för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2020/116 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av varuförsörjningsplan för Älmhults kommun i enlighet med 
beslut från socialnämnden 2020-05-20 § 66. Älmhults kommun ser idag väldigt 
annorlunda ut 1988 än då den föregående varuförsörjningsplanen upprättades. 
Planen har därför uppdaterats och omarbetats för att vara relevant för dagens 
Älmhult samt innehåller aktuell statistik gällande kommunens befolkning och 
dagligvarubutiker på landsbygden. Planen innehåller även en mer aktuell analys 
över de butiksförändringar som skett. Riktlinjer som gäller för hemsändning i 
Älmhults kommun har även lyfts in i planen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22 

 Utkast till varuförsörjningsplan daterad 2020-10-20 

 Varuförsörjningsplan för Älmhults kommun daterad 1988-08-22 

 Socialnämndens beslut 2020-05-20 § 66 

Ärendeberedning 
Uppdatering av varuförsörjningsplan för Älmhults kommun i enlighet med 
beslut från socialnämnden 2020-05-20 § 66. 
En varuförsörjningsplan är ett dokument som kartlägger och fastställer 
kommunens försäljare av dagligvaror och drivmedel. Utifrån denna kartläggning 
kan sedan behovet av stöd såsom hemsändningsbidrag bedömas. Stöd kan enligt 
förordning ges i områden där tillgång till drivmedel och dagligvaror är gles. 

Älmhults kommun ser idag väldigt annorlunda ut 1989 än då den föregående 
varuförsörjningsplanen upprättades. Planen har därför uppdaterats och 
omarbetats för att vara relevant för dagens Älmhult samt innehåller aktuell 
statistik gällande kommunens befolkning och dagligvarubutiker på landsbygden. 
Planen innehåller även en mer aktuell analys över de butiksförändringar som 
skett sedan tidigare plan upprättades. Riktlinjer som gäller för hemsändning i 
Älmhults kommun har även lyfts in i planen. 

mailto:matilda.dunfjall@almhult.se
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2020-10-22 2(2) 

Varuförsörjningsplanen utgör underlag för bedömning av den aktuella 
situationen för dagligvaru- och drivmedelsförsörjning i kommunens glesbygd. 
Planen skall ligga till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om 
stödinsatser för att bibehålla viss kommersiell service i landsbygderna och på så 
sätt skapa goda förutsättningar för boende och företag. Planen är även ett 
verktyg för fortsatt planering och beslut om stödinsatser till serviceverksamheten 
på landsbygden. Vidare är en aktuell varuförsörjningsplan en förutsättning för att 
Region Kronoberg skall kunna utbetala stöd till kommunen för dess kostnader i 
anslutning till hemsändningsbidrag. Enligt Region Kronobergs får stöd endast 
lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att 
behovet av stöd kan bedömas. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige godkänner förslag till varuförsörjningsplan. 

Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Socialnämnden 
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2020-10-20 1(10) 

Kommunstyrelsen 

Förslag/Utkast 

Varuförsörjningsplan 
Ärendenummer KS 2020/116 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §) 

Gäller från och med Datum 

Implementeras av Kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen 

Ersätter Varuförsörjningsplan för Älmhults kommun, beslutad i kommunfullmäktige 
1989-12-18 § 176 

Framtaget av Matilda Dunfjäll, utredare kommunledningsförvaltningen 
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Innehåll 
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2020-10-20 3(10) 

1. Inledning och syfte 

1.1 Om varuförsörjningsplanen 
En varuförsörjningsplan är ett dokument som kartlägger och fastställer 
kommunens försäljare av dagligvaror och drivmedel. Utifrån denna kartläggning 
kan sedan behovet av stöd såsom hemsändningsbidrag bedömas. Stöd kan enligt 
förordning ges i områden där tillgång till drivmedel och dagligvaror är gles. 

1.2 Bakgrund 
I Älmhults kommun upprättades en varuförsörjningsplan 1989-12-18 § 176. 
Sedan varuförsörjningsplanen skapades har en ny förordning om stöd till 
kommersiell service (SFS 2000:284) upprättats och förutsättningarna inom 
kommunen förändrats. Bland annat har antalet befintliga dagligvarubutiker på 
landsbygden sett en markant minskning och kostnaderna för hemsändning har 
ökat. Frågan om att uppdatera varuförsörjningsplanen i Älmhult lyftes därför på 
socialnämndens sammanträde 2020-05-20 § 66. 

Det är kommunens ansvar att se till att medborgarna har god tillgång till 
varuförsörjning. Dagligvarubutikerna utanför större tätorter har de senaste 
decennierna minskat och köptrogenhet bland närboende är viktig för att 
butikerna skall kunna finnas kvar på landsbygderna. För den kommersiella 
servicen har inte kommunen direkt rådighet över lokalisering och utbud, men 
kan genom diverse medel, exempelvis hemsändningsbidrag, underlätta drift och 
etablering. 

Enligt SFS 2000:248 så kan kommunen ge stöd till varuförsörjningen i form av 
ett hemsändningsbidrag, varpå kommunen stödjer kostnaden för hemsändning av 
dagligvaror till hushåll. Syftet med hemsändningsbidraget är att etablera en 
servicenivå till konsumenter på landsbygden genom att bekosta hemsändning av 
dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att 
på annat sätt ta sig till dagligvarubutiker. Bidrag får lämnas endast om 
sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. 
Närhet till dagligvarubutiker är av stor vikt för de som bor och verkar i 
landsbygderna. Dagligvarubutikerna på landsbygden spelar en viktig roll i att 
förse landsbygdens medborgare med dagligvaror och tjänster. Landsbygdens 
dagligvarubutiker spelar även roll i attraktiviteten för de närliggande geografiska 
områdena överlag. Tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel samt andra tjänster 
som postservice och apoteksservice spelar stor roll, både i nuläget samt i den 
framtida landsbygdsutvecklingen. När individer letar bostad eller företag skall 
etablera sig på landsbygden anses närhet och tillgång till ovan service ofta 
viktig. 
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1.3 Organisation och ansvar 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens varuförsörjningsplan. 
Socialnämnden beslutar om regler för hemsändningsbidrag och utkörningsavgift 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013-01-28 § 8. 
Varuförsörjningsplanen skall revideras vid ändrade förhållanden för att vara 
aktuell och relevant. 

1.4 Syfte 
Älmhults kommun vill verka för att säkerställa en god kommersiell service och 
tillfredsställande försörjning av dagligvaror och drivmedel till 
kommuninvånarna. Älmhults kommun vill även i största möjliga mån stötta 
befintligt butiksnät så att landsbygden inte ser en minskning av antalet 
dagligvarubutiker. 

Syftet med varuförsörjningsplanen är att ge en nulägesbeskrivning gällande 
kommunens invånares tillgång till dagligvaror och drivmedel i sin närmiljö. 
Älmhults tätort inkluderas därmed inte i denna varuförsörjningsplan. 

Genom aktivt arbete med varuförsörjning kan kommunen utveckla den 
kommersiella servicen och därigenom livskvaliteten på landsbygden samt stödja 
utvecklingen av företagande på landsbygden. Ett kommunalt stöd till service och 
företagande på landsbygden bidrar både till en mer levande landsbygd samt till 
en ökad attraktivitet för landsbygden som område. 

Varuförsörjningsplanen utgör underlag för bedömning av den aktuella 
situationen för dagligvaru- och drivmedelsförsörjning i kommunens glesbygd. 
Planen skall ligga till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om 
stödinsatser för att bibehålla viss kommersiell service i landsbygderna och på så 
sätt skapa goda förutsättningar för boende och företag. Planen är även ett 
verktyg för fortsatt planering och beslut om stödinsatser till serviceverksamheten 
på landsbygden. Vidare är en aktuell varuförsörjningsplan en förutsättning för att 
Region Kronoberg skall kunna utbetala stöd till kommunen för dess kostnader i 
anslutning till hemsändningsbidrag. Enligt Region Kronobergs får stöd endast 
lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att 
behovet av stöd kan bedömas. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss 
näringsidkare. 
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2. Riktlinjer för hemsändning och 
hemsändningsbidrag 

2.1 Regler för hemsändningsbidrag i Älmhults kommun 
Nuvarande regler för hemsändningsbidrag fattades av socialnämnden 2014-06-
17 §66. 

Socialnämnden lämnar enligt särskilda regler ekonomiskt stöd till butiker som 
genom hemsändning levererar dagligvaror till vissa kommuninvånare. Syftet 
med hemsändningsbidrag är primärt att göra det möjligt för äldre, sjuka och 
personer med funktionsnedsättning att klara inköp av dagligvaror även om de 
bor på landsbygden och saknar transportmedel. Följande regler gäller: 

 Kommuninvånare som saknar transportmedel eller möjlighet att transportera 
sig och som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte 
kan ta sig till sin butik kan få sina dagligvaror levererade till hemmet av 
butiken. 

 Ersättning lämnas av socialnämnden till fasta dagligvarubutiker i eller utanför 
Älmhults kommun som genom avtal med Älmhults socialnämnd åtagit sig 
hemleverans av dagligvaror till personer bosatta i Älmhults kommun. 

 Ersättning betalas ut för högst en varuleverans per hushåll och vecka. 
Butiken har rätt att ta ut en avgift av kunden på högst 30 kronor per 
utkörning. 

 Hemsändningsbidraget till butiken är 150 kronor per utkörningstillfälle1. 

2.2 Hemsändningsbidrag från Region Kronoberg 
Hemsändningsbidraget kan sökas från kommunen av de butiker som 
upprätthåller hemsändning av varor till kunder på landsbygden som har svårt att 
själva ta sig till butiken. 

Kommunen kan sedan i sin tur söka bidrag från Region Kronoberg för kostnader 
i samband med hemsändning av varor. Enligt förordningen om stöd till 
kommersiell service SFS 2000:284 6 § får stöd endast lämnas om kommunen 
har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan 
bedömas. 

Hemsändningsbidraget från Region Kronoberg är i dagsläget ett belopp som 
motsvarar 50% av kommunens nettoutgifter för hemsändningen. Bidrag lämnas 

1 Socialnämnden beslutade revidera summan av hemsändningsbidragets till 150 kronor 2020-05-
20 § 66. 
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endast om nettoutgiften hos kommunen eller de direkta kostnaderna uppgår till 
minst ett halvt prisbasbelopp per år. 

2.3 Processen för hemsändningsbidrag 
Processen för hemsändningsbidrag gäller som nedan: 

 Handlaren tecknar avtal med Älmhults kommun om hemsändningsbidrag. 
Detta sker via socialförvaltningen. 

 Handlaren lämnar en faktura samt redovisning av genomförda hemleveranser 
till kommunen kvartalsvis eller halvårsvis. 

 I samband med första hemleveransen till en kund inhämtar handlaren kundens 
intyg att hen uppfyller kommunens krav för hemleverans av varor. Kundernas 
intyg förvaras hos handlaren för att visa upp för kommunen vid kontroll. 

 Handlaren erhåller ett kommunalt hemsändningsbidrag per 
hemsändningstillfälle. 
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3. Nulägesbeskrivning 
3.1 Dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i Älmhults 
kommun utanför Älmhults tätort 
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3.1.1 Dagligvarubutiker 
Dagligvarubutiker utanför Älmhults tätort finns i Häradsbäck och Liatorp. 
Älmhults kommun har tecknat avtal om varuhemsändning med båda butikerna. 

Butik och adress Erbjuden service Hemleverans? 

Handelsboden i 
Häradsbäck 
Älmhultsvägen 3, 
343 92 Häradsbäck 

Apoteksombud 
Postservice 
Spelombud 
Systembolagsombud 
Biblioteksombud 

Ja 

ICA Nära i Liatorp 
Växjövägen 500, 
343 74 Liatorp 

Apoteksombud 
Postservice 
Spelombud 
Systembolagsombud 
Uttagsautomat 

Ja 

3.1.2 Drivmedelsstationer 
Drivmedelsstationer utanför Älmhults tätort finns också i Häradsbäck och 
Liatorp. 

Station Adress 

Qstar Älmhultsvägen 4, 343 92 
Häradsbäck 

Oljeshejkerna Johnsson Växjövägen 501, 343 74 Liatorp 

3.2 Förändringar i butiksutbud 
I samband med upprättandet av varuförsörjningsplanen 1989 inventerades
antalet dagligvarubutiker i kommunen. År 1989 fanns det i kommunen 12
livsmedelsbutiker utanför Älmhults tätort. Av dessa var sju belagda i övriga 
tätorter och fem i glesbygden. 
Under den period som passerat sedan den senaste inventeringen genomfördes 
har butikerna på landsbygden minskat drastiskt. I 2020 års inventering finns
endast två butiker kvar utanför Älmhults tätort, Handelsboden i Häradsbäck och 
ICA Nära i Liatorp. Resterande butiker, inklusive alla fem butiker belagda i 
glesbygden, har lagts ner. Under perioden 1989–2020 har alltså tio av de tolv
existerande livsmedelsbutiker utanför Älmhults tätort försvunnit. Detta leder till 
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Förslag/Utkast 

2020-10-20 9(10) 

en definitiv minskad geografisk spridning och därigenom centralisering av 
livsmedelsbutiker i kommunen, varpå större antalet invånare idag än 1989 har 
längre att färdas till närmsta livsmedelsbutik. Båda de butiker som idag finns
utanför Älmhults tätort bedöms vara berättigade till stöd för hemsändningsbidrag 
och finns markerade på kartan ovan. 

3.3 Befolkningsutveckling2 

Befolkningen i kommunen uppgick år 1989 till 15 813 personer, 2000 till 15 403 
personer och år 2019 till 17 651 personer. 

Befolkningsmängden i kommunen har varit relativ stabil fram tills mitten av 
2000-talet då den började öka. Kommunen har de senaste tio åren sett en stadig 
befolkningsökning de senaste femton åren, med en kraftig ökning på i snitt 2,2% 
sedan 2015. 

År 1986 bodde 51% av kommunens befolkning i Älmhults tätort, jämfört med 
64,5% år 2019. Cirka 14% av Älmhults kommuns befolkning är idag i åldern 65 
– 79 år, medan 5,7% är över 80 år gamla. 

Befolkningsfördelningen i kommunens olika delar ser ut som nedan: 

Ort Befolkning (2019-12-31) 
Älmhult 11 364 
Pjätteryd 480 
Diö/Liatorp 2140 
Eneryda 560 
Delary/ Göteryd 1028 
Hallaryd 552 
Virestad 876 
Härlunda 451 
Restförda 200 
Totalt 17 651 

2 Uppgifter hämtade från Statistiska Centralbyrån 



   

    

  
 

       
     
     

 
      

          
            
         

            
         

 

 
          

           
 

Förslag/Utkast 

18

2020-10-20 10(10) 

3.4 Befolkningsprognos3 

År 2020 17 883 personer (Aug 2020) 
År 2025 20 172 personer 
År 2030 22 471 personer 

Enligt Statisticons befolkningsprognos kommer kommunens invånarantal 
fortsätta att öka drastiskt under de närmsta tio åren. Befolkningsökningen 
förväntas ske både i Älmhults tätort samt i mindre tätorter och glesbygd. 
Troligtvis kommer denna befolkningsökning i samband med en växande 
procentandel av befolkningen i åldersgruppen 80+4 leda till dels större tryck på 
befintliga dagligvarubutiker i kommunen men även på hemsändning av 
dagligvaror. 

3 Uppgifter framtagna av Statisticon i samverkan med Älmhults kommun 
4 Statistiska Centralbyrån (2020) –Sveriges framtida befolkning 2020-2030 - Län och 
kommungrupper 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-05-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 66 Hemsändningsbidrag 
Ärendenummer SOC 2020/49 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden höjer taxan för hemsändningsbidraget till 150 kronor per 

utkörningstillfället. 
2. Socialnämnden föreslår kommunledningsförvaltningen ta fram en 

varuförsörjningsplan. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2013 är uppdraget att besluta om hemsändningsbidrag till butiker som 
erbjuder hemleverans av dagligvaror till bland annat äldre på landsbygden 
delegerat till socialnämnden. 
Socialnämnden beslutade om regler för ekonomiskt stöd till butiker i juni 2014. 
En första uppföljning gjordes i oktober 2015 då socialnämnden också beslutade 
om ny uppföljning hösten 2016 samt att då också pröva det ekonomiska stödets 
vara eller inte vara. I början av 2017 fattade socialnämnden beslut om att 
bidraget skulle finnas kvar tills vidare. 
Med anledning av Covid-19 och dess påverkan på samhället har förtydligande 
information kommit till kommunerna via Region Kronoberg gällande 
hemsändningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-29 

 ”Hemsändningsbidragets användning i relation till Covid -19”, Region 
Kronoberg 2020-03-20 

 Socialnämndens beslut 2017-03-22, § 33 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-16 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschefer socialförvaltningen 
Handelsboden i Häradsbäck 
ICA Nära, Liatorp 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 254 Riktlinjer för markprissättning 
Ärendenummer KS 2020/125 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för markprissättning. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
2. Kommunstyrelsen utvärderar riktlinjerna för markprissättning i slutet av 

2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för 
markprissättning. 
Syftet med riktlinjerna är att Älmhults kommun prissätter marken på ett sätt som
bättre speglar marknadsförhållandena i Älmhults kommun samt når 
kostnadstäckning för de åtgärder som kommunen vidtar för att exploatera mark 
till försäljning. Detta innebär då bättre förutsättningar att nå en mark- och 
exploateringsbudget i balans. 
Förslaget innebär att huvudprincipen för prissättning av mark vid 
marköverlåtelse sker till marknadsmässigt pris som baseras på extern värdering 
av marken. Undantag från huvudregeln redovisas i förslaget till riktlinjer. 
Riktlinjerna gäller fram till dess att nya riktlinjer beslutas. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 151 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-09 

 Förslag till riktlinjer för markprissättning, daterat 2020-10-27 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen utvärderar riktlinjerna för 
markprissättning i slutet av 2021. 
Beslutsgång
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 151 Riktlinjer för markprissättning 
Ärendenummer KS 2020/125 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för markprissättning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för 
markprissättning. 
Syftet med riktlinjerna är att Älmhults kommun prissätter marken på ett sätt som
bättre speglar marknadsförhållandena i Älmhults kommun samt når 
kostnadstäckning för de åtgärder som kommunen vidtar för att exploatera mark 
till försäljning. Detta innebär då bättre förutsättningar att nå en mark- och 
exploateringsbudget i balans. 
Förslaget innebär att huvudprincipen för prissättning av mark vid 
marköverlåtelse sker till marknadsmässigt pris som baseras på extern värdering 
av marken. Undantag från huvudregeln redovisas i förslaget till riktlinjer. 
Riktlinjerna gäller fram till dess att nya riktlinjer beslutas. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-09 

 Förslag till riktlinjer för markprissättning, daterat 2020-10-27 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

     
   

 
   

        
 

             
        

           
            

    
         

          
           

            
 

 
   

 
 

     

      
 

    
     

         
 

 
    

  
 

     
  

2 Tjänsteskrivelse 

72

2020-11-09 1(1) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för markprissättning 
Ärendenummer KS 2020/125 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för 
markprissättning. 
Syftet med riktlinjerna är att Älmhults kommun prissätter marken på ett sätt som
bättre speglar marknadsförhållandena i Älmhults kommun samt når 
kostnadstäckning för de åtgärder som kommunen vidtar för att exploatera mark 
till försäljning. Detta innebär då bättre förutsättningar att nå en mark- och 
exploateringsbudget i balans. 
Förslaget innebär att huvudprincipen för prissättning av mark vid 
marköverlåtelse sker till marknadsmässigt pris som baseras på extern värdering 
av marken. Undantag från huvudregeln redovisas i förslaget till riktlinjer. 
Riktlinjerna gäller fram till dess att nya riktlinjer beslutas. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-09 

 Förslag till riktlinjer för markprissättning 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till riktlinjer för 

markprissättning. 

Paul Robertsson Susann Pettersson 
Utvecklingschef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 

mailto:Paul.Robertsson@almhult.se


   

    

     
  

 
 

 

 
 
 
 
  

   
    

 

 
        

     

    

     

    
  

2020-10-27 1(2) 

73

[Förvaltning]
Förnamn Efternamn 
Telefon 
E-post 

Riktlinje för markprissättning 
Ärendenummer KS 2020/125 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §) 

Gäller från och med 2020-XX-XX 

Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Ersätter Bestämmelser som styrdokumentet ersätter 

Framtaget av Planeringsavdelningen 



   

    

 
 

 
 

           
         

          
           

          
         

        
 

 
         

            
           

         
    

 
 

          
            

            
         

         
          

            
      

 

Riktlinje 

74

2020-10-27 2(2) 

Markprissättningsmodell 

Allmänt 
Nedan följer modell för markprissättning för kommunal mark. Mark som ska 
säljas av kommunen ska följa beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen ges 
delegation för fastställande av gällande pris vid varje markprissättningstillfälle. 
I kommunens markpris ingår utbyggnad av gata och allmän platsmark, kostnad 
för fastighetsbildning om den är genomförd samt eventuell utgrävning och 
uppfyllnad. Utöver detta tillkommer kostnader för anslutning av kommunalt 
vatten- och avlopp och andra anslutningsavgifter samt planavgift. 

Markprissättning 
Utgångspunkt för markprissättning är att kommunen säljer mark till 
marknadsmässigt pris baserat på extern värdering av marken. Pris för mark ska 
dock inte understiga kommunens självkostnad som består av kostnaden för mark 
och exploatering samt en administrationskostnad om 20% som täckningsbidrag 
för hantering av försäljningen. 

Undantag 
Undantag från huvudregeln kan ske för mark där detaljplanens genomförandetid 
löpt ut och detaljplanens infrastruktur redan är utbyggd. I detta fall tillämpas 
marknadsmässigt pris baserat på extern värdering av marken men priset ska dock 
inte understiga taxeringsvärdet multiplicerat med faktor 1,6. 
Kommunfullmäktige kan för enskild markförsäljning fatta särskilt beslut om 
markprissättning till rabatterat pris. Kommunfullmäktige ska då i samma beslut 
anslå medel för att täcka den förlust som uppkommer i mark- och 
exploateringsbudgeten för den enskilda markförsäljningen. 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 255 Riktlinjer för mark och exploatering 
Ärendenummer KS 2019/66 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för mark och exploatering. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
2. Kommunstyrelsen utvärderar riktlinjer för mark och exploatering i slutet av 

2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (SFS 2014:899) ska varje kommun anta riktlinjer för markanvisningar. 
Enligt plan- och bygglagen, PBL 6 kap. 39 §, ska varje kommun ha framtagna 
riktlinjer för exploateringsavtal. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mark 
och exploatering i enlighet med ovan angivna lagkrav. Riktlinjerna anger hur
Älmhults kommun arbetar med såväl exploateringsavtal som markanvisningar. I
dokumentet beskrivs vilka förfaranden Älmhults kommun använder för 
markanvisningar samt hur och när exploateringsavtal tas fram. Vidare beskrivs
även hur Älmhults kommun prissätter mark för marköverlåtelse. 
Förslaget innebär i korthet att exploateringsavtal tecknas när genomförande av 
en detaljplan sker på mark ägd av privat fastighetsägare. Kostnader och ansvar 
såväl inom som, i förekommande fall, utanför planområdet regleras i avtalet och 
riktlinjerna för hur detta sker anges i förslaget. 
Gällande markanvisningsavtal innebär förslaget att tre olika metoder för 
markanvisning kan ske och riktlinjerna för hur dessa hanteras samt när varje 
metod kan bli aktuell anges i förslaget. Hantering av markanvisningsavgift ingår 
även riktlinjer för markanvisningsavtal. 
Riktlinjerna gäller fram till dess att nya riktlinjer beslutas. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



76

   

   

 
 

   

    

    

    

 

 
      

     

          
 

  
   

          
          

 
  

         
       

  
  

          
          

   
 

     
 

 

_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 152 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

 Förslag till riktlinjer för mark och exploatering, daterat 2020-11-10 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) och Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen 
utvärderar riktlinjer för mark och exploatering i slutet av 2021. 
Beslutsgång
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarre (S) och Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 152 Riktlinjer för mark och exploatering 
Ärendenummer KS 2019/66 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för mark och exploatering. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (SFS 2014:899) ska varje kommun anta riktlinjer för markanvisningar. 
Enligt plan- och bygglagen, PBL 6 kap 39 §, ska varje kommun ha framtagna 
riktlinjer för exploateringsavtal. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mark 
och exploatering i enlighet med ovan angivna lagkrav. Riktlinjerna anger hur
Älmhults kommun arbetar med såväl exploateringsavtal som markanvisningar. I
dokumentet beskrivs vilka förfaranden Älmhults kommun använder för 
markanvisningar samt hur och när exploateringsavtal tas fram. Vidare beskrivs
även hur Älmhults kommun prissätter mark för marköverlåtelse. 
Förslaget innebär i korthet att exploateringsavtal tecknas när genomförande av 
en detaljplan sker på mark ägd av privat fastighetsägare. Kostnader och ansvar 
såväl inom som, i förekommande fall, utanför planområdet regleras i avtalet och 
riktlinjerna för hur detta sker anges i förslaget. 
Gällande markanvisningsavtal innebär förslaget att tre olika metoder för 
markanvisning kan ske och riktlinjerna för hur dessa hanteras samt när varje 
metod kan bli aktuell anges i förslaget. Hantering av markanvisningsavgift ingår 
även riktlinjer för markanvisningsavtal. 
Riktlinjerna gäller fram till dess att nya riktlinjer beslutas. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

 Förslag till riktlinjer för mark och exploatering, daterat 2020-11-10 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

      
  

   
 

   
           
              

   
          

           
         

        
          

         
          

            
            

         
         

            
           

     
            

 
 

   
 

 
     

        
 

    
     

         
     

 
 

Tjänsteskrivelse 

79

2020-11-04 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för mark och 
exploatering 
Ärendenummer KS 2019/66 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (SFS 2014:899) ska varje kommun anta riktlinjer för markanvisningar. 
Enligt plan- och bygglagen, PBL 6 kap 39 §, ska varje kommun ha framtagna 
riktlinjer för exploateringsavtal. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mark 
och exploatering i enlighet med ovan angivna lagkrav. Riktlinjerna anger hur
Älmhults kommun arbetar med såväl exploateringsavtal som markanvisningar. I
dokumentet beskrivs vilka förfaranden Älmhults kommun använder för 
markanvisningar samt hur och när exploateringsavtal tas fram. Vidare beskrivs
även hur Älmhults kommun prissätter mark för marköverlåtelse. 
Förslaget innebär i korthet att exploateringsavtal tecknas när genomförande av 
en detaljplan sker på mark ägd av privat fastighetsägare. Kostnader och ansvar 
såväl inom som, i förekommande fall, utanför planområdet regleras i avtalet och 
riktlinjerna för hur detta sker anges i förslaget. 
Gällande markanvisningsavtal innebär förslaget att tre olika metoder för 
markanvisning kan ske och riktlinjerna för hur dessa hanteras samt när varje 
metod kan bli aktuell anges i förslaget. Hantering av markanvisningsavgift ingår 
även riktlinjer för markanvisningsavtal. 
Riktlinjerna gäller fram till dess att nya riktlinjer beslutas. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 

 Förslag till riktlinjer för mark och exploatering 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer 

för mark och exploatering. 

mailto:Paul.Robertsson@almhult.se
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Paul Robertsson Susann Pettersson 
Utvecklingschef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 

Förslag/Utkast 

Riktlinjer för mark- och 
exploatering 
Ärendenummer KS 2019/66 

Dokumentinformation 
Fastställt av Beslutsorgan eller person, Datum ev referens (ex §) 

Gäller från och med Datum 

Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Framtaget av Anna Welander, mark- och exploateringsingenjör 
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18. Avsteg från riktlinjerna.................................................................................1 

Bakgrund 

Från den första januari 2015 ska varje kommun enligt lag (SFS 2014:899) anta 
riktlinjer för markanvisningar. 

Enligt PBL6 kap 39 § plan- och bygglagen ska kommuner ha riktlinjer för 
exploateringsavtal. 
Översiktsplanen, fördjupande översiktsplaner samt tematiska tillägg till 
översiktsplanen anger den viljeinriktning som finns för fortsatt utveckling och 
utbyggnad av kommunen. 
Kommunen avser tilldela kommunal mark genom olika förfaranden för att 
främja bostadsbyggandet och utveckla verksamhetsmark. 

Riktlinjer för markanvisningsavtal 

1. Vad är en markanvisning 
Ett markanvisningsavtal rör genomförandet av ny bebyggelse inom 
markområden som kommunen äger och är en överenskommelse där byggherren 
får ensamrätt under vissa villkor och begränsad tid att förhandla med kommunen 
om överlåtelse för byggnation. Markanvisning kan ske före en detaljplan tagits 
fram eller för redan planlagd mark. Kommunen bedömer i vilka fall 
markanvisning är aktuell och kan tillämpas vid olika typer av byggande, till 
exempel. bostadsbyggande, verksamheter eller liknande. 
Kommunen tecknar markanvisningsavtal för kommunalägd mark inom hela 
kommunen. 

2. Handläggning av markanvisningsavtal 

2.1 Vem gör vad 
Handläggning av detaljplaner och markanvisningsavtal sker inom 
planeringsavdelningen. 

Beslut om markanvisningsavtal fattas av kommunfullmäktige. Beslut kan i vissa 
fall fattas av kommunstyrelsen eller planeringschefen enligt gällande 
delegationsordning. 

2.2 Vad regleras i ett markanvisningsavtal 
Ett markanvisningsavtal reglerar förutsättningarna för projektet och dess 
genomförande, och kan innehålla exempelvis ändamål för bebyggelsen, dess 
volym samt andra för projektet relevanta delar. 
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Avbryts projektet ger det ingen rätt till ekonomisk ersättning för byggherren 
eller rätt till ny markanvisning. 
Överlåtelse av avtalet till annan byggherre får inte ske utan kommunens 
skriftliga medgivande. 
Marköverlåtelseavtal ska tecknas inom tiden för markanvisningsavtalet. Om 
bindande marköverlåtelseavtal inte tecknas inom avtalstiden upphör 
markanvisningen att gälla och kommunen kan anvisa marken till annan 
byggherre. 

2.3 Hur länge gäller ett markanvisningsavtal 
För mark som är planlagd gäller markanvisningen längst i 12 månader. Tiden 
kan eventuellt förlängas i de fall byggherren aktivt drivit arbetet och förseningen 
inte beror på byggherren eller att de specifika förutsättningarna för området 
kräver det. 
Vinner detaljplanen inte laga kraft har byggherren inte rätt till ekonomisk 
ersättning 

3. Vilka bedömningsgrunder används vid markanvisning 
Bedömningsgrunder för en markanvisning tas fram från fall till fall. 
Utgångspunkterna finns i de allmänna riktlinjer och policys som kommunen 
arbetat fram och kompletteras med särskilda kriterier som gäller för det specifika 
området. 

4. Vilka metoder används vid markanvisning 
En markanvisning kan starta på olika sätt. Behovet kan till exempel uppstå i 
samband med att det planeras för ny bebyggelse eller att befintlig ska utvecklas.
Älmhults kommun tillämpar tre olika metoder vid markanvisning till byggherrar. 
Förutsättningarna i varje enskilt fall avgör vilken metod som tillämpas. 
Markanvisning för villatomter tilldelas efter särskilda riktlinjer 

4.1 Direktanvisning 
Direktanvisning innebär att byggherren väljs ut av kommunen utan förgående 
jämförelseprocess med andra intressenter. Val av byggherre kan baseras på 
faktorer såsom en vilja från kommunen att öka konkurrensen eller att specifik 
byggherre har ett koncept som kommunen vill möjliggöra men även i fall där 
bytesaffär ingås med kommunen eller samordningsvinster föreligger. 
Kommunen utser då den byggherre som kommunen anser bäst uppfyller 
ändamålet. 
Kommunen tillämpar direktanvisning i följande fall: 
- Om ingen visar intresse inom rimlig tid för exploateringsområden och/eller 
fastigheter som redan varit ute på markanvisningstävling. 
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- För nybildade fastigheter om en fastighetsutvecklare samtidigt åtar sig bygga 
på tidigare länge osålda fastigheter. 
- För industri- och verksamhetsmark där typen av verksamhet är av betydelse för 
samhälle och arbetstillfällen 
Kommunstyrelsen kan även i särskilda fall ta beslut om att använda 
direktanvisning som metod för marktilldelning. 

4.2 Markanvisningstävling 
I det fall där det finns antagen och aktuell detaljplan kan kommunen bjuda in 
byggherrar att delta i markanvisningstävling. Kommunen tar fram ett 
tävlingsunderlag som beskriver förutsättningar och kriterier för bedömning. 
Kriterierna kan variera för varje enskild tävling, de kan i vissa fall bestå av 
endast pris för marken. Förslag till kriterier tas fram av Planeringsavdelningen 
och beslutas av Kommunstyrelsen. Det förslag som bäst bedöms motsvara 
kommunens krav och förväntningar vinner markanvisningstävlingen. 

4.3 Samverkansförfarande 
Samverkansförfarande innebär att kommunen bjuder in byggherrar att anmäla 
intresse för ett specifikt område under en pågående planprocess. Kommunen 
utser en eller flera byggherrar och erbjuder de eller dem att teckna 
markanvisningsavtal. I vissa fall kan även samverkansavtal tecknas som 
formaliserar ett mer långsiktigt samarbete. 
Marköverlåtelseavtal tecknas efter att detaljplan vunnit laga kraft. 

5. Val av byggherre 
Val av byggherre sker utifrån de kriterier och förutsättningar som ges vid varje
enskild markanvisning. Älmhults kommun tar hänsyn till att byggherren har den 
kunskap och de ekonomiska förutsättningar som krävs för att genomföra 
projektet. Har byggherren genomfört tidigare projekt eller markanvisningar kan 
detta utgöra ett av bedömningskriterierna. Detta gäller oaktat vilken 
tilldelningsmetod som används. 

6. Markanvisningsavgift 
I samband med att markanvisningsavtal tecknas tas en avgift om 5% av bedömt 
markpris ut i syfte att främja framdrift i byggherrens genomförande av projektet. 
Denna avgift får byggherren tillgodoräkna sig när slutlikvid ska erläggas på 
tillträdesdagen. Om marköverlåtelse inte sker har kommunen rätt att behålla 
avgiften. 
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7. Särskilda villkor 
Utgångspunkten för kommunens marköverlåtelser är att tillträde sker först i 
samband med att bygglov beviljats. Kommunen har rätt att utkräva vite om 
byggnation inte färdigställts i enlighet med avtalet. 

8. Avsteg från riktlinjerna 
Dessa riktlinjer får frångås i enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt 
genomföra en markanvisning. 

9. Marköverlåtelse för villatomter 
När kommunal tomt har erbjudits till köpare ska handpenning betalas inom den 
tid som är överenskommen i kontraktet. Köparen har därefter 9 månader på sig 
att ansöka om bygglov. 
Köparen ska uppvisa beslut om bygglov samt erlagd betalning för detsamma 
inom 18 månader efter att handpenning har erlagts. 
Inom 30 dagar från det att beslut om bygglov uppvisats ska köparen erlägga 
slutlikvid för tomtköpet. Köparen får tillträde till fastigheten när slutlikvid är 
erlagd. 
I samband med att slutlikvid erlagts upprättar kommunen köpebrev och köparen 
ska då ansöka om lagfart för fastigheten inom en månad efter att köpebrev 
upprättats. 
Om bygglov inte beviljas eller betalning inte skett inom beslutad tid hävs avtalet. 
Köparen får i sådant fall den erlagda handpenningen tillbaka från kommunen. 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

10.Vad är ett exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal rör genomförandet av en detaljplan för mark som inte ägs 
av kommunen. Byggherren benämns här exploatör. 
I samband med att detaljplanearbetet påbörjas bedömer kommunen om ett 
exploateringsavtal ska upprättas eller inte. Syftet med avtalet är att säkerställa 
genomförandet av planen och att fördela kostnadsansvaret. Det innebär också att 
detaljplanen inte kommer att antas innan avtal har träffats. 
Exploateringsavtal ska reglera de åtgärder som utgör förutsättningar för 
genomförandet av detaljplanen genom att fördela kostnader och intäkter samt 
andra förhållanden som kan vara av betydelse för kommunen och exploatören. 
Älmhults kommun tecknar exploateringsavtal i samband med detaljplanering 
inom hela kommunen. 
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11.Handläggning av exploateringsavtal 

11.1 Vem gör vad 
Handläggningen av detaljplaner och exploateringsavtal sker inom 
Planeringsavdelningen. 
Detaljplaner som handläggs med utökat förfarande antas av kommunfullmäktige. 
I dessa fall ska även de exploateringsavtal som rör detaljplanen beslutas av 
kommunfullmäktige, innan detaljplan antas. 
Detaljplaner som handläggs med standardförfarande antas av kommunstyrelsen. 
I dessa fall ska exploateringsavtalet som rör detaljplanen beslutas av 
kommunfullmäktige, innan detaljplanen antas. 

11.2 När tecknas ett exploateringsavtal 
Exploateringsavtal tecknas när genomförande av en detaljplan sker på mark ägd 
av privatfastighetsägare och/eller har påverkan på allmänplatsmark i sådan 
omfattning att det krävs åtgärder. 
När ett detaljplanearbete påbörjas och detaljplanens konsekvenser kan 
överblickas inleder kommunen avtalsförhandlingar i syfte att teckna 
exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av planen. 
Senast inför samråd av detaljplanen ska kommunen redovisa principer för 
avtalets huvudsakliga innehåll. Om större ändringar av projektets omfattning 
sker under detaljplanehandläggningen kan omfattningen av exploateringsavtalet 
ändras. Inför planens antagande ska förhandlingarna vara slutförda och parterna 
ska teckna ett exploateringsavtal före antagande av detaljplanen. 

12.Kostnader och ansvar inom planområdet 

12.1 Detaljplanläggning 
Alla kostnader för detaljplanläggning inklusive utredningar finansieras av 
exploatören. Ett separat planavtal tecknas med Planeringsavdelningen som 
tillhör verksamheten Kommunledningsförvaltningen. 
Innan planarbetet inleds fattar kommunstyrelsen beslut om planbesked. 

12.2 Gator och allmän platsmark inom planområdet 
Exploatören finansierar den projektering och byggnation av gator och allmän 
platsmark som krävs för att exploateringen ska kunna genomföras. 
Huvudprincipen är att kommunen genomför och anlägger, och exploatören 
bekostar den allmänna platsmarken samt gatorna som hör till området. 
Ett krav från kommunen är att den allmänna platsmarken som ingår i 
detaljplanen överlåts utan kostnad. 
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12.3 Vatten och avlopp samt andra ledningar 
Exploatören finansierar alla kostnader för eventuell flytt av ledningar och 
anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, bredband och eventuell annan 
infrastruktur. 
Exploatören bekostar dagvattenanläggningar inom kvartersmark. 

12.4 Övriga frågor i enlighet med detaljplan 
Exploatören ansvarar för och bekostar utredningar, utformning och åtgärder med 
avseende på avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, översvämning, 
bevarande- och kompensationsåtgärder av skyddsvärda områden, geoteknik 
och/eller arkeologi som krävs för detaljplanens genomförande. 

12.5 Gestaltning och utformning 
I det fall gestaltningsprogram, miljöprogram eller motsvarande finns, eller tas 
fram i samband med en detaljplanering, ska detta följas. Ansvar och kostnader 
för att följa programmet ligger hos exploatören. 

13. Kostnader och ansvar vid åtgärder utanför 
planområdet 
Om det för genomförandet av en detaljplan krävs att åtgärder vidtas utanför 
planområdet ska exploatören stå för dessa kostnader. Kostnaderna ska dock vara 
i proportion till dennes nytta av planen. 

14. Medfinansiering 
Exploateringsavtalet kan komma att omfatta medfinansieringsersättning 
avseende kostnad för bidrag till byggande av statlig väg eller järnväg. I de fall 
det är aktuellt att ta ut medfinansieringsersättning fattas ett separat beslut där de 
beräkningsprinciper som ska ligga till grund för ersättningen fastställs och det 
geografiska området definieras. Områden som berörs av 
medfinansieringsersättning redovisas som bilagor till dessa riktlinjer. 
Exploateringsavtalet får omfatta medfinansiering för åtgärder som har vidtagits 
före avtalets ingående i de fall detaljplanen avser ett steg i etappvis utbyggnad 
eller om avtalet omfattar medfinansieringsersättning. 

15. Fastighetsbildning med mera 
Kommunen ansöker och exploatören bekostar de eventuella 
fastighetsbildningsåtgärder eller liknande som krävs, exempelvis 
fastighetsreglering, avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggningar. 

16. Övrigt 
Avtalet kan, utöver vad som framgår av riktlinjerna, komma att omfatta andra 
åtgärder som ska bekostas av exploatören. 
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17. Säkerställande av avtal 
Exploateringsavtalets giltighet och genomförandetid ska säkerställas i avtalet. 
Avtalet ska också omfatta hur en eventuell överlåtelse av avtalet till annan 
exploatör hanteras. 
Kommunen kommer att kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser. 
Typ av säkerhet beslutas av kommunen, exempel är inbetalning på förhand, 
pantbrev, bankgaranti, eller borgen, exempelvis moderbolagsborgen. 
I avtalet kommer vitesförpliktelser att skrivas in för det fall att exploatören inte 
håller sina åtaganden eller tidsplan. 

18. Avsteg från riktlinjerna 
Dessa riktlinjer får frångås i enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt 
genomföra en detaljplan. 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 257 Policy för att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/131 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunfullmäktige antar det styrande dokumentet Policy för att stärka

barns rättigheter i Älmhults kommun. 
2. Hela koncernen ska innefattas av policyn. 
3. Policyn, utöver aktualisering varje år, ska omprövas varje mandatperiod. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början av 2020 att utarbeta en modell för
att säkerställa att Älmhults kommun lever upp till Barnkonventionen som den 1 
januari 2020 blev svensk lag. Utgångspunkten var att säkerställa att de beslut 
som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade och lever upp till 
Barnkonventionen. 
Resultatet av detta arbete är en föreslagen Policy som föreslås gälla samtliga 
förvaltningar och nämnder inom kommunen. Syftet är att Barnkonventionen och
barnrättsperspektivet ska genomsyra Älmhults kommuns verksamheter. 
Policyns övergripande mål är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att 
bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns 
möjligheter till delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål 
för att kunna leva upp till det övergripande målet. 
Under arbetets gång har även en Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter
i Älmhults kommun tagits fram. Verksamhetsplanen redogör för hur 
kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen som 
är angivna i Policyn. Verksamhetsplanen tas upp för beslut i kommunstyrelsen 
efter att Policyn är antagen i kommunfullmäktige. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 149 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, daterad 2020-11-
03 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar tillägg att policyn, utöver aktualisering varje år, ska 
omprövas varje mandatperiod. 
Gun-Britt Cedergren (KD) bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång
Propositionsordning 1 
Ordförande fråga om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gun-Britt 
Cedergrens (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga nämnder inom Älmhults kommun 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 149 Policy för att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/131 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del: 
1. Kommunchefen får i uppdrag att föra dialog med de kommunala bolagen om

policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
2. Kommunfullmäktige antar det styrande dokumentet Policy för att stärka

barns rättigheter i Älmhults kommun. 
3. Hela koncernen ska innefattas av policyn. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2–3 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början av 2020 att utarbeta en modell för
att säkerställa att Älmhults kommun lever upp till Barnkonventionen som den 1 
januari 2020 blev svensk lag. Utgångspunkten var att säkerställa att de beslut 
som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade och lever upp till 
Barnkonventionen. 
Resultatet av detta arbete är en föreslagen Policy som föreslås gälla samtliga 
förvaltningar och nämnder inom kommunen. Syftet är att Barnkonventionen och
barnrättsperspektivet ska genomsyra Älmhults kommuns verksamheter. 
Policyns övergripande mål är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att 
bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns 
möjligheter till delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål 
för att kunna leva upp till det övergripande målet. 
Under arbetets gång har även en Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter
i Älmhults kommun tagits fram. Verksamhetsplanen redogör för hur 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen som 
är angivna i Policyn. Verksamhetsplanen tas upp för beslut i kommunstyrelsen 
efter att Policyn är antagen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, daterad 2020-11-
03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med 
tillägg att hela koncernen ska innefattas av policyn. 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommunchefen i uppdrag att föra dialog med de kommunala bolagen om 
policyn. 
Beslutsgång
Proposition 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
Proposition 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
Proposition 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga nämnder inom Älmhults kommun 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

        
  

   
 

   
            

            
            

          
  

            
          

        
             

          
            

           
            

         
           

           
        

 
 

 
 

 
     

           
 

    
      

          
     

 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 

94

2020-11-04 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Linda Björling 
linda.bjorling@almhult.se 

Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2020/131 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början av 2020 att utarbeta en modell för
att säkerställa att Älmhults kommun lever upp till Barnkonventionen som den 1 
januari 2020 blev svensk lag. Utgångspunkten var att säkerställa att de beslut 
som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade och lever upp till 
Barnkonventionen. 
Resultatet av detta arbete är en föreslagen Policy som föreslås gälla samtliga 
förvaltningar och nämnder inom kommunen. Syftet är att Barnkonventionen och
barnrättsperspektivet ska genomsyra Älmhults kommuns verksamheter. 
Policyns övergripande mål är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att 
bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns 
möjligheter till delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål 
för att kunna leva upp till det övergripande målet. 
Under arbetets gång har även en Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter
i Älmhults kommun tagits fram. Verksamhetsplanen redogör för hur 
kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen som 
är angivna i Policyn. Verksamhetsplanen tas upp för beslut i kommunstyrelsen 
efter att Policyn är antagen i kommunfullmäktige. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, 2020-11-03 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta det styrande dokumentet Policy för att stärka 
barns rättigheter i Älmhults kommun. 

mailto:linda.bjorling@almhult.se
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Tjänsteskrivelse 

2020-11-04 2(2) 

Linda Björling Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder inom Älmhults kommun 
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Ärendenummer: KS 2020/131 

Dokumentinformation 

Fastställt av Kommunfullmäktige, datum referens (§) 
Gäller från och med 2020-xx-xx 
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar 
Framtaget av Kommunlednings-, utbildnings- och socialförvaltningen 

98

Innehållsförteckning 

Syfte, bakgrund, uppföljning 4 

Organisation, genomförande och ansvar 5 
Politisk nivå 5 
Förvaltningsnivå 5 

Mål och delmål  6 

Def nitioner 7 

Till policyn tillhör: 
Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag – mall 
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4

Syfte 
Syftet med denna policy är att säkerställa att 
Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv 
genomsyrar Älmhults kommuns verksamheter. Med 
barnperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och 
barnets rättigheter är ledande i planering, beslut och 
utförande på alla nivåer i organisationen. 

Målgrupp är politiker och medarbetare inom Älmhults 
kommun. För att bedriva ett hållbart och framgångsrikt 
barnrättsarbete behöver kommunen arbeta såväl 
strategiskt som långsiktigt. Denna policy och tillhörande 
verksamhetsplan är en viktig komponent i det arbetet 
och fungerar som ett styrdokument där alla verksamheter 
har ett ansvar för att tillämpa barnkonventionen inom 
ramen för sitt uppdrag. 

Bakgrund 
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början 
av 2020 att utarbeta en modell för att förverkliga 
Barnkonventionen inom samtliga förvaltningar i Älmhults 
kommun. Utgångspunkten var att säkerställa att de 
beslut som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade 
och lever upp till barnkonventionen. 

Politiker och tjänstemän ska ha god kunskap om barnets 
rättigheter och Barnkonventionen för att kunna tillämpa 
den. Kunskapsnivån ska vara på sådan nivå att den 
skapar förutsättningar för att arbeta aktivt med barnets 
rättigheter i verksamheterna. Medarbetare som direkt 
och indirekt arbetar med barn och unga ska ha ingående 
kunskaper om barnets rättigheter och förutsättningar för 
att omsätta sina kunskaper i konkret handling. 

99

Uppföljning 
Policyn gäller från det datum kommunfullmäktige antar 
den och löper sedan vidare tills annat beslut fattas. 
Policyn ska utvärderas varje år och revideras vid behov. 
Arbetet formuleras i kommunens verksamhetsplan. 
Uppföljning sker i ett barnbokslut som del av kommunens 
årsredovisning. 
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Organisation, genomförande och ansvar 

100

Policyn omfattar samtliga kommunala verksamheter i 
Älmhults kommun, både den politiska organisationen 
och kommunens förvaltningar. Kommunchefsgruppen 
har det övergripande ansvaret för att säkerställa att 
barnrättsarbetet genomförs och följs upp. Varje chef har 
ansvar för att verksamheterna ges förutsättningar att 
arbeta barnrättsbaserat, vilket inkluderar medarbetarnas 
kunskap om barnkonventionen, barnrättsbaserade 
arbetsmetoder och former för barns delaktighet. 
Varje medarbetare har ansvar för att omsätta det 
barnrättsbaserade arbetet i praktiken i sitt arbete med 
och för barn. 

Politisk nivå 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 
- uppdrag utförs i linje med budget och policy 
- uppdrag säkerställs genom att tillföra de resurser   
som krävs för genomförande 

- besluta om policy samt om förändringar i policyn 

Förvaltningsnivå 
Kommunchefsgruppen ansvarar för att: 
- uppdrag och tilldelade resurser fördelas till 
 kommunens verksamheter 
- förutsättningar skapas så att verksamheterna har 
möjlighet att arbeta i linje med policyn och  

 verksamhetsplanen 
- erfarenheter och utvecklingsbehov inom barnrätts- 
området återkopplas till den politiska ledningen 

Förvaltningschef ansvarar för att: 
- utser en barnrättsperson per förvaltning att ingå i  
kommunens interna barnrättsnätverk 

- förutsättningar skapas för verksamhetens barnrätts-
person kan utföra sitt uppdrag 

- synliggöra och säkerställa att barnets rättigheter och  
barnperspektivet beaktas och formuleras i 
verksamhetsplanering och uppföljning 

Barnrättsperson ansvarar för att: 
- synliggöra och driva utvecklingsområden om barnets  
rättigheter i verksamheten 

- ingå i kommunens interna barnrättsnätverk 

Barnrättsnätverkets grupp ansvarar för att: 
- övergripande ansvar för att utveckla kommunens  
    barnrättsarbete 
- synliggöra och driva utvecklingsområden om barnets  
rättigheter i verksamheten 

- minst två gånger per år samlas och driva Älmhults  
 interna barnrättsnätverk 
- ingå i externa barnrättsnätverk, till exempel SKR:s 
 nationella nätverk 
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Mål och delmål 
Det övergripande målet för policyn är att skapa en 
struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett 
strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka 
barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör 
dem. 
Policyn är indelad i tre delmål: 
1. Ökad kunskap i organisationen kring 
barnkonventionen och dess tillämpning. 

2. Barn är delaktiga i beslut som berör dem 
3. Det fnns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut 
som fattas 

Aktiviteter 

101

För att nå upp till delmålen har ett antal aktiviteter valts 
ut. Varje aktivitet beskriver kort vad det rör sig om, vem 
som har det övergripande ansvaret och hur aktiviteten 
ska genomföras. Aktiviteterna är kopplade till hur 
delmålen ska uppfyllas. Aktiviteterna fnns beskrivna i 
Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults 
kommun. 

6 
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7

Defnitioner 

Barn Personer 0-18 år 
Barnperspektiv innebär att en vuxen så långt som 
möjligt sätter sig in i ett barns situation och försöker 
se till barnets bästa. Det handlar också om att göra sitt 
bästa för att förstå och respektera barns erfarenheter, 
upplevelser, uppfattningar och handlingar. 
Barnets perspektiv är det enskilda barnets åsikter, 
tankar och föreställningar om sin livssituation och de 
sammanhang hen befnner sig i. Barnets perspektiv 
innebär att barnet självt blir lyssnat på och att det utifrån 
ålder och mognad ges möjlighet att få bidra med sina 
erfarenheter, synpunkter och förslag. Om det av speciella 
skäl inte är möjligt att göra detta, är det viktigt att hämta 
barnets åsikter i efterhand. 
Barnrättsperspektiv innebär att vid varje beslut eller 
åtgärd som rör barn beakta, att dess rättigheter tas 
tillvara som barnets bästa, likvärdighetsprincipen, 
barnets synpunkter, barnets rätt att leva och utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar och behov, barnets 
intresse på kort och lång sikt och att tillräckliga resurser 
avsättas. 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, en metod att 
bedöma ett enskilt barns bästa, en grupp barns bästa 
eller barn bästa i allmänhet med utgångspunkt i en 
specifk åtgärd eller frågeställning. Syftet med ett 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag är att få ett allsidigt 
beslutsunderlag. 

777 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 260 Program för mål och uppföljning av privata
utförare 
Ärendenummer KS 2020/136 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer program för mål och uppföljning av privata 

utförare daterad 2020-11-05. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till program för mål och 
uppföljning av privata utförare. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa uppföljning och kontroll av privata 
utförare, öka allmänhetens möjlighet till insyn i privata utförares verksamhet 
samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas av 
kommunen. 
För innevarande mandatperiod saknas ett sådant program för Älmhults kommun 
och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ”Förslag till program för 
mål och uppföljning av privata utförare” daterad 2020-11-05 fastställs. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 157 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 

 Förslag till program för mål och uppföljning av privata utförare, daterad 
2020-11-05 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 157 Program för mål och uppföljning av privata
utförare 
Ärendenummer KS 2020/136 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer program för mål och uppföljning av privata 

utförare daterad 2020-11-05. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till program för mål och 
uppföljning av privata utförare. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa uppföljning och kontroll av privata 
utförare, öka allmänhetens möjlighet till insyn i privata utförares verksamhet 
samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas av 
kommunen. 
För innevarande mandatperiod saknas ett sådant program för Älmhults kommun 
och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ”Förslag till program för 
mål och uppföljning av privata utförare” daterad 2020-11-05 fastställs. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 

 Förslag till program för mål och uppföljning av privata utförare, daterad 
2020-11-05 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

      
     
   

 
   

           
         

           
           

          
          

         
         

         
        

 

 
   

 
 

     

            
 

 
 

        
           

              
          

 
             
           

            
           

           
           

          
           

          

Tjänsteskrivelse 

108

2020-10-26 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Elisabeth Olofsson 
elisabeth.olofsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om program för mål och 
uppföljning av privata utförare 
Ärendenummer KS 2020/136 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till program för mål och 
uppföljning av privata utförare. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa 
uppföljning och kontroll av privata utförare, öka allmänhetens möjlighet till 
insyn i privata utförares verksamhet samt stimulera till ett strategiskt 
förhållningssätt när privata utförare anlitas av kommunen. För innevarande
mandatperiod saknas ett sådant program för Älmhults kommun och 
kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ”Förslag till program för mål 
och uppföljning av privata utförare” daterad 2020-11-05 fastställs. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 

 Förslag till program för mål och uppföljning av privata utförare, daterad 
2020-11-05 

Ärendeberedning 
Kommuner får enligt kommunallagen överlämna skötseln av kommunala 
angelägenheter till en juridisk person eller en enskild individ (s.k. privata 
utförare). Detta gäller dock inte om det inte i lag eller förordning anges att 
verksamheten ska bedrivas av kommunal nämnd eller om den innefattar 
myndighetsutövning. 
När vården av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare 
har kommunen en skyldighet att kontrollera och följa upp verksamheten samt 
tillförsäkra sig att allmänheten ges insyn i den verksamhet som lämnats över. 
För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
Syftet med programmet är att säkerställa uppföljning och kontroll av privata 
utförare, öka allmänhetens möjlighet till insyn i privata utförares verksamhet 
samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas av 
kommunen. I programmet ska det också anges hur kommunfullmäktiges mål 

mailto:elisabeth.olofsson@almhult.se


    

    

            
        

            
       

         
            

            
        

      
             

             
          

          
           

         
            
              

             
          

           
        

         
         

 
    

    
          

    
 

 
    

  
 

     
  

Tjänsteskrivelse 
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2020-10-26 2(2) 

samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn 
ska tillgodoses. Programmet gäller således alla verksamhetsområden som 
kommunen upphandlar – vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, 
gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan 
infrastruktur etcetera. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor 
då de är egna huvudmän för sina verksamheter och inte upphandlad verksamhet. 
Innehållet i programmet i form av till exempel riktlinjer vid upphandling och 
avtalstecknande påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar 
som ligger framåt i tiden. 
Privat utförare definieras i lagen som en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. En privat utförare kan 
exempelvis vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk eller ideell 
förening. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan således 
vara privata utförare. Ett hel- eller delägt kommunalt bolag, stiftelse eller 
förening är däremot inte att betrakta som privata utförare. 
Enligt programmet ska varje nämnd ansvara för att säkerställa att all verksamhet, 
oavsett om den bedrivs i egen regi eller av privata utförare, bedrivs i enlighet 
med angivna mål och riktlinjer. När det gäller verksamhet som bedrivs i egen 
regi sker redan idag en systematisk uppföljning genom internkontroll och 
internrevision. Programmet syftar inte till att nya målformuleringar ska tas fram 
utan det ska kopplas till befintliga styrdokument. 
Förslaget till program har beretts inom kommunledningsförvaltningen och följer 
de riktlinjer som utarbetats av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer program för mål och uppföljning av privata 

utförare daterad 2020-11-05. 

Elisabeth Olofsson Susann Pettersson 
Kanslichef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen 

Förslag/Utkast 

Program för mål och
uppföljning av privata utförare 
Ärendenummer KS Ärendenummer 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §) 

Dokumenttyp Styrande dokument 

Gäller från och med Datum 

Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Framtaget av Elisabeth Olofsson, kanslichef kommunledningsförvaltningen 
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1. Inledning och syfte 

1.1 Bakgrund 
Kommuner får enligt kommunallagen överlämna skötseln av kommunala 
angelägenheter till en juridisk person eller en enskild individ (s.k. privata 
utförare). Detta gäller dock inte om det inte i lag eller förordning anges att 
verksamheten ska bedrivas av kommunal nämnd eller om den innefattar 
myndighetsutövning.1 

När vården av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare 
har kommunen en skyldighet att kontrollera och följa upp verksamheten samt 
tillförsäkra sig att allmänheten ges insyn i den verksamhet som lämnats över.2 

För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta ett program med mål 
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa uppföljning och kontroll 
av privata utförare, öka allmänhetens möjlighet till insyn i privata utförares 
verksamhet samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata 
utförare anlitas av kommunen. 3 

1.2 Definitioner 
Huvudman Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter 

oavsett om utförandet sker i egen regi eller av en privat 
aktör. Kommunen behåller således det övergripande 
ansvaret även om en verksamhet har överlämnats till en 
privat utförare. 

Privata utförare En privat utförare är en aktör utan kommunalt ägande 
och avser en juridisk person eller en enskild individ som 
har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. En 
privat utförare kan exempelvis vara ett aktiebolag, ett 
handelsbolag, en ekonomisk eller ideell förening. Även 
idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan 
således vara privata utförare. Ett hel- eller delägt 
kommunalt bolag, stiftelse eller förening är däremot inte att 
betrakta som privata utförare.4 

Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal 
angelägenhet genom att ingå avtal efter ett 
upphandlingsförfarande enligt LOU5 eller LUF6 – eller 
genom LOV7. 

1 10 kap. 1 § kommunallag (2017:725), KL 
2 10 kap. 8-9 §§ KL 
3 5 kap. 3 § KL 
4 10 kap. 7 § KL 
5 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
6 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 
7 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
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1.3 Omfattning 
Programmet omfattar mål och riktlinjer för berörda verksamheter, 
uppföljning och kontroll av dem samt förfarande för att sörja för 
allmänhetens insyn. 
Programmet omfattar all verksamhet där Älmhults kommun är huvudman. 
Kommunen är huvudman för en verksamhet både då verksamheten bedrivs 
av en upphandlad utförare8 alternativt då verksamheten bedrivs av utförare i 
ett valfrihetssystem9. Programmet gäller således alla verksamhetsområden 
som kommunen upphandlar – vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och 
sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och 
annan infrastruktur etcetera. Programmet kan handla om såväl hela 
verksamheter som delar av en verksamhet. 
Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och regleras genom 
tillståndsgivning. De är inte upphandlade eller ingår i valfrihetssystem och 
omfattas därmed inte av detta program. 
Kommunens bolag ska i tillämpliga delar också följa programmet för 
uppföljning av privata utförare. Om en kommun överlämnar skötseln av en 
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se 
till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som bolaget i sin tur 
överlämnar till privata utförare. På motsvarande sätt finns bestämmelser om 
insyn beträffande delägda bolag, stiftelser och föreningar.10 

Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingår efter att 
programmet fastställts i kommunfullmäktige. 

8 Enligt LOU eller LUF 
9 Enligt LOV 
10 10 kap. 1, 4, och 6 §§ KL 

https://f�reningar.10
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2. Mål och riktlinjer för privata utförare 

2.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 
Alla kommunala angelägenheter, oavsett utförare, ska utföras i enlighet med 
kommunfullmäktiges uppsatta mål. Kommunfullmäktiges fastställda 
resultatmål är riktade uppdrag till samtliga nämnder. Resultatmålen följs upp 
vid delårsrapport 1, delårsrapport 2 och i samband med årsredovisningen. 
I Älmhults kommun är samtliga kommunfullmäktiges mål kopplade till 
huvudprocesser. För närvarande är huvudprocesserna; utbildnings- och 
arbetsmarknad, välfärd och samhällsutveckling. Huvudprocesserna utgår 
från Älmhults kommuns vision. 

Kommunen har ett antal olika styrdokument där de mål och riktlinjer som 
styr Älmhults kommun skildras. Dessa ska följas av såväl kommunens 
verksamhet, de kommunala bolagen och de privata utförarna. 

2.2 Mål och riktlinjer vid upphandling och 
avtalstecknande 
När kommunala tjänster eller verksamheter upphandlas ansvarar 
kommunstyrelsen och nämnderna för att krav och villkor enligt lagstiftning, 
kommunfullmäktiges mål, riktlinjer samt övriga relevanta styrdokument beaktas. 
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Samtliga dessa krav och villkor ska ligga till grund för upphandlingsdokument11 

och ingå i de avtal som ingås. 
Det ska vara enhetliga krav på egen verksamhet och privata utförares 
verksamhet. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt 
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur 
brister i verksamheten hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter att 
besluta om sanktioner eller hävning av avtal ska vara tydligt reglerat i avtalet. 
Eftersom kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för uppföljning och 
kontroll inom sitt ansvarsområde ska ansvarsfördelningen regleras i de avtal och 
uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. Ansvaret innebär att avtal 
eller upphandlingsdokument ska: 

 Säkra att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges angivna 
mål och riktlinjer i den mån de är tillämpningsbara. 

 Reglera hur uppföljning och kontroll ska gå till med varje privat utförare. 
 Säkra att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 

verksamheten. 
 Säkra att utföraren rapporterar in nödvändiga uppgifter (såsom 

statistikuppgifter) till kommunen, i nationella register och till andra 
myndigheter. 

 Reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och 
redovisas för allmänheten. 

 Säkra en god informationssäkerhet och lagenlig hantering av 
personuppgifter12. 

 Säkra allmänhetens rätt till insyn och information (se allmänhetens rätt till 
insyn och information). 

 Säkra meddelarfriheten hos de anställda (se ansvar för säkerställande av 
meddelarfrihet). 

3. Kontroll och uppföljning 

3.1 Ansvar och riktlinjer 
När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska 
kommunen följa upp och kontrollera verksamheten.13 Det är varje nämnd som 
ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde samt att tillse att 
lagar, regler, mål och riktlinjer tillgodoses i de avtal som ingås med varje privat 
utförare. Syftet med bestämmelsen är inte bara att kommuner ska tillförsäkra sig 
en möjlighet att kontrollera och följa upp den verksamhet som lagts ut på annan, 
utan också vidta faktiska åtgärder för kontroll och uppföljning. 
Kommunfullmäktige i Älmhults kommun har fastställt en övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll14. Av denna framgår att nämnderna har det 

11 Förfrågningsunderlag. 
12 Enligt dataskyddsförordningen och annan lagstiftning som rör personuppgifter som 
exempelvis patientdatalagen (2008:355). 
13 10 kap. 8 § KL. 
14 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 

https://verksamheten.13
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yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom den egna verksamheten och 
gäller även då driften av en verksamhet har lämnats över till en privat utförare. 
Detta innebär bland annat att: 

 en organisation inom förvaltningen ska upprättas för internkontrollarbetet 
 årlig uppföljning av nämndens interna kontroll ska rapporteras till 

kommunstyrelsen 
 det ska finnas en fastställd rutin för hur planering och rapportering av 

internkontrollarbetet ska gå till samt en plan för introduktion av nyanställda 
om vad intern kontroll innebär 

Nämnderna ska utifrån detta varje år anta en särskild plan för det kommande 
årets uppföljning av den interna kontrollen i enlighet med kommunens system 
för ledning och styrning15. I planen ska varje nämnd, utifrån detta program, 
utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas 
upp. Anvisningarna bör omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, det vill 
säga även verksamhet i kommunal regi. 
Anvisningarna ska minst innehålla: 

 Former för uppföljning av utförare; bland annat metod, tidplan och ansvar 
 Vad som ska följs upp 
 Former för återkoppling av uppföljning och kontroll till nämnd, utförare och 

allmänheten 
Nämnden ska, i enlighet med kommunens system för ledning och styrning, 
rapportera resultatet från uppföljningen av privata utförare för det gångna året 
till kommunstyrelsen. Därefter ska kommunstyrelsen årligen, samtidigt med 
årsbokslutet, redovisa för kommunfullmäktige hur arbetet med uppföljning och 
kontroll har bedrivits och resultatet av detta. 

3.2 Ansvar vid identifierade brister 
I de fall uppföljningen av verksamhet som utförs av privata utförare visar på 
brister ska dessa rapporteras till ansvarig nämnd. 
Om kommunen bedömer att bristerna är allvarliga och/eller om det finns risk att 
en privat verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas ska en åtgärdsplan tas 
fram i samråd med den privata utföraren. Planen ska godkännas av ansvarig 
nämnd och delges kommunstyrelsen. 

4. Allmänhetens rätt till insyn och information 
Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en 
privat utförare.16 Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn 
i hur uppdraget utförs. Informationen ska även utgöra ett underlag för 
medborgaren att göra ett aktivt val av utförare, i de fall tjänsten utförs enligt 
lagen för valfrihetssystem. 

15 KS 2017/135, Policy för intern kontroll. 
16 3 kap. 19 a § KL 

https://utf�rare.16
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Det ska i avtalen skrivas in att utföraren ska lämna information när kommunen 
begär det. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta 
sådana uppgifter som kan utlämnas med rutinbetonade åtgärder17, inte strider 
mot lag eller utgör en företagshemlighet18. 
Kommunen ska redovisa resultatet av uppföljningar av privata utförare. 
Redovisningen ska ske på kommunens hemsida. 
Informationen ska vara lättillgänglig, informativ och överskådlig. 
Utförare av kommunala angelägenheter ska ha en rutin för att hantera klagomål 
och synpunkter. På begäran ska uppgifter från klagomålshanteringen överlämnas 
till kommunen. 

5. Ansvar för säkerställande av meddelarfrihet 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att det genom avtal 
tillförsäkras att personal hos privata utförare har meddelarfrihet som kan 
likställas med den meddelarfrihet som finns inom det offentliga19. Anställda hos 
de privata utförarna ska informeras om meddelarfriheten av sina chefer. 

6. Programmets giltighet 
Programmet gäller för aktuell mandatperiod. Nytt program ska antas för varje 
mandatperiod. Programmet gäller även för de helägda kommunala bolagen. 

17 Med rutinbetonade åtgärder avses en begränsad arbetsinsats som inte är förknippad med några
nämnvärda kostnader, se RÅ 1988 ref. 84. 
18 Enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
19 Meddelarfrihet innebär att alla har rätt att straffritt lämna uppgifter i vilket ämne som hels för 
offentliggörande och i publiceringssyfte, se bl.a. 3 kap. 1-2 §§ tryckfrihetsförordningen 
(1949:05). 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 261 Servicelöfte för Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/133 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Införa servicelöftet från och med 1 januari 2021. 
2. Punkt om Du ska kunna komma i kontakt med oss under de tider vi lovat 

läggs till servicelöftet. 
3. Punkt om Du ska ha möjlighet att förstå det vi skriver och säger läggs till 

servicelöftet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04, § 27, att införa ett servicecenter i 
kommunhuset. I oktober månad startades servicecenter och i samband med det 
uppdrog kommunchefen till IT- och digitaliseringschefen att tillsammans med 
den nya servicechefen utarbeta ett förslag till servicelöfte. Ett förslag har nu 
tagits fram i dialog med samtliga förvaltningar inom kommunen. 
Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad man som 
invånare, företagare och besökare kan förvänta sig av kommunen. Servicecenter 
föreslås årligen följa upp servicelöftet för att kommunen ständigt ska förbättra 
tillgängligheten och bemötandet i verksamheten. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att servicelöftet införs från och med 1 
januari 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 157 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Servicelöfte för Älmhults kommun daterad 2020-11-16 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 159 Servicelöfte för Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Införa servicelöftet från och med 1 januari 2021. 
2. Punkt om Du ska kunna komma i kontakt med oss under de tider vi lovat 

läggs till servicelöftet. 
3. Punkt om Du ska ha möjlighet att förstå det vi skriver och säger läggs till 

servicelöftet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04, § 27, att införa ett servicecenter i 
kommunhuset. I oktober månad startades servicecenter och i samband med det 
uppdrog kommunchefen till IT- och digitaliseringschefen att tillsammans med 
den nya servicechefen utarbeta ett förslag till servicelöfte. Ett förslag har nu 
tagits fram i dialog med samtliga förvaltningar inom kommunen. 
Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad man som 
invånare, företagare och besökare kan förvänta sig av kommunen. Servicecenter 
föreslås årligen följa upp servicelöftet för att kommunen ständigt ska förbättra 
tillgängligheten och bemötandet i verksamheten. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att servicelöftet införs från och med 1 
januari 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Servicelöfte för Älmhults kommun daterad 2020-11-16 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
Eva Ballovarre (S) yrkar att följande två punkter ska läggas till servicelöftet: 
• Du ska kunna komma i kontakt med oss under de tider vi lovat. 
• Du ska ha möjlighet att förstå det vi skriver och säger. 

Beslutsgång
Proposition 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
Proposition 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

     
  

   
 

   
          

           
         

            
          

              
          

           
     

         
  

 
 

 
 

 
     

    
 

 
          

           
         

            
          

              
          

           
      

         
               

           
             

Tjänsteskrivelse 

122

2020-11-16 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Robert Palmqvist 
susann.pettersson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om servicelöfte för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2020/133 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04, § 27, att införa ett servicecenter i 
kommunhuset. I oktober månad startades servicecenter och i samband med det 
uppdrog kommunchefen till IT- och digitaliseringschefen att tillsammans med 
den nya servicechefen utarbeta ett förslag till servicelöfte. Ett förslag har nu 
tagits fram i dialog med samtliga förvaltningar inom kommunen. 
Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad man som 
invånare, företagare och besökare kan förvänta sig av kommunen. Servicecenter 
föreslås årligen följa upp servicelöftet för att kommunen ständigt ska förbättra 
tillgängligheten och bemötandet i verksamheten. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att servicelöftet införs från och med 1 
januari 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Servicelöfte daterad 2020-11-16 

Ärendeberedning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04, § 27, att införa ett servicecenter i 
kommunhuset. I oktober månad startades servicecenter och i samband med det 
uppdrog kommunchefen till IT- och digitaliseringschefen att tillsammans med 
den nya servicechefen utarbeta ett förslag till servicelöfte. Ett förslag har nu 
tagits fram i dialog med samtliga förvaltningar inom kommunen. 
Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad man som 
invånare, företagare och besökare kan förvänta sig av kommunen. Servicecenter 
föreslås årligen följa upp servicelöftet för att kommunen ständigt ska förbättra 
tillgängligheten och bemötandet i verksamheten. 
Detta är vårt servicelöfte till invånare, företagare och besökare; 
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Här ska man som 
kommuninvånare känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem man är och 
vart man kommer ifrån. En kommun där alla ska känna sig hemma! 

mailto:susann.pettersson@almhult.se


    

    

          
            

           
    

      
             

     
                

      
                

   
               

         
               

         
             

       
           

     
                   
           

           
          

      
 

    
      

  
         

 
 
 

    
    

 
     

 

Tjänsteskrivelse 
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2020-11-16 2(2) 

Det betyder att kontakten med kommunen ska kännetecknas av professionalism, 
öppenhet och engagemang. Oavsett vem man söker kontakt med eller vilken av 
kommunens tjänster man använder sig av ska man uppleva god tillgänglighet 
och ett gott bemötande. 
Detta är vårt löfte till dig: 
Vi utgår från ditt önskemål, din situation och det behov av information, hjälp 
eller stöd som du har. 
- Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en 

person som kan hjälpa dig. 
- Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två 

arbetsdagar. 
- Du får svar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss 

meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. 
- Du får svar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss 

meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. 
- Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når 

via kommunens webbplats dygnet runt. 
- Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. 
Tala om vad du tycker! 
Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar vill vi gärna att du talar om det för 
oss. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra 
vår verksamhet. Använd vår e-tjänst för synpunkter, som du når via 
www.almhult.se eller via Servicecenter 0476-550 00. Vi undersöker vad som 
inträffat och återkommer till dig. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att 
- Införa servicelöftet från och med 1 januari 2021. 

Robert Palmqvist Susann Pettersson 
IT- och digitaliseringschef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 

http://www.almhult.se/
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Servicelöfte 
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du 
känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer 
ifrån. Här känner sig alla hemma! 

Det betyder att kontakten med kommunen ska kännetecknas av professiona-
lism, öppenhet och engagemang. Oavsett vem du söker kontakt med eller 
vilken av kommunens tjänster du använder dig av ska du uppleva god till-
gänglighet och ett gott bemötande. 

Detta är vårt servicelöfte till dig: 
Vi utgår från ditt önskemål, din situation och det 
behov av information, hjälp eller stöd som du har. 

 Det ska räcka med ett samtal till kommunen 
för att komma i kontakt med en person som 
kan hjälpa dig. 

 Om den du söker inte är på plats kommer du 
att bli kontaktad inom två arbetsdagar. 

 Du får svar på brev inom sex arbetsdagar. 
Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem 
som handlägger ditt ärende. 

 Du får svar på e-post inom två arbetsdagar. 
Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem 
som handlägger ditt ärende. 

 Du kan använda kommunens olika e-tjänster 
och sociala medier som du når via kommunens 
webbplats dygnet runt. 

 Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. 

Tala om vad du tycker! 
Om du upplever att vi inte håller vad vi 
lovar vill vi gärna att du talar om det för 
oss. Dina synpunkter ger oss värdefull 
information och möjlighet att förbättra 
vår verksamhet. 

Använd vår e-tjänst för synpunkter, som du 
når via www.almhult.se eller via Service-
center 0476-550 00. Vi undersöker då vad 
som inträfat och återkommer till dig. 

Om du vill ha ett svar behöver du lämna 
namn, adress, e-post eller telefonnummer 
så att vi kan kontakta dig. 

Om servicelöftet 
Servicelöfet ska ses som såväl ett löfe som 
en upplysning kring vad du som kund och 
invånare kan förvänta dig av oss. 

Älmhults kommun följer årligen upp 
servicelöfet för att vi ständigt ska för-
bättra tillgängligheten och bemötandet i 
vår verksamhet. 

www.almhult.se
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(3) 

Kommunstyrelsen 

§ 264 Svar på motion om att öka antalet
tillsvidareanställda inom socialförvaltningens
verksamheter - Lars Ingvert (S) och Ann 
Johansson (S) 
Ärendenummer KS 2020/49 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade den 5 maj 2020 in en motion 
om att öka andelen tillsvidareanställd personal inom socialförvaltningens 
verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020, § 95, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 
2020, § 160, att remittera ärendet till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde den 21 oktober 2020, § 122, 
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 155 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29 

 Socialnämnden 2020-10-21, § 112 

 Motion om att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningens 
verksamheter, inkommen 2020-05-05 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(3) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
bifalla motionen i sin helhet. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Votering begärd 
Ordförande redogör följande: 
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag. 
Nej-röst innebär bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Thomas Harrysson (C) X 

Sonja Emilsson (M) X 

Soili Lång-Söderberg (M) X 

Bo Bergsjö (L) X 

Gun-Britt Cedergren (KD) X 

Eva Ballovarre (S) X 

Ann Johansson (S) X 

Lars Ingvert (S) X 

Stefan Jönsson (S) X 

Börje Tranvik (-) X 

Elizabeth Peltola (C) X 

Resultat 5 4 2 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 3(3) 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 155 Motion om att öka antalet tillsvidareanställda
inom socialförvaltningens verksamheter - Lars 
Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 
Ärendenummer KS 2020/49 

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

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade den 5 maj 2020 in en motion 
om att öka andelen tillsvidareanställd personal inom socialförvaltningens 
verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020, § 95, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 
2020, § 160, att remittera ärendet till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde den 21 oktober 2020, § 122, 
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29 

 Socialnämnden 2020-10-21, § 112 

 Motion om att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningens 
verksamheter, inkommen 2020-05-05 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



129

   

   

 
 

   

    

    

    

   
   
        

        
    

 
         

         
   

 
 

     
 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen, att i enlighet med socialnämndens förslag, föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 112 Motion om att öka antalet tillsvidareanställda
inom socialförvaltningens verksamheter 
Ärendenummer SOC 2020/74 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lämnar följande förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade den 5 maj 2020 in en motion 
med förslaget att: 

Öka andelen tillsvidareanställd personal inom socialförvaltningen 
verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020, § 95, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2020, § 160, att remittera ärendet till 
socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen senast december 2020. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 160 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 95 

 Motion om att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningens 
verksamheter, inkommen 2020-05-05 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 

       
     

      
   

 
   

               
    

         
           

     
            

   
        

 
 

 
 

 
     

       

       

         
    

  
 

               
    
       

         
       

           
           

             
   

Socialförvaltningen
Jenny Smedberg 
Jenny.smedberg@almhult.se 

Tjänsteskrivelse 

132

2020-09-29 1(2) 

Motion om att öka antalet tillsvidareanställda inom 
socialförvaltningens verksamheter – Lars Ingvert 
(S) och Ann Johansson (S) 
Ärendenummer SOC 2020/74 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade den 5 maj 2020 in en motion 
med förslaget att: 
Öka andelen tillsvidareanställd personal inom socialförvaltningen verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020, § 95, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2020, § 160, att remittera ärendet till 
socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen senast december 2020. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 160 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 95 

 Motion om att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningens 
verksamheter, inkommen 2020-05-05 

Ärendeberedning 
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade den 5 maj 2020 in en motion 
med förslaget att: 
Öka andelen tillsvidareanställd personal inom socialförvaltningen verksamheter. 
Ingvert (S) och Johansson (S) skriver följande i motionen: 
”Genom att öka antalet tillsvidareanställningar inom socialförvaltningens 
verksamheter så kan vi förbättra personalens arbetsmiljö och kanske viktigast – 
öka kontinuiteten för Älmhultsborna. Eftersom det redan idag finns ett stort 
behov av vikarier så kommer inte kostnaden att öka, snarare minska relaterat till 
mindre administration. 

mailto:Jenny.smedberg@almhult.se


    

    

           
          

           
 

            
            
         

     
      
           

              
  

           
          

           
       

 
          

        
         

         
         

       
 

    
       

 

     
 
 
 

   
  

 
   

  

Tjänsteskrivelse 

133

2020-09-29 2(2) 

För arbetstagarens del finns många fördelar med att istället för timanställning 
bli tillsvidareanställd. Samhällets sociala skyddsnät med bland annat rätt till 
sjuklön, möjligheten att planera sin fritid och tryggheten med en regelbunden 
inkomst.” 
Den 26 februari 2020, § 16, beslutar socialnämnden om en åtgärdsplan för 

budget i balans som avser perioden 2020-2022. En av åtgärderna är att 
minska antalet timanställda. Förvaltningen arbetar aktivt med ovan nämnda 
punkt i åtgärdsplanen genom att: 

- Analysera verksamheternas arbete med schemaläggning 
- Återuppta arbete utifrån arbetstidsmodell för att öka en flexibilitet av 

arbetstidens förläggning och på så sätt ta till vara på resurstid på ett mer 
kvalitetshöjande sätt. 

- Arbeta med avtalet för heltidsorganisationen på korrekt sätt för våra 
tillsvidareanställda vilket innebär att vi gemensamt kan täcka frånvaro inom 
flera enheter och på så sätt kvalitets höja frånvaro med tillsvidareanställda. 

- Arbeta fram riktlinjer för en vikariepool 

Ovan nämnda åtgärder förväntas minska behov av timvikarier, öka effektiviteten 
i att använda tillsvidareanställdas resurstid, öka kontinuiteten för 
medborgaren och även ge stabilare arbetsgrupper. Huruvida ovan nämnda 
åtgärder kräver en utökning av tillsvidareanställningar, eller om användandet 
av de nuvarande tillsvidareanställdas resurstid, som ger ovan nämnda 
effekter, har analysen ännu inte påvisat. 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås lämna följande förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Jenny Smedberg 
Socialchef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 265 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta kvartal 3 år 2020 
Ärendenummer KS 2018/89 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 

LSS för kvartal 3 år 2020 noteras till protokollet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport med följande uppgifter: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 
2020 (1 juli – 30 september). 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i oktober 2020. 
Socialnämnden beslutade 2020-10-21, § 107: 
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2020 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige. 
2. Socialnämnden vill till novembers sammanträde ha närmare information om 

det ej verkställda beslutet gällande växelvård/korttidsplats. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 154 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2020 

 Socialnämnden 2020-10-21, § 107 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 154 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta kvartal 3 år 2020 
Ärendenummer KS 2018/89 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 

LSS för kvartal 3 år 2020 noteras till protokollet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport med följande uppgifter: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 
2020 (1 juli – 30 september). 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i oktober 2020. 
Socialnämnden beslutade 2020-10-21, § 107: 
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2020 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige. 
2. Socialnämnden vill till novembers sammanträde ha närmare information om 

det ej verkställda beslutet gällande växelvård/korttidsplats 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-11-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2020 

 Socialnämnden 2020-10-21, § 107 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2020-11-02 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Emma Majlöv Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd 
och service till vissa funktionsnedsatta kvartal 3 år 
2020 
Ärendenummer KS 2018/89 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport med följande uppgifter: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 
2020 (1 juli – 30 september). 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i oktober 2020. 
Socialnämnden beslutade 2020-10-21, § 107: 
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2020 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige. 
2. Socialnämnden vill till novembers sammanträde ha närmare information om 

det ej verkställda beslutet gällande växelvård/korttidsplats 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2020 

 Socialnämnden 2020-10-21, § 107 

Ärendeberedning 
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6h § socialtjänstlagen (SoL) och 28h § Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till kommunfullmäktige 
lämna en statistikrapport. Rapporten ska innehålla hur många gynnande beslut 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se
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2020-11-02 2(2) 

enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom 3 månader från 
dagen för respektive beslut. 
Socialnämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Socialnämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Socialnämnden 
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som 
har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 

LSS för kvartal 3 år 2020 noteras till protokollet. 

Emma Majlöv Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 107 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 
Ärendenummer SOC 2020/52 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 3 2020 (1 juli – 30 september) till revisorer och kommunfullmäktige. 
2. Socialnämnden vill till novembers sammanträde ha närmare information om 

det ej verkställda beslutet gällande växelvård/korttidsplats 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande 
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna: 
• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet. 
• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts. 
• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har 
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges. 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut 
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2020 (1 juli 
– 30 september). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i 
oktober 2020. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13 

 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2020 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar på att socialnämnden till novembers 
sammanträde får en närmare information om det ej verkställda beslutet gällande 
växelvård/korttidsplats 
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar tilläggsbesluta enligt Gun-Britt 
Cedergrens (KD) yrkande och finner att nämnden gör så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialchef 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanställning av ej verkställda beslut 2020-10-13 
Ej verkställda beslut inrapporterade för kvartal 3 2020 (1 juli - 30 sep) 
Födelseår Kön Typ av bistånd eller insats Skäl att beslutet ej verkställts Datum för 

beviljande/ 
avbrott 

Datum för 
kommunens 
erbjudande om 
insats 

Datum för 
verkställighet/ 
avslut 

1994 K Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, t ex saknar ledig bostad 2019-12-03 2020-03-18 2020-
08-12 

2020-08-12 

1994 K Daglig verksamhet 9.10 LSS Annat skäl 2019-12-06 2020-08-12 2020-08-12 
1999 M Kontaktperson 9.4 LSS Den enskilde har tackat nej 2020-05-18 2020-09-04 2020-09-04 

1930 K Permanent bostad Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2019-08-26 2019-11-25 2020-
03-13 2020-03-
30 

2020-10-01 

1939 K Permanent bostad Den enskilde har tackat nej 2020-04-09 2020-06-02 2020-09-09 
1979 K Avlösning i hemmet Annat skäl 2020-03-16 2020-09-07 

1999 M Daglig verksamhet 9.10 LSS Annat skäl 2018-05-21 

1999 K Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, t ex saknar ledig bostad 2019-10-21 

1999 M Bostad med särskild service 9.9 LSS Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2019-03-20 2019-08-06 

1998 K Daglig verksamhet 9.10 LSS Annat skäl 2020-03-19 2020-10-02 
1928 M Permanent bostad Resursbrist, t ex saknar ledig bostad 2019-12-05 2020-04-16 
1931 M Permanent bostad Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2019-08-21 2019-12-06 

1935 K Permanent bostad Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2019-08-15 2019-11-01 2019-
11-27 

1933 K Permanent bostad Den enskilde har tackat nej 2019-08-02 2019-11-12 2020-
05-07 

1935 K Korttidsboende/växelvård Resursbrist, t ex saknar ledig bostad 2020-02-18 
2011 K Avlösarservice 9.5 LSS Annat skäl 2020-06-05 
1981 M Ledsagarservice 9.3 LSS Annat skäl 2020-05-14 
1997 K Daglig verksamhet 9.10 LSS Annat skäl 2020-03-17 
2008 M Öppenvård Annat skäl 2020-02-13 
2004 M Öppenvård/samtalsstöd Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 2019-12-10 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 268 Förlängning av tid för försäljning av Pehr
Hörbergsgården 
Ärendenummer KS 2020/60 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige förlänger svarstiden för Virestad-Härlunda församling, 

Svenska kyrkan till och med 15 januari 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har 2020-05-26, § 50, fattat beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige ge tekniska nämnden i uppdrag att avyttra Pehr 
Hörbergsgården till Svenska kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor 
och i övrigt enligt villkor köpekontrakt 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22, § 82, följande: 
1. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr Hörbergsgården till Svenska 

kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. 
2. Om försäljningen med Svenska Kyrkan inte slutförs så ska tekniska 

förvaltningen åter försöka sälja fastigheten. 
3. Om försäljning inte genomförs innan 2020 är slut ska kommunen hyra ut 

lägenheterna i fastigheten till en äldre målgrupp. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 82 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
förlänga svarstiden för Virestad-Härlunda församling, Svenska kyrkan till och 
med 15 januari 2021. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Svenska kyrkan 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-06-22 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 82 Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
Ärendenummer KS 2020/60 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr Hörbergsgården till Svenska 

kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. 
2. Om försäljningen med Svenska Kyrkan inte slutförs så ska tekniska 

förvaltningen åter försöka sälja fastigheten. 
3. Om försäljning inte genomförs innan 2020 är slut ska kommunen hyra ut 

lägenheterna i fastigheten till en äldre målgrupp. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun äger fastigheten Pehr Hörbergsgården. Socialnämnden har 
tidigare bedrivit verksamhet i gården men har nu avvecklat sin verksamhet. 
Årligt underhåll för fastigheten belastar Älmhults kommun med cirka 1,5 Mkr. 
Kvarvarande avskrivningar på fastigheten uppgår till 3,2 miljoner kronor. 
Tekniska nämnden har 2020-05-19 fattat beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att avyttra Pehr 
Hörbergsgården till Svenska kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor 
och i övrigt enligt villkor köpekontrakt. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den värdering som gjorts av 
Värderingsbyrån sätter värdet på fastigheten till 3,5 miljoner kronor. Det innebär 
att köpeskillingen som Svenska kyrkan ska erlägga för fastigheten följer 
marknadsvärdet. 
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot försäljningen då
fastigheten saknar ett strategiskt värde för Älmhults kommun. Tvärtom ser 
förvaltningen positivt på att en försäljning kommer till stånd då en fastighet på 
det sättet kan komma till nytta för en annan aktör än kommunen samtidigt som
Älmhults kommun inte längre behöver hantera driftskostnader för en fastighet 
som har ett lågt bruksvärde för kommunen. 
Kommunledningsförvaltningen förordar därmed att en försäljning sker enligt 
tekniska nämndens förslag och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnde i uppdrag att sälja Pehr 
Hörbergsgården till Svenska kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-06-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 122 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 

 Tekniska nämndens beslut 2020-05-26 § 50 

 Värdeutlåtande för fastigheten Virestad 182 Pehr Hörbergsgården, 2020-05-
12 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19 

 Tjänsteanteckning om Verksamhetsbeskrivning, 2020-05-26 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



 
     

   
 

         
         

              
            

             
            

      

            
   

      
     
            

  

 

 

  

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Elizabeth Peltola (C) 

Socialnämnden skickade i oktober över ett påtalande till kommunstyrelsen 
angående arbetet med en fossilfri fordonsflotta till 2025. 

En förutsättning för att klara av detta mål är att infrastrukturen för att tanka 
fossilfritt samt ladda elbilar behöver byggas ut i delar av kommunen. 

Under 2020 och 2021 så byts fordon inom förvaltningen ut, men utan rätt 
möjlighet att fylla på drivmedel så kan inte alla bli fossilfria. 

Med anledning av detta undrar jag: 

 Hur går arbetet med utbyggnad av infrastruktur som möjliggör en fossilfri 
fordonsflotta i kommunkoncernen? 

 Förs samtal med externa aktörer? 
 Vad beräknas utbyggnaden kosta? 
 Är din uppfattning att vi kommer nå målet med en fossilbränslefri 
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kommunorganisation 2025? 

2020-12-03 

Eva Ballovarre 
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