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2019-03-12
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas
Simonsson (S) angående boule
Den 26:e januari invigdes IKEA´s boulehall på handelsområdet och vi kan
konstatera att det blivit en succé. Under den första månaden var det 1200 besökare
– största delen seniorer, men även familjer och ungdomar.
Projektet med boulehallen är tidsbegränsat och kommer pågå fram till maj månad i
den form det är idag. Därefter måste verksamheten bedrivas i en annan form eller
avvecklas.
Boule är en folksport, många utövare, många vinster. Det minskar ensamheten och
bidrar med motion. Vi kan utifrån detta projekt se att det finns behov av en
boulehall i kommunen. En plats där det finns möjlighet att röra på sig, att mötas
och ta hand om sin hälsa.
Med anledning av detta önskar jag svar på följande frågor:
 Är din uppfattning att det finns ett behov av en boulehall i kommunen?
 Var i kommunen bör den var placerad?
 Hur kommer du som ordförande i kultur- och fritidsnämnden stötta
bouleföreningen för att driva vidare verksamheten?
 Hur ser du på kultur- och fritidsnämndens arbete kopplat till folkhälsa –
både utifrån ett fysiskt och psykiskt perspektiv?
 Finns resurser i kultur- och fritidsnämnden att stötta bouleföreningen?
Eva Ballovarre
Socialdemokraterna
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-05

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 46 Avgifter och taxor 2019 –
konsekvensbeskrivning
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag
att ta fram förslag, innehållande konsekvensbeskrivning, till reviderade taxor
och avgifter, till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd
insats upp till maxtaxa.
 Utbildningsnämnden och socialnämnden ska återkomma med förslag senast
2019-06-15, i samband med budgetförslag, i enlighet med kommunens nya
styrsystem.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-11-05, § 217, socialnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag innehållandes
konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig
självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med
förslag senast 2019-02-28.
Utbildningsnämnden har inkommit med förslag till beslut och ber om tidsfrist.
Socialnämnden förväntas hantera ärendet i mars månad.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-02-19 § 15
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
 Utbildningsnämndens beslut 2018-01-23, § 14
 Socialnämndens beslut 2019-11-21, § 110
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-05, § 217
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-03-05

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att tillägg ska göras i sista meningen i
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:
Utbildningsnämnden och socialnämnden ska återkomma med förslag senast
2019-06-15, i samband med budgetförslag, i enlighet med kommunens nya
styrsystem.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Eva Ballovarres (S) tilläggsförslag godkänns och finner
att kommunstyrelsens bifaller förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 15 Avgifter och taxor 2019 konsekvensbeskrivning
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag
att ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor
och avgifter, till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd
insats upp till maxtaxa. Utbildningsnämnden och socialnämnden ska
återkomma med förslag senast 2019-06-15, i samband med budgetförslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-11-05, § 217, socialnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag innehållandes
konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig
självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med
förslag senast 2019-02-28.
Utbildningsnämnden har inkommit med förslag till beslut och ber om tidsfrist.
Socialnämnden förväntas hantera ärendet i sin nämnd per mars månad.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
 Utbildningsnämnden beslut 2018-01-23, § 14
 Socialnämnden beslut 2019-11-21, § 110
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-05, § 217
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-06-15
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter 2019
Ärendenummer KS 2018/67

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att
ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och
avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp
till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-02-28.
Utbildningsnämnden har inkommit med förslag till beslut och ber om tidsfrist.
Socialnämnden förväntas hantera ärendet i sin nämnd per mars månad.
Kommunfullmäktige föreslås besluta uppdra till utbildningsnämnden och
socialnämnden att ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till
reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme
eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-0615 i samband med budgetförslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/67, 2019-02-05
 Utbildningsnämnden beslut UN 2018/40
 Socialnämnden beslut SOC 2018/92
 Kommunfullmäktiges beslut KS 2018/67 § 217

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att
ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och
avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp
till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-02-28.
Socialnämnden gav socialchefen i uppdrag att ta fram förslag innehållandes
konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig
självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med
förslag till socialnämnden i januari 2019. Vid avstämning med förvaltningen
framgår att ärendet kommer att hanteras i socialnämnden senast i mars 2019.
Utbildningsnämnden återrapporterar med en konsekvensbeskrivning av
eventuellt reviderade taxor och avgifter. Med hänsyn till att 2019 års taxor redan
är beslutade så ber utbildningsnämnden kommunfullmäktige att få mer tid för att
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2018-06-15

2(2)

göra en djupare analys av effekten av att följa maxtaxan fullt ut och återkomma
med rapport och förslag på taxor för 2020 i samband med nämndens
budgetförslag för 2020 i juni 2019. Utbildningsnämnden föreslår därför
kommunfullmäktige att uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma med
fördjupad konsekvensbeskrivning och förslag på taxor för 2020 i samband med
nämndens budgetförslag i juni 2019.

Överväganden
Under förutsättning att det finns en politisk vilja att behålla nu gällande taxor för
innevarande år, kan konsekvensbeskrivningar med fördel hanteras i det
budgetförslag som nämnderna ska expediera till kommunstyrelsen senast 15 juni
2019. I enlighet med policy för ledning och styrning ska då förslag för taxor och
avgifter hanteras i samband med beredning av budgetförslagen. På så vis får
nämnderna frist att göra de genomlysningar som krävs. Viktigt är dock att
ordentliga konsekvensbeskrivningar bifogas om ett förslag finns med om att inte
ta ut full maxtaxa eller den självkostnad som kommunen har rätt till.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
Att besluta uppdra till utbildningsnämnden och socialnämnden att ta fram förslag
innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att
motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa
och återkomma med förslag senast 2019-06-15 i samband med
budgetförslag.

Elisabeth Steen Ekstedt

Roland Eiman

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 14 Återrapportering till kommunfullmäktige
angående konsekvensbeskrivning av eventuellt
reviderade taxor och avgifter
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar rapporten ”Återrapportering
angående konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade taxor och avgifter”
daterad 2019-01-14 till Kommunfullmäktige.
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige lägger rapporten ”Återrapportering angående
konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade taxor och avgifter” till
handlingarna.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att återkomma med
fördjupad konsekvensbeskrivning och förslag på taxor för 2020 i samband
med nämndens budgetförslag i juni 2019.

Beslutsnivå
Punkt 1 utbildningsnämnden
Punkt 2–3 kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till utbildningsnämnden att återkomma
med konsekvensbeskrivning för reviderade taxor utifrån att tillämpa maxtaxa
fullt ut (KS2018/67).
Eftersom 2019 års taxor redan är beslutade så föreslås utbildningsnämnden att be
kommunfullmäktige att få mer tid för att göra en djupare analys av effekten av
att följa maxtaxan fullt ut och återkomma med rapport och förslag på taxor för
2020 i samband med nämndens budgetförslag för 2020 i juni 2019.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-01-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen Återrapportering angående konsekvensbeskrivning av
eventuellt reviderade taxor och avgifter daterad 2019-01-15
Rapporten Återrapportering angående konsekvensbeskrivning av
eventuellt reviderade taxor och avgifter daterad 2019-01-14
_____
Beslutet skickas till
Tf. förvaltningschef/Grundskolechef, Roger Johansson
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Ekonom, Ann-Sofie Gangesson
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

13

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-01-15
Utbildningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
ann-sofie.gangesson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Återrapportering angående
konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade
taxor och avgifter
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till utbildningsnämnden att återkomma
med konsekvensbeskrivning för reviderade taxor utifrån att tillämpa maxtaxa
fullt ut (KS2018/67).
Eftersom 2019 års taxor redan är beslutade så föreslås utbildningsnämnden att be
kommunfullmäktige att få mer tid för att göra en djupare analys av effekten av
att följa maxtaxan fullt ut och återkomma med rapport och förslag på taxor för
2020 i samband med nämndens budgetförslag för 2020 i juni 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen Återrapportering angående konsekvensbeskrivning av
eventuellt reviderade taxor och avgifter daterad 2019-01-15
Rapporten Återrapportering angående konsekvensbeskrivning av
eventuellt reviderade taxor och avgifter daterad 2019-01-14

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till utbildningsnämnden att återkomma
med konsekvensbeskrivning för reviderade taxor utifrån att tillämpa maxtaxa
fullt ut (KS2018/67).
En översyn av taxan och dess riktlinjer gjordes i samband med införandet av nytt
verksamhetssystem. I översynen framkom att Älmhults kommun inte tog ut full
maxtaxa under sommarmånaderna och att riktlinjerna för erbjudandet av 15
timmar i veckan för föräldraledig och arbetslösa behövdes ses över. I samband
med översynen förtydligades också riktlinjerna.
Eftersom 2019 års taxor redan är beslutade så föreslås utbildningsnämnden att be
kommunfullmäktige att få mer tid för att göra en djupare analys av effekten av
att följa maxtaxan fullt ut och återkomma med rapport och förslag på taxor för
2020 i samband med nämndens budgetförslag för 2020 i juni 2019.
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Tjänsteskrivelse
2019-01-15

2(2)

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar Rapporten Återrapportering
angående konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade taxor och avgifter
daterad 2019-01-14 till Kommunfullmäktige.
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige lägger Rapporten Återrapportering angående
konsekvensbeskrivning av eventuellt reviderade taxor och avgifter till
handlingarna.
2. Kommunfullmäktige uppdrar Utbildningsnämnden att återkomma med
fördjupad konsekvensbeskrivning och förslag på taxor för 2020 i samband
med nämndens budgetförslag i juni 2019.

Ann-Sofie Gangesson

Roger Johansson

Ekonom

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Akten
Förvaltningschef
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Ekonom
Kommunstyrelsen
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Utbildningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
0476-64 24 95
ann-sofie.gangesson@almhult.se

Rapport

Återrapportering angående
konsekvensbeskrivning av
eventuellt reviderade taxor och
avgifter
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till utbildningsnämnden att återkomma
med konsekvensbeskrivning för reviderade taxor utifrån att tillämpa maxtaxa
fullt ut (KS2018/67).
I skollagen regleras vad som gäller för en kommun och de avgift som
kommunen har rätt att ta ut för att ta emot ett barn i förskolan och fritidshem.
Lagen säger att avgiften ska vara skälig och alla kommuner använder ett system
med maxtaxa som innebär att det finns ett angivet tak för hur hög avgiften får
bli. Varje kommun kan dock besluta att inte ta ut full avgift enligt maxtaxan.
Bestämmelsen om maxtaxa gäller för både kommunala och fristående förskolor
och fritidshem. Från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år har
barnet rätt till 525 avgiftsfria timmar i förskola per år. Barn, vars
vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga, ska erbjudas 15 timmar i
veckan från och med ett års ålder. Ett barn som behöver särskilt stöd i sin
utveckling, i form av förskola, har rätt till 15 avgiftsfria timmar i veckan oavsett
ålder.

Nya taxor 2019
En översyn av taxan och dess riktlinjer gjordes i samband med införandet av nytt
verksamhetssystem. I översynen framkom att Älmhults kommun inte tog ut full
maxtaxa under sommarmånaderna och att riktlinjerna för erbjudandet av 15
timmar i veckan för föräldraledig och arbetslösa behövdes ses över. I samband
med översynen förtydligades också riktlinjerna.
Utifrån maxtaxan är de stora förändringarna att Älmhults kommun från och med
2019 kommer ta full maxtaxa under perioden juni-augusti samt att man infört en
lägre grundtaxa för de vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa. Att
man föreslog en lägre taxa för dessa föräldrar förklaras troligen utifrån
resonemanget att det ansågs skäligt att de som endast lämnar högst 15 timmar
per vecka får betala mindre än de som lämnar full tid.
I de nya riktlinjerna finns det nu också möjlighet för de vårdnadshavare som är
föräldralediga eller arbetslösa att välja mellan att lämna sina barn under allmän
förskola, vilket är avgiftsfritt, eller att betala den lägre grundavgiften för att få
lämna andra tider samt under studiedagar och lov (gäller barn 3–5 år). Denna
valmöjlighet gjordes för att möta föräldrarnas önskemål om en större flexibilitet.
Det som också gjordes var att fritidshemsavgiften för tredje barnet sänktes från 1
% till 0,5 %. Varför denna sänkning genomfördes är fortfarande oklart.

Effekter vid reviderade taxor till full maxtaxa
I det förslag som utbildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige för 2019
tillämpas till merparten maxtaxa. Det som inte följer maxtaxan är att
vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande och lämnar sina barn
högst 15 timmar i veckan betalar reducerad taxa fast att full maxtaxa är fullt
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möjligt att kräva. Detta rör främst barn som är 1–3 år eftersom allmän förskola
går in 1 september det år barnet fyller 3 år.
Det som också är nytt är att Älmhults kommun nu erbjuder de vårdnadshavare
som är arbetssökande eller föräldralediga med barn 3–5 år som lämnas högst 15
timmar i veckan att välja mellan två olika alternativ. Det ena är att lämna när det
erbjuds allmän förskola vilket är avgiftsfritt. Det andra alternativet är att betala
den lägre grundavgiften för att få lämna sina barn högst 15 timmar per vecka
men ha rätt att lämna på studiedagar och lov. Det är i dessa fall dock respektive
förskolechef, efter dialog med vårdnadshavarna, som beslutar vilka dagar och
tider som erbjuds vårdnadshavarna utifrån barnets och verksamhetens bästa.
Även här skulle full maxtaxa vara möjlig att kräva. För att kunna räkna på
effekterna och hur många detta berör krävs med dagerns system omfattande
manuell handpåläggning vilket därför i detta skede inte gjorts.
Det som inte heller följer maxtaxan är avgiften för tredje barnet på fritidshem
där Älmhults kommun tar ut 0,5 % men enligt maxtaxan kan ta ut 1 %. Idag har
Älmhults kommun 68 barn som detta berör varav 36 betalar full avgift. Utifrån
dagens förutsättningar och antagandet att detta består skulle det innebära att
Älmhults kommun förlorar ca 145 tkr på helårseffekt. Dock kan underlaget som
ligger till grund förändras hastigt utifrån att ingen hänsyn i beräkningen tas till
att barn slutar och börjar samtidigt som hushållens inkomster kan förändras.
När det gäller reduceringen för allmän förskola så räknar kommuner olika
beroende på om man utgår från att en heltid är 45 eller 50 timmar. Oavsett vilket
kommunerna räknar med så avrundas alltid procentsatsen till hela procenttal.
Varför det hanterats så här och vilka möjligheter som finns behöver utredas
vidare men Älmhults kommun har valt att avrunda neråt på alla kategorier vilket
gör att procenttalet är lägre än vissa andra kommuner för det tredje barnet.

Överväganden
Att titta på effekterna av att revidera taxor och avgifter för att följa maxtaxan
fullt ut medför andra överväganden som ger effekter på verksamheten men inte
direkt är kopplade till en prislapp. Det behövs självfallet en övergripande
undersökning av hur många som berörs och vad det skulle medföra i ökade
intäkter utifrån maxtaxans inkomsttak. Avgiften är endast en del av
övervägandena man behöver göra. Det är viktigt att titta på vad höjningen av
avgifterna till maxtaxa får för konsekvenser för hela verksamheten, familjen och
det enskilda barnet just i Älmhults kommun. Skulle till exempel de som får höjd
avgift sagt upp sina platser med risken att barnen då riskerade att hamna utanför
verksamheten med de konsekvenser detta kan få längre fram. Men o andra sidan
så skulle detta möjligen medföra att det skapas utrymme i lokalerna vilket håller
kostnaderna nere för verksamheten i stort eftersom kommunens förskolor idag är
trångbodda och även ibland har överintag för att hantera den pågående ökningen
av barn. Övrigt är att även de riktlinjer som beslutas påverkar kostnaden för
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5(5)

verksamheten beroende på vilka tider som erbjuds med mera. Dock kan det finns
andra argument för att dessa ska väljas trots att de är mer kostnadsdrivande för
verksamheten. För att göra en bättre konsekvensbeskrivning för Älmhults
kommun krävs en mer djupgående utredning och analys än den som gjorts i
denna rapport.
Eftersom de nya taxorna och riktlinjerna precis börjat tillämpas kan effekterna
inte utvärderas ännu. Uppskattning har i tidigare utredning dock gjorts att
förändringarna i de nya taxorna skulle medföra en intäktsökning för kommunen
med ungefär 500 tkr. Dokumentation saknas dock. Målet med reviderade
riktlinjer var också att det skulle bli tydligare för både förskolechefer och
vårdnadshavare så diskussioner som tidigare ofta förekommit på grund av den
generösa valfrihet som erbjöds skulle minska.

Slutsats
Eftersom taxorna för 2019 är nya och dagens system inte kan simulera
effekterna utan det krävs omfattande manuellt arbete för att plocka fram
underlag så är de ekonomiska antagandena som är gjorda i denna utredning
mycket osäkra. Dessutom medför den korta tidsfristen som utbildningsnämnden
haft att endast en enklare utredning är gjord.
Eftersom 2019 års taxor redan är beslutade så föreslås utbildningsnämnden att be
kommunfullmäktige att få mer tid för att göra en djupare analys av effekten av
att följa maxtaxan fullt ut och återkomma med rapport och förslag på taxor för
2020 i samband med nämndens budgetförslag för 2020 i juni 2019.
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Sammanträdesprotokoll
2018-10-29

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 217 Taxor och avgifter 2019
Ärendenummer KS 2018/67

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till taxor och avgifter
2019 för
-

Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

2. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden och utbildningsnämnden att
ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor
och avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd
insats upp till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-02-28.
3. Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens förslag om delegering av
beslutsrätt för taxor och avgifter

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för
verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag











Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-09 § 181
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 § 117
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterd 2018-09-03
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-06-21 § 49
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-04-04 § 41
Protokoll socialnämnden 2017-04-19 §§ 54-56
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08
Matris över avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
Matris över avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-10-29

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Ekonomienheten
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningsrätten, laga kraft

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

22
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Sammanträdesprotokoll
2018-11-21

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 110 Reviderade taxor och avgifter socialnämnden
Ärendenummer SOC 2018/92

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag
innehållandes konsekvensbeskrivning till reviderade taxor och avgifter till att
motsvara verklig självkostnad per timme eller utförd insats upp till maxtaxa
och återkomma med förslag till socialnämnden i januari 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 §217 att ge uppdrag till
socialnämnden att ta fram förslag innehållandes konsekvensbeskrivning till
reviderade taxor och avgifter till att motsvara verklig självkostnad per timme
eller utförd insats upp till maxtaxa och återkomma med förslag senast 2019-0228.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-29 §217
_____
Beslutet skickas till
Socialchef
Utvecklingsledare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-05

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 48 Årsredovisning 2018 - kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/27

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2018 för
kommunledningsförvaltningen, daterad 2019-02-11.
2. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2018 för tekniska
förvaltningen, daterad 2019-02-11.
3. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse 2018 för politisk
organisation, daterad 2019-02-08.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen beslut 1–2
Kommunfullmäktige beslut 3

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt verksamhetsberättelse för
kommunledningsförvaltningen innehållande periodens väsentliga händelser,
förväntad utveckling – framtid, mål, driftredovisning och
investeringsredovisning.
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning för tekniska förvaltningen
innehållande periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling – framtid,
mål, driftredovisning, investeringsredovisning samt exploateringsredovisning.
Ekonomiavdelningen har sammanställt verksamhetsberättelse för politisk
organisation innehållande periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling –
framtid och ekonomi.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-02-19 §§ 18, 19
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11
 Årsredovisning för kommunledningsförvaltningen daterad 2019-02-11
 Tekniska nämndens beslut, 2019-02-26 §20
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-03-05

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11
 Årsredovisning för tekniska förvaltningen daterad 2019-02-19
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-08
 Årsredovisning för politisk organisation daterad 2019-02-08
_____
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19 Årsredovisning 2018 politisk verksamhet verksamhetsberättelse
Ärendenummer KS 2019/27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse 2018 för politisk
organisation, daterad 2019-02-08.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt verksamhetsberättelse för politisk
organisation innehållande periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling –
framtid och ekonomi.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2018 för politisk organisation daterad 2019-02-08
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-02-08
Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg
camilla.hallberg@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse politisk organisation
Ärendenummer KS 2019/27

Sammanfattning av ärendet
Föreligger verksamhetsberättelse för politisk organisation innehållande
periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling – framtid och ekonomi.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Årsredovisning – politisk organisation

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för politisk
organisation.

Camilla Hallberg

Roland Eiman

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Årsredovisning – politisk organisation
Periodens väsentliga händelser
Året började med beskedet att Älmhults hedersmedborgare Ingvar Kamprad lämnat oss.
Kommunfullmäktige hedrade minnet av honom med en tyst minut under januarisammanträdet.
Kommunen vill hedra hans minne och under året har idéer samlats in från allmänheten bearbetas.
2018 har varit ett intensivt år inom den politiska organisationen. Riksdags-, regions- och
kommunvalet ägde rum i september månad och redan i oktober tillträdde den nya kommunstyrelsen
då den nya kommunallagen möjliggjorde detta.
Älmhults kommun växer och befolkningsökningen har nått långt över prognosen. 2018 har
kommunen utnyttjat uppmärksamheten kring utmärkelsen ”Årets tillväxtkommun”. Kommunen har
skrivit avsiktsförklaringar med företag för att bygga både bostäder, skola och förskola.
Sommaren var ovanligt varm och torr och det har påverkat kommunen. Till exempel kommunens
bönder, under sommaren fördes en kontinuerlig dialog med dem och länsstyrelsen kring situationen.
Även kommunens vattenverk gick på högsta kapacitet och under hösten beslutades, efter en lång
process, att investera i en ny anläggning.
Under åren har reglementen för alla nämnder uppdaterats och flera styr- och policydokument har
förändrats. Ett nytt ekonomistyrningssystem har antagits, riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och en miljöpolicy som bland annat säger att kommunen ska vara fossilbränslefri till 2025.
Under hösten diskuterades en ny vision för Älmhults kommun och det beslutades att göra ett omtag
och att skapa ett eget dokument för denna, brett förankrat i polititiken. Det nya fullmäktige ska
besluta denna.
Under året har kommunen arbetat med det nya renhållningsbolaget Södra Småland Avfall och Miljö
som tar över renhållningsverksamheten i januari 2019. Älmhults kommun kommer att ha
hushållsnära insamling av avfall 2020 tack vare detta.
Under året har även beslutats att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd med Markaryd och
Ljungby. Kommunen ser behovet av att samarbeta över kommungränserna för att skapa effektivitet
och detta är ett gott exempel.
Efter den parlamentariska gruppens utredning framkom behovet av en teknisk nämnd. Nämnden
kommer att ansvara för verksamheterna kostenheten, räddningstjänsten, vatten och avlopp med
flera. I samband med utredningen beslutades också att flytta planfrågor från miljö- och
byggnämnden till kommunstyrelsen.
Under året har flera stora arrangemang ägt rum i kommunen: Älmhultsfestivalen, Kulturnatta,
Pridefestivalen och South Swedish Rally. Detta är kopplat till det styrsystem som gällt och fokus har
legat på att människor ska vilja bo i kommunen. Alla evenemang har varit välbesökta och engagerat
näringslivet.
Förväntad utveckling - framtid
2019 är första året i en ny mandatperiod, vilket innebär att det är många nyvalda politiker som tar
plats i nämnder, styrelser och kommunala bolag. Såväl nyvalda som omvalda politiker kommer att få
möjlighet till utbildning för uppdragen, både i kommunövergripande frågor och i frågor som är
specifika för respektive nämnd.
Arbetet med ny vision startas upp redan i januari, för beslut under året. Visionen och den nya
modellen som innebär att kommunen ska arbeta mer i processer (hängrännor istället för stuprör)
kommer att påverka arbetet på ett positivt sätt, för både kommuninvånare och medarbetare.
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Det nya ekonomistyrningssystemet innebär förändringar för arbetet med budget och uppföljning och
kommer att påverka nämndernas arbetssätt. Fullmäktige kommer fr o m budget 2020 att anta
budget i november månad.
Ett viktigt fokus under 2019 är att kommunen ska arbeta med konceptet ”Förenkla helt enkelt”, för
att förbättra näringslivsklimatet. Det innebär bland annat utbildningar för chefer, handläggare och
politiker för att förbättra kontakterna med näringslivet.
En verksamhetsplan för digitalisering har antagits som innebär att kommunen ska kunna arbeta mer
strategiskt med att skapa en enklare vardag/kontakt med kommunen för privatpersoner och företag,
smartare förvaltning med stöd för innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i
verksamheten.
Älmhults kommun vill fortsätta att växa och vill skapa möjligheter för entreprenörer och
organisationer att vara en del i utvecklingen av hela kommunen.
Ekonomi
Årsbokslut för nämndens drift

Analys av avvikelse budget 2018 och bokslut 2018
Den politiska verksamheten visar ett överskott. Politikens förfogandemedel återstår i sin helhet. Men
även kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden visar större överskott.
Analys av avvikelse prognos DR2 2018 och bokslut 2018
Det gjordes en försiktig prognos efter augusti även om utfallet på helår redan då såg ut att bli positiv.
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2019-03-05

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 57 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal 4 2018 – socialnämnden
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av ej
verkställda beslut inom tre månader för kvartal 4 2018 (1 oktober – 31
december).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden rapportera beslut som inte verkställs
inom tre månader från beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
revisorer och kommunfullmäktige.
Socialnämnden rapporterade tjugo ej verkställda beslut fjärde kvartalet år 2018.

Beslutsunderlag
 Socialnämndens protokollsutdrag med beslutsunderlag, 2019-02-20, § 13
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-20

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 13 Rapportering av ej verkställda beslut 2018,
kvartal 4
Ärendenummer SOC 2018/48

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 4 2018 (1 oktober – 31 december) till revisorer och
kommunfullmäktige.

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.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-20

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

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
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 (1
oktober – 31 december). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten
till IVO i januari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21
Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2018, daterad 2019-01-16
_____
Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-01-21
Socialförvaltning
Maria Söderstedt
maria.soderstedt@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2018
Ärendenummer SOC 2018/48

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
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 (1
oktober – 31 december). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten
till IVO i januari 2019.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21
Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2018, daterad 2019-01-16
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Tjänsteskrivelse
2019-01-21

2(2)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 4 2018 (1 oktober – 31 december) till revisorer och
kommunfullmäktige.

Maria Söderstedt

Charlotte Nygren Bonnier

Utvecklingsledare

socialchef

Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunfullmäktige
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 55 Åtgärder för budget i balans – Socialnämnden
Ärendenummer KS 2018/39

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens återrapportering av åtgärder
för budget i balans.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2018-08-27, § 184 socialnämnden i uppdrag att ta
fram åtgärder för budget i balans avseende år 2019 och återkomma till
kommunstyrelsen med förslag till åtgärder senast november 2018.
Socialnämnden lämnade 2018-10-24, § 98 följande svar till kommunstyrelsen:
”De åtgärder som under tidigare år använts för att sänka kostnaderna för
socialförvaltningen har varit att minska antal platser inom särskilt boende och
timmar i hemtjänst. Detta är inte möjligt med hänsyn till dagens kö till särskilt
boende.
Förvaltningen arbetar med att stärka upp den egna behandlingsenheten och
därigenom utveckla hemmaplanslösningar som ett alternativ till kostsamma
placeringar. Men detta ger inga snabba besparingar. Rambudget för 2019 tas
åter upp i kommunfullmäktige i november 2018 och innan dess har vi inga
ramar.”
Kommunfullmäktige godkände inte rapporten från socialnämnden och gav
nämnden i uppdrag att ta fram en prognos för 2019 och återrapportera till
kommunstyrelsen senast i februari 2019, tillsammans med konkreta förslag till
budget i balans, 2018-12-17 § 264.
Socialchef Charlotte Nygren-Bonnier har meddelat att socialnämnden inte har
gjort en separat återrapportering, utan har i internbudget för 2019 tagit fram
konkreta förslag till budget i balans.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-18
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Socialnämndens beslut om internbudget 2018-12-19, § 121
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 264
 Socialnämndens utredning ”Konsekvensanalys, internbudget 2019” daterad
2018-11-30
 Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 98
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 184
_____
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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