
 

Svar på interpellation ställd av Michael Öberg angående följderna av 
Rysslands invasion av Ukraina 
 
Först vill jag med kraft fördöma Putins fruktansvärda invasion av Ukraina och följderna av 
det krig som nu pågår, däribland bombningar av civila bostadsområden som genast måste 
upphöra. 
 
Älmhults kommun har sedan någon månad tillbaka omvärldsbevakat och följt den oroande 
utvecklingen i Ukraina med omnejd för att kunna stå så väl förberedda som möjligt. Utifrån 
den information vi har planerar vi för att hantera olika scenarion och olika följder av kriget.  
  
Hur väl förberedd är Älmhults kommun för att ta emot flyktingar och familjer från 
Ukraina? Vilka insatser planerar Älmhults kommun? 
 
Älmhults kommun har en beredskap för att hantera flyktingmottagning. Ett exempel på 
genomförda åtgärder hittills:  
-Vi har tilldelat en samordnare avseende asyl-/flyktingfrågor på socialförvaltningen. 
-Genomfört samverkansmöten med civilsamhället och frivilligorganisationer och 
hjälpnätverk.  
-Utbildningsförvaltningen förbereder för att erbjuda utbildning till de som ska ha det. Bl.a. 
har förvaltningen inventerat lokaler och lärare med språkkompetens inom organisationen.  
-Vi bevakar boendesituationen och trycker på ansvarig myndighet Migrationsverket att agera 
snabbare och tydligare. Älmhultsbostäders tillgängliga bestånd är anmält till 
Migrationsverket.  
-Vi har iordningställt akutboende i Häradsbäcks skola för Migrationsverket att hyra. I 
samverkan med olika avdelningar på kommunen och bl.a. möblering med hjälp av Ikea 
kommer vi där vara redo att ta emot ca 16 personer.  
-Vi har haft helgberedskap för att hantera eventuella flyktingar som kommer hit under 
helger. Alla som kommer ska kunna få tak över huvudet.  
 
Hur ser samarbetet ut med andra relevanta aktörer, som näringsliv, bostadsbolag, region, 
andra kommuner, religiösa samfund, civilsamhället och enskilda?  
 
Samverkan med andra är viktigt i detta läge. Vi har sen första veckan av kriget haft aktiv 
dialog med civilsamhällets organisationer och frivilliga krafter. Vi bevakar frågorna om 
vaccinationer och vårdbehov med regionen, åtgärder är på gång. Vi har också haft dialog 
med fler fastighetsägare om hur man kan tillgängliggöra sitt bestånd för flyktingar på olika 
sätt. Dialogen med Älmhultsbostäder är bra och aktiv. På tjänstemannanivå sker det 
samverkan på olika sätt i olika etablerade nätverk både regionalt och nationellt. Vi träffar 
också regelbundet länsstyrelsen och kommunledningarna i länet.  
 
Då det är många kvinnor och barn som tvingas på flykt undrar jag hur förutsättningarna 
ser ut för ett bra mottagande, så att barnen får möjligheten att vara barn?  
 
Enligt svar om åtgärder ovan. En viktig del är dessutom att erbjuda barn utbildning och 
skolgång. Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att förbereda för utbildning enligt 



 

gällande regelverk för de som får asyl och bor i kommunen. Centrala Barn- och Elevhälsan är 
redan inkopplade i arbetet för att försöka möta de behov som kan finnas bland eleverna. 
 
Kommer Älmhults kommun på något sätt att stötta utsatta människor från Ukraina genom 
att exempelvis bidra till insamlingar i samverkan med olika hjälporganisationer?  
 
Vi bidrar på olika sätt, främst genom att informera och att förmedla kontakter som kan göra 
skillnad. Ett gott exempel var där vi från kommunens sida förmedlade kontakt mellan 
hjälpnätverket ”Sweden stands with Ukraine” och Elme Spreader som tillhandahållit en lokal 
för hjälpinsatserna i Älmhult. Ett varmt tack till båda dessa aktörer för deras insatser hittills.  
 
Undrar till sist om den kommunala beredskapen för en robust organisation i ett skärpt 
säkerhetspolitiskt läge. Däribland hur statusen är på våra skyddsrum i kommunen?  
 
Under 2021 tog vi politiskt bl.a. beslut om policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och 
civilt försvar i Älmhults kommun. Som en följd av detta har vi också redan under 2021 
beslutat att krigsplacera personal i vår verksamhet vilket vi arbetar med. Vi fokuserar nu på 
att fortsätta implementera beslutad policy i alla delar så snabbt som möjligt men detta 
kommer att ta tid. Vi kommer att informera och utbilda vår personal ytterligare under 2022. 
Detta är en viktig fråga för hela vår organisation som vi kommer att behöva jobba med över 
ett antal år.  
 
Tillgången på skyddsrum i kommunen bedöms rimlig. Statusen på skyddsrummen varierar 
troligen. Jag vill dock betona att det finns ett antal frågor om personlig säkerhet och 
uthållighet i händelse av kris som var och en redan nu kan åtgärda för att öka sin 
motståndskraft i olika lägen. Till exempel genom att ha en välfylld ”krislåda” hemma och 
tillgång till vatten, mat och kommunikation som fungerar utan ström. Man kan också läsa 
mer om förberedelser och personlig säkerhet och ansvar på www.krisinformation.se. 
 
 
Gusten Mårtensson (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

http://www.krisinformation.se/


 

 

Svar på interpellation ställd av Eva Ballovarre angående behovet av 
ekonomiskt bistånd i Älmhults kommun 
 
Tycker du att Socialnämnden och Utbildningsnämnden genomfört det uppdrag som 

fullmäktige gett dem i frågan 

Ja. Utifrån givna ramar och ansvar har nämnderna genomfört uppdraget via löpande 

åtgärder under året. Självklart önskar vi allihop att resultatet vore att alla människor i 

kommunen var självförsörjande.  

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

kommun? 

Jag påverkar aktivt staten och Arbetsförmedlingen att ta sitt ansvar att förmedla arbete till 

de som saknar för att få fler i egen försörjning. Just nu dumpas ansvaret över på 

kommunerna.  

En viktig del i min roll som kommunstyrelsens ordförande är att vara lyhörd mot 

näringslivets behov av arbetskraft för att sedan använda den informationen när vi planerar 

utbildningar och ska matcha kompetens med behov. Detta sker löpande.  

Jag följer också arbetet i framför allt socialnämnden och på arbetsmarknadsenheten (AME) 

för att se till att de genomförs åtgärder för att fler kommer i egen försörjning (detta hade 

dock inte behövts i lika stor utsträckning om staten tagit sitt ansvar). Det görs många bra 

saker på AME. Vi diskuterar ofta dessa frågor politiskt i den styrande majoriteten. 

Politiskt tillförde vi mer pengar till socialnämnden redan under hösten 2021 just för att få 

fler i arbete.  

Jag har bett om mer information kring samarbetsprojektet Sesam (Socialt Entreprenörskap 

tillsammans) som har som mål att kartlägga och hitta arbetssätt som kan förenkla för och 

främja socialt företagande. På längre sikt är fokus att fler sociala företag ska starta och att 

fler människor ska komma i sysselsättning. Det tror jag kan vara ett område där 

kommunstyrelsen kan ha en mer drivande roll framöver i arbetet med att underlätta för 

sociala företag att starta i kommunen.  

Vilket ansvar kommer kommunstyrelsen ta i frågan? 

De som uppbär försörjningsstöd är en heterogen grupp som kräver olika former av stöd för 

att bli självförsörjande. Några kanske behöver stöd att ta sig ur ett missbruk, några kanske 

behöver kompletterande utbildning, andra har kanske nyligen förlorat jobbet och behöver 

hjälp att hitta ett nytt. 

En stor del för att få människor i självförsörjning handlar alltså om olika arbetsförmedlande 

åtgärder och hjälpa de som vill ha ett jobb att hitta ett och att rusta de som söker jobb så att 

de kan anställas. Precis som jag tidigare nämnt är det statens myndighet Arbetsförmedlingen 

som har ansvar för arbetsförmedling i Sverige, det är viktigt att förtydliga. Jag påpekar detta 

varje gång jag får chansen, det är alltså i grunden inget kommunalt ansvar. Vi driver på de 



 

 

politiker på nationell nivå som har ansvar för frågorna vid varje tillfälle som ges för att få till 

ett större ansvarstagande från regeringen och de statliga myndigheter som äger frågan.  

Detta är ännu ett statligt ansvar som läggs på kommunerna med stora ekonomiska förluster 

och stort lidande för den enskilda människan som följd. Det är många som hamnar i kläm 

och inte får tillräckligt snabb hjälp vilket syns i många kommuner runt om i landet. Det är ett 

dåligt sätt att arbeta av staten och staten måste ta större ansvar och ha högre närvaro på 

Arbetsförmedlingen lokalt för att snabbare hjälpa de som har rätt till det, särskilt i mindre 

kommuner. Det vore mycket önskvärt att också regeringen tog större politiskt ansvar i 

frågan.  

Klart är att kommunen, bl.a. via kommunstyrelsen, redan tar ett stort ansvar trots att det då 

i stor utsträckning är ett statligt ansvar att förmedla arbete till dom som behöver. Vi kommer 

att se till att det fortsatt samarbetas mellan olika enheter som behöver hjälpas åt för att få 

fler i arbete, exempelvis AME, vuxenutbildning, Samhall och olika privata arbetsgivare. Ett 

exempel på situation där kommunstyrelsen kan påverka konkret är i planeringsarbetet. Det 

utreds just nu var vuxenutbildningen ska vara fysiskt belägen i framtiden, vi tittar där på om 

man kan samlokalisera vuxenutbildning och AME efter förslag från förvaltningen.  

 

Hur ser du på att tillsätta en nämndsövergripande politisk styrgrupp med syfte att hitta 

långsiktiga lösningar på det ökade behovet av ekonomiskt bistånd?  

Jag konstaterar att det redan idag finns ett antal samverkansforum mellan nämnderna och 

förvaltningarna. Både där politiker från olika nämnder träffas och där medarbetare från olika 

förvaltningar träffas. Dessutom sker det regelbundet inom varje parti där förtroendevalda 

med olika uppdrag träffas och diskuterar olika lösningar, samt också träffar mellan partier. 

Jag tror inte att fler grupper med fler möten är rätt väg att gå, det är bättre att låta ansvariga 

nämnder och förvaltningar arbeta strukturerat i lugn och ro.  

Förslag på fler långsiktiga lösningar för minskat behov av ekonomiskt bistånd tas gärna emot. 

Frågan är viktig och det är därför ett av våra kommunövergripande mål är att få fler i 

självförsörjning.  

 

 

Gusten Mårtensson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 


