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Kommunfullmäktige 2021-03-29
Plats och tid
Haganässkolans aula, klockan 18:30. Sammanträdet genomförs med ledamöter
på distans.

Bo Mazetti-Nissen (M)
Ordförande

Christoffer Mowide
Sekreterare

Offentlighet
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.
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Ärende 6

Sammanträdesprotokoll
2021-02-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 8 Val av ersättare i utbildningsnämnden efter Erik
Ederfors (M)
Ärendenummer KS 2021/22

Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet tas upp igen under mars månads sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har entledigat Erik Ederfors (M) från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden och kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Sonja Emilsson (M) meddelar att de inte har någon att nominera för uppdraget
under dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan tas upp igen eftersom
kommunfullmäktige saknar nominering och finner att kommunfullmäktige
beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

ÄRENDE
Dnr SSAM 2021-00013
2021-03-01

Martin Fransson
sekreterare
Tel. 0470-412 16
Epost. martin.fransson@vaxjo.se

Ärende 7

Ägarkommuner

Ändrad ordning för val av lekammarevisorer och ersättare i
Södra Smålands Avfall & Miljö AB (SSAM)
I samband med bildande av SSAM var det inte reglerat vilka
kommuner som skulle utse lekmannarevisorer och ersättare. Initialt
utsåg Växjö kommun samtliga lekmannarevisorer med ersättare.
Det har nu överenskommits att samtliga ägare ska utse en
lekmannarevisor med ersättare.
Vi önskar därför att samtliga ägare anmäler en lekmannarevisor och
en ersättare så att årsstämman kan besluta om nya
lekmannarevisorer med ersättare den 7 maj.
Anmäl vilka ni vill ska utses till undertecknad senast den 23 april.
Med vänlig hälsning

Jessica Cedervall
VD

Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-410 00 Fax 0470-164 89 Org. nr. 212000-0662 Bg. nr. 257-1833
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se
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Ärende
8
Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 46 Tilläggsbudget för tekniska nämndens
övertagande av ansvar för kommunens busskurer
Ärendenummer KS 2020/137

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela tekniska nämnden
ett tilläggsanslag om 100 000 kronor år 2021 för drift och underhåll av
busskurer att finansieras av kommunstyrelsen strategiska medel.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till tekniska
nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget avseende år 2022
och framåt i budgetprocess 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer.
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-23, § 12
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
 Tekniska nämnden 2020-12-15, § 137
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

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)
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

6

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12 Tilläggsbudget för tekniska nämndens
övertagande av ansvar för kommunens busskurer
Ärendenummer KS 2020/137

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela tekniska nämnden
ett tilläggsanslag om 100 000 kronor år 2021 för drift och underhåll av
busskurer att finansieras av kommunstyrelsen strategiska medel.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till tekniska
nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget avseende år 2022
och framåt i budgetprocess 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer.
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
 Tekniska nämnden 2020-12-15, § 137
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

7

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela tekniska nämnden ett
tilläggsanslag om 100 000 kronor år 2021 för drift och underhåll av
busskurer att finansieras av kommunstyrelsen strategiska medel.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till tekniska
nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget avseende år 2022
och framåt i budgetprocess 2022.
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
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)
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

8

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-05
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om tilläggsbudget för tekniska
nämndens övertagande av ansvar för kommunens
busskurer
Ärendenummer KS 2020/137

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer.
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
 Tekniska nämnden 2020-12-15, § 137
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150

Ärendeberedning
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer.
Bakgrunden till beslutet hänförs till motion från Monica Haider (S) gällande
planering för busskurer som inkom 2019-06-10. Förslagsställaren anförde att det
finns en politisk vilja att minska klimatpåverkan genom ökat resande med
kollektivtrafik. Dock ansågs kommunens busskurer i dåligt skick och
kommunledningsförvaltningen var ansvarig för dessa.
Förslagsställaren föreslog att en långsiktig underhållsplan skulle tas fram för
befintliga busskurer, att placering av busskurer skulle utvärderas samt att
ansvaret för kommunens busskurer skulle föras över till tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen föreslog att

9

Tjänsteskrivelse
2021-02-05

2(3)

motionen skulle bifallas. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26
oktober 2020 och beslutade bifalla motionen.

Överväganden
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Av kommunledningsförvaltningens beredning av motionen per 2020-09-11
framgår att den årliga genomsnittliga kostnaden för drift och skötsel för stationer
samt busskurer uppgår till ca 200 tkr. I tjänsteskrivelsen konstateras också att det
saknas budgetmedel för drift och skötsel av stationer och busskurer. Det framgår
också att det saknas investeringsmedel för nyanläggning av busskurer samt
belyser att frågan behöver hänföras till budgetprocessen.
Älmhults kommun har en ansträngd ekonomisk situation år 2021 där kommunen
budgeterat för ett negativt resultat. Det innebär att varje ny utgift och nytt
uppdrag behöver värderas tillsammans med övriga kommunala uppdrag och
prioriteringar med hänsyn till förvaltningarnas och kommunens övergripande
ekonomiska förmåga. Under kommunstyrelsens oförutsedda återstår 550 tkr år
2021 som kan användas till finansiering av drift och underhåll vid behov.
Kommunstyrelsen föreslås välja något av nedan förslag:
•
•
•

Föreslå kommunfullmäktige återkalla tidigare beslut om drift och
underhåll av busskurer då finansiering saknas
Föreslå kommunfullmäktige tilldela driftsmedel för det beslutade
uppdraget
Föreslå kommunfullmäktige avslå tilldelning av driftsmedel för det
beslutade uppdraget

Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag motsvarande det belopp som framgick i
ursprungliga tjänsteskrivelsen, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela tekniska nämnden
ett tilläggsanslag om 200 tkr år 2021 för drift och underhåll av busskurer att
finansieras av kommunstyrelsen strategiska medel
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till tekniska
nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget avseende år 2022
och framåt i budgetprocess 2022.
Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2021-02-05

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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3(3)

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 136 Uppdrag om underhållsplan för busskurer
Ärendenummer TN 2020/127

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar för egen del:
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en underhållsplan för
kommunens busskurer. Underhållsplanen ska beslutas av tekniska nämnden
senast i mars år 2021.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 200 000 kronor i
tilläggsbudget för övertagandet av ansvar i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 150.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Monica Haider (S) om planering
för kommunens busskurer. Kommunfullmäktiges beslut innebär alltså att
motionärens yrkande ska genomföras i sin helhet. Fullmäktiges beslut innebär att
ansvaret för busskurer överlåts till tekniska nämnden i enlighet med motionens
yrkanden och ska därför också verkställas motionens yrkanden i sin helhet.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-09
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 150
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 150 Svar på motion om planering för busskurer Monica Haider (S)
Ärendenummer KS 2019/90

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen bifalles.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Monica Haider (S) gällande planering för busskurer inkom 201906-10. Förslagsställaren anför att det finns en politisk vilja att minska
klimatpåverkan genom ökat resande med kollektivtrafik. Dock är kommunens
busskurer i dåligt skick och kommunledningsförvaltningen är ansvarig för dessa.
Förslagsställaren föreslår därför att en långsiktig underhållsplan tas fram för
befintliga busskurer, att dagens placering av busskurer utvärderas samt att
ansvaret för kommunens busskurer förs över till tekniska förvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 105, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har frågan beretts av kommunledningsförvaltningen i
samverkan med tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen föreslår att
motionen bifalles.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 oktober 2020, § 207, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige följande:
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 207
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 116
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

 Motion om planering för busskurer daterad 2019-06-10

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Tomas Harrysson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Motionär

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Ärende 9
Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 47 Upphävande av beslut om fondering av
avgifter för vatten och avlopp (VA)
Ärendenummer KS 2021/16

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kronor finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA1-verksamhetens
framtida kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och
deras finansiering via VA-taxan.
Utredningen har visat att tidigare VA- ekonomiredovisning behöver rättas till.
Det innebär att tidigare fattade beslut om investeringsfond för VA-verksamheten
ska upphävas.
Tekniska nämnden beslutade 2021-01-19, § 6, att föreslå kommunfullmäktige
följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–
2020, från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 13
 Tekniska nämnden 2021-01-19, § 6
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktige 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 26

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)
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
VA-chef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 13 Upphävande av beslut om fondering av
avgifter för vatten och avlopp (VA)
Ärendenummer KS 2021/16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kronor finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA1-verksamhetens
framtida kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och
deras finansiering via VA-taxan.
Utredningen har visat att tidigare VA- ekonomiredovisning behöver rättas till.
Det innebär att tidigare fattade beslut om investeringsfond för VA-verksamheten
ska upphävas.
Tekniska nämnden beslutade 2021-01-19, § 6, att föreslå kommunfullmäktige
följande:
4. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
5. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
6. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Tekniska nämnden 2021-01-19, § 6
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktige 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med tekniska nämndens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
VA-chef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-01-19

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 6 Upphävande av beslut om fondering av avgifter
för VA
Ärendenummer TN 2021/8

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013-2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA1-verksamhetens
framtida kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och
deras finansiering via VA-taxan. Utredningen har visat att tidigare VAekonomiredovisning behöver rättas till. Det innebär att tidigare fattade be-slut
om investeringsfond för VA-verksamheten ska upphävas.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 26

1

VA står för vatten och avlopp

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-01-19

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-01-11
Teknisk förvaltning
Kristin Täljsten
kristin.taljsten@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Upphävande av tidigare beslut om VA- fondering
Ärendenummer TN 2021/8

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA (vatten och avlopp)
verksamhetens framtida kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av
intäkter och deras finansiering via VA taxan. Utredningen har visat att tidigare
VA- ekonomiredovisning behöver rättas till. Det innebär att tidigare fattade beslut om investeringsfond för VA-verksamheten ska upphävas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 26

Ärendebeskrivning
En utredning av VA verksamhetens framtida kostnader har påbörjats i syfte att
kartlägga det framtida behovet av intäkter och deras finansiering via VA taxan.
VA huvudmannen (Älmhults kommun) ansvarar för att kraven i vattentjänstlagen efterlevs. Kommunfullmäktige beslutar om taxor. Avsättningen i befintliga
fonder kan ifrågasättas utifrån denna lagstiftning eftersom det till största delen är
inbetalda anläggningsavgifter från en liten del av avgiftskollektivet som har fonderats istället för att periodiseras, så som redovisningsreglementet kräver.
För att kunna fortsätta utredningen och analysera behovet av intäkter och konsekvenserna för VA taxan år 2022 och framåt, krävs därför ett beslut att upphäva
tidigare beslut om fondering så att redovisningsprincipen mellan 2013-2020 ändras från fondering till periodisering. Enligt förslaget byter de upparbetade fonderna skepnad till intäkter som periodiseras och kommer verksamheten tillgodo
under en lång tid framöver. Anläggningsavgifterna kommer att periodiseras under 33 år.
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Tjänsteskrivelse
2021-01-11

2(2)

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013-2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.

Kristin Täljsten
VA-chef

Anders Nyberg
Teknisk chef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
VA-chef
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Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 26 Investeringsfond för framtida nyinvestering
inom VA-verksamheten - vattenverk Älmhult
Ärendenummer KS 2017/148, 341

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige avsätter medel i en investeringsfond om maximalt 30
miljoner kronor från och med bokslutet 2017. Fonden ska användas till
avskrivningar från och med att det ombyggda vattenverket har tagits i bruk,
vilket beräknas ske 2021.

Sammanfattning av ärendet
Inom VA-verksamheten pågår stora investeringar för att trygga Älmhults
kommuns framtida vattenförsörjning, där ibland om- och tillbyggnad av
vattenverket i Älmhult. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
(LAV 07), § 30 så är det tillåtet att skapa en särskild investeringsfond. Tekniska
förvaltningen föreslår att avsätta 30 mkr i en fond som kan användas till
avskrivningar från och med att det ombyggda vattenverket har tagits i bruk
vilket beräknas ske 2021.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-02-06 § 30
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-23 § 4
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-10-27

_____
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

Sida

1 (39)

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult måndagen den 24 juni 2013 kl 17.00-21.30 med
ajournering kl 18.10-18.30 och 20.10-20.20

Beslutande

Monica Haider (S)
Sonja Emilsson (M)
Elizabeth Peltola (C)
Ingemar Almkvist (S)
Bodil Hansen (M)
Stefan Jönsson (S)
Claes Lindahl (C) kl 17.15-21.30 § 52-70
Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande
Per Garnegård (M)
Greta Ivarsson (C), ersättare
Thomas Nygren (S)
Berth Karlén (KD), ersättare
Gull-Britt Tranvik (SD)
Ann Johansson (S)
Tord Åkesson (M)
Vidar Lundbäck (C)
Michael Öberg (MP), jävig § 57
Indira Ruiz (S)
Jerker Nilsson (V), ersättare
Soili Lång-Söderberg (M)
Tomas Simonsson (FP)

Övriga deltagande

Katarina Andersson, ekonomichef § 66, 67
Camilla Åström, ekonom § 66, 67
Birgitta Bülow, sekreterare

Utses att justera

Vidar Lundbäck och Michael Öberg

Justeringens
plats och tid

Måndagen den 1 juli 2013

Underskrifter

Sekreterare

Britta Croona (S)
Gusten Mårtensson (C)
Tommy Lövquist (S)
Marie Olofsson (C), 1:e v ordförande
Einar Holmqvist (S), ersättare
Dan Bülow (KD)
Börje Tranvik (SD), ersättare
Ingrid Bergström (S), ersättare
Jan-Erik Andersson (M)
Anders Mårtensson (C)
Birgitta Bengtsson (S)
Viktor Emilsson (M), jävig § 57
Lars Ingvert (S)
Peter Niklasson (C)
Jan Fagerberg (MP)
Ingrid Årdh-Strid (S)
Jan Nordström (M)
Tobias Herz (C)
Håkan Pettersson (S)
Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande

..............................................................................................................

Paragrafer

49-69

Birgitta Bülow
Ordförande

..............................................................................................................

Bo Mazetti-Nissen
Justerande

..............................................................................................................................................................................................................................................

Vidar Lundbäck

Michael Öberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-06-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen

..............................................................................................................

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 49

Dnr 2013/143

Sida

2

109

Motion om ombyggnad av Almgården - Ann
Johansson och Lars Ingvert (S)
Ann Johansson (S) och Lars Ingvert (S) föreslår i motion daterad
2013-06-02 att Älmhults kommun avsätter investeringsmedel för
ombyggnad/nybyggnad av Almgården samt att ombyggnaden/
nybyggnaden ska vara avslutad innan hyresavtalet för boendet på
Solgården löper ut.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 50

Dnr 2013/23

Sida

3

109

Enkel fråga om medel för drivande av Pjätteryds
skola - Stefan Jönsson (S)
Stefan Jönsson (S) önskar ställa enkel fråga till utbildningsnämndens
ordförande om begäran av extra anslag för att driva Pjätteryds skola.
Fullmäktige medger att frågan får ställas.
"Alliansen begär ur kommunstyrelsens strategiska medel ett anslag
om 750 000 kr för 2013 och 750 000 kr för 2014 för att kunna driva
Pjätteryds skola. Hur kan ni göra det? Anslaget för strategiska medel
ska användas till volymökningar och inte till redan befintlig verksamhet "
Utbildningsnämndens ordförande Bodil Hansen (M) lämnar följande
svar:
"Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott och alla kostnader måste ses över. En nedläggning av Pjätteryds skola har diskuterats och för att en fortsättning ska ske krävs mer pengar."
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 51

Dnr 2013/23

Sida

4

109

Enkel fråga om Karl-Oskarskolan - Indira Ruiz (S)
Indira Ruiz (S) önskar ställa enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om Karl-Oskarskolan.
Fullmäktige medger att frågan får ställas.
"Det har framkommit att Karl-Oskarskolan inte kommer att flytta från
Blohméskolan till hösten? Kan du ge ett besked om när skolan kommer att flytta?
Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) lämnar följande
svar:
"Frågan ska egentligen ställas till Karl-Oskarskolan men planerna är
att Blohméskolan ska vara ledig från och med årsskiftet."
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 52

Dnr 2013/23

Sida

5

109

Enkel fråga om sysselsättningsåtgärder - Lars
Ingvert (S)
Lars Ingvert (S) önskar ställa enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om sysselsättningsåtgärder.
Fullmäktige medger att frågan får ställas.
"Utbetalningarna av försörjningsstöd ökar oroväckande. De som är
berättigade till försörjningsstöd är bland andra arbetslösa och utförsäkrade och de behöver sysselsättningsåtgärder nu. Alliansen avsätter 400 000 kr i budget för 2014 för en utredning om arbetsmarknadsåtgärder. Hur tänker ni?"
Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) lämnar följande
svar:
"Älmhults kommun har haft låg arbetslöshet länge och har inte haft
någon arbetsmarknadsenhet, som ofta är fallet i andra kommuner.
Utredningen ska kraftsamla kring det som görs på olika håll i kommunen och en omgruppering av insatser kanske behöver ske. Goda
exempel från andra kommuner, t ex socialt företagande, ska studeras. Arbetet är redan igångsatt."
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 53

Dnr 2013/73

Sida

6

102

Fyllnadsval
Förrättas fyllnadsval av nämndeman efter Viktor Emilsson (M).
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag 2013-06-24, § 3.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens
förslag
- Kommunfullmäktige utser Eric Eriksson (M), Sällhult Östregård 20,
343 90 Älmhult till nämndeman för tiden till och med 2014-12-31.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 54

Dnr 2013/116

Sida

7

110

Förändring av valdistrikt inför val 2014
Valnämnden beslöt 2013-05-15, § 3 att föreslå ny valdistriktsindelning för Älmhults kommun. De huvudsakliga skälen till förändringarna är befolkningsförändringar samt anpassning av gränser till de
statistikområden som används i kommunens befolkningsstatistik.
Länsstyrelsen fastställde 2003-12-01, på förslag av kommunfullmäktige 2003-11-26, § 135, de nuvarande valdistrikten inför valet 2004.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från utredare Henrik Dahlström 2013-05-06,
med bilagor.
 Valnämndens beslut 2013-05-15, § 3.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 109.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 114.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
ändrar valdistriktsindelningen i Älmhults kommun enligt förslag i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-06.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 55

Dnr 2012/137

Sida

8

003

Ändring av lokala ordningsföreskrifter – hållande
av hund
Kommunfullmäktige beslöt 2008-11-26, § 165 att anta "Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun" daterade 2008-1104 att gälla från och med 2008-12-19.
Kommunfullmäktige beslöt 2010-06-23, § 88 med anledning av ett
medborgarförslag från Jerker Nilsson att uppdra åt kommunstyrelsen
att se över Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun
för att förtydliga reglerna för hållande av hund på offentlig plats.
Beslutsunderlag
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-26, § 165.
 Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23, § 88.
 Skrivelse från Älmhults församling 2012-10-31.
 Skrivelse från Göteryds Kyrkliga Samfällighet 2012-11-12.
 Skrivelse från Virestads församling 2012-12-12.
 Skrivelse från Härlunda församling 2012-12-12.
 Beslut från Stenbrohults kyrkoråd 2012-12-11, § 10.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-02-27, § 10.
 Kanslienhetens tjänsteskrivelse 2013-04-08.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 110.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 115.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att § 8 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun ska ha följande lydelse:
”Hundar får inte vistas
a) på följande allmänna badplatser under tiden från och med den 1
maj till och med den 15 september: Bökhult i Älmhult, Möckeln i Älmhult, Bokhultet i Diö, Bölsnäs i Liatorp, Välje i Virestad, Sandören i
Häradsbäck, Delary i Delary, Ramnäs i Göteryd och Vägla i Hallaryd,
b) på kyrkogårdar i Stenbrohult, Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd,
c) i preparerade skidspår.
Hundar ska hållas kopplade
a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och
cyklande, gator och vägar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

forts
kf § 55/2013

Sida

9

b) planteringar, parker och torg som omfattas av detaljplan
c) på allmänna lekplatser, skolgårdar och campingplatser
d) på idrottsplatser, i motionsspår eller annat fritidsområde
e) på kyrkogårdar och begravningsplatser i Älmhult, Virestad och
Häradsbäck
f) på badplatser under tiden 16 september - 30 april.
Under löptid ska tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela
kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 56

Dnr 2012/140

Sida

10

109

Motion om landsbygdsprogram –
Predrag Jankovic (V)
Predrag Jankovic (V) föreslår i motion inkommen 2012-09-28 att
Älmhults kommun inför ett landsbygdsprogram för att stärka både
utvecklingen på landsbygden och för att låta landsbygdens befolkning få en möjlighet att påverka sin egen närmiljö och vardag i högre
grad än idag och i en mer formaliserad och organiserad form än i
dag.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-10-29, § 108 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-11-13, § 128 att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast
2013-01-31.
Beslutsunderlag





Motion från Predrag Jankovic inkommen 2012-09-28.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2013-04-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 86.
Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 93.

Yrkande
Jerker Nilsson (V) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) och
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till motionen.
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Jerker Nilssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande:
”Älmhults kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny
översiktsplan och ett nytt landsbygdsprogram. Landsbygdsprogrammet kan antingen vara ett fristående dokument eller en särskild del
av översiktsplanen. Beslut kring detta fattas senare.”
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 57

Dnr 2013/112

Sida

11

106

Årsredovisning och revisionsberättelse 2012
– VoB Kronoberg
VoB Kronoberg har kommunens uppdrag att erbjuda familjerådgivning. Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning enligt 5 kap.
3 § socialtjänstlagen. Av det totala antalet samtal till VoB Kronoberg
2012 (1 076 stycken) gällde 67 samtal par från Älmhults kommun,
motsvarande cirka 6 % av samtalen.
VoB Kronoberg har till Älmhults kommun översänt årsredovisning
och revisionsberättelse för 2012.
Enligt förbundslagen ska beslut om ansvarsfrihet för förbundets
direktion fattas av varje medlemskommuns fullmäktige.
De av medlemskommunerna utsedda revisorerna bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll varit
tillräcklig. Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är
god.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning från VoB Kronoberg, 2012, med bilagor.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-28, § 104.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 112.
Jäv
Michael Öberg (MP) och Viktor Emilsson (M) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i VoB Kronoberg
ansvarsfrihet för 2012.
- Årsredovisningen för 2012 godkänns.
_____
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Prognos efter mars 2013
Ekonomienheten har sammanställt prognos efter mars 2013. Prognosen visar ett överskott på 12,4 miljoner kronor (mkr) för 2013, vilket är en förbättring med 5,2 mkr jämfört med budget inklusive tillläggsbudget. Prognosens resultat förutsätter att budgeten på 10,4
mkr för kommunstyrelsens strategiska anslag för volymökningar inte
fördelas.
Ekonomienheten redovisar att - efter att prognosen sammanställts Kommuninvest har återbetalat 2,1 mkr och en beräkning har gjorts
över effekten av sänkt ripsränta. Sammantaget innebär detta att
årets resultat förbättras till 14,3 mkr för 2013.
Nämnderna visar enligt prognosen ett totalt underskott på 17,5 mkr,
som till viss del uppvägs av ökade skatteintäkter på 7,4 mkr och förbättrat finansnetto med 4,8 mkr. Nämndernas underskott fördelas
enligt följande: utbildningsnämnden 12 mkr, tekniska förvaltningen
2,1 mkr, socialnämnden 2,1 mkr, kultur- och fritidsnämnden 0,8 mkr,
kommunledningsförvaltningen 0,3 mkr och gemensamma nämnden
för familjerätt 0,2 mkr.
Beslutsunderlag
 Prognos efter mars 2013, daterad 2013-04-29.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-04-30, § 77.
 Kommunstyrelsens beslut 2013-05-07, § 97.
Kommunfullmäktiges beslut
- Prognosen läggs till handlingarna.
_____
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Fond till framtida nyinvesteringar inom VAverksamheten - reservvattentäkt i Delary
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV 07), är det
tillåtet att avsätta överuttag (förinbetalda intäkter) som en reservering, det vill säga en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om
man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur
mycket och när. Det ska alltså finnas en investeringsplan som ska
vara fastställd. Ekonomiska beslut av den här väsentlighetsgraden
brukar normalt fastställas av kommunfullmäktige eller till den som
fullmäktige delegerat till.
Upplösningen av fonden sker i takt med att kostnaderna uppstår för
de investeringar man gjort, det vill säga avskrivningar som är hänförbara till de gjorda investeringarna. Genom att successivt upplösa
fonden i samma takt som avskrivningarna får man en matchning
mellan intäkter och kostnader. Eftersom inga lån tagits för investeringen, som finansierats med fondmedel, ska ingen räntekostnad
belasta resultatet.
Ovanstående regleras i 30 § vattentjänstlagen.
Tekniska förvaltningen anser att villkoren är uppfyllda enligt 30 §
vattentjänstlagen för bildandet av en reservfond för reservvattentäkt i
Delary.
Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-05-21.
 Tekniska utskottets förslag 2013-05-21, § 14.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 108.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige godkänner investeringsplan för reservvattentäkt i Delary för tiden 2013 - beräknat 2019.
- Investeringsutgiften beräknas till totalt 200 000 000 kr fördelat på
30 000 000 kr vardera åren 2014 och 2015, 40 000 0000 kr vardera
åren 2016, 2017 och 2018 samt 20 000 000 kr år 2019.
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från
och med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i
bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för
2012.
_____
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Riktlinjer för serveringstillstånd – alkohol
Kommunen ska enligt 8 kap 9 § alkohollagen ha tydliga riktlinjer som
redogör för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter, samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar
vid tillståndsprövningen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och
beslutade av kommunens ledning. De bör revideras regelbundet.
Kommunfullmäktige återremitterade 2013-03-25, § 21 förslag från
socialnämnden 2013-01-22, § 6 om riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden föreslog 2013-05-21, § 45 på nytt att fullmäktige
antar förslag till riktlinjer daterade 2013-01-16. Socialnämnden
förtydligar att tillfälliga serveringstillstånd beviljas max sju gånger
under en 36-månadersperiod från första gången ett tillfälligt serveringstillstånd getts enligt de nya reglerna.
Beslutsunderlag






Socialnämndens beslut 2013-05-21, § 45.
Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd 2013-01-16.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 101.
Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 109.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för serveringstillstånd enligt
förslag daterat 2013-01-16 med följande ändring som framgår av
socialnämndens beslut 2013-05-21, § 45:
Punkt 4 på sidan 4 i riktlinjerna ska ha följande lydelse:
Återkommande tillfälliga tillstånd till allmänheten avseende samma
lokal beviljas max 7 gånger under en 36-månadersperiod från första
gången ett tillfälligt serveringstillstånd getts enligt dessa riktlinjer.
Därefter betraktas inte verksamheten längre som tillfällig utan
ansökan om stadigvarande tillstånd ska lämnas.
- Riktlinjerna dateras härefter 2013-06-24.
_____
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Avgifter för tillståndsprövning för och tillsyn av
serveringstillstånd enligt alkohollagen – socialnämnden
Kommunerna har med stöd av alkohollagen rätt att ta ut avgift för tillståndsprövning samt för tillsyn av den som har serveringstillstånd.
De tillstånds- och tillsynsavgifter beträffande serveringstillstånd som
nu gäller i Älmhults kommun beslutades av kommunfullmäktige
2005, 2006 och 2007. Kostnadsnivåerna har förändrats sedan avgifterna fastställdes.
Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens skrivelse daterad 2013-03-06 inklusive
bilaga.
 Socialnämndens beslut med förslag till kommunfullmäktige
2013-04-16, § 33.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 103.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 111.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer tillstånds- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd att gälla från och med 2014 enligt följande:
Ansökningsavgift
Avgiften betalas innan kommunen påbörjar prövningsprocessen. Avgift för kunskapsprov och tolkmedverkan vid kunskapsprov debiteras
separat.
Typ av tillstånd

Avgift

Stadigvarande tillstånd
Nytt tillstånd till allmänheten
Cateringtillstånd, allmänheten
Pausservering, provsmakning, allmänheten
Utvidgat tillstånd, allmänheten
Utökad serveringstid, allmänheten
Ny ansökan efter ägarbyte, konkurs
Nytt tillstånd, slutet sällskap
Förändring av tillstånd, slutet sällskap
Tillfälligt utökad serveringstid

6 100 kr
2 450 kr
2 450 kr
2 750 kr
1 850 kr
2 000 kr
2 100 kr
250 kr
250 kr
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Tillfälligt tillstånd
Servering till allmänheten
Servering till allmänheten, catering
Servering till allmänheten, provsmakning
("mässtillstånd", egna produkter)
Servering till allmänheten, ansökan från förening
Servering till slutet sällskap
Övriga avgifter
Kunskapsprov (per provtillfälle)
Tolkkostnad vid kunskapsprov

Sida

16

3 350 kr
1 700 kr
1 200 kr
1 150 kr
600 kr
350 kr
800 kr

Tillsynsavgift
Fast avgift

700 kr

Årsomsättning kr/år
0 - 56 000 kr
56 001 - 113 000 kr
113 001 - 282 000 kr
282 001 - 565 000 kr
565 001 _____
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0 kr
1 100 kr
2 300 kr
3 400 kr
4 500 kr
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Avgifter för tillsyn av försäljning och servering av
folköl, försäljning av tobak, nikotinläkemedel samt
vissa receptfria läkemedel - socialnämnden
Den som säljer folköl, tobak, läkemedel etcetera är skyldig att registrera detta hos kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för
detta och den tillsyn som ska utövas.
Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-03-20.
 Socialnämndens beslut med förslag till kommunfullmäktige 201304-16, § 34.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 102.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 110.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer följande tillsynsavgifter att gälla från
och med 2014:
Tillsynsavgift vid en av de följande:
försäljning av folköl, servering av folköl, försäljning av tobak, försäljning av vissa receptfria läkemedel eller försäljning av nikotinläkemedel: 750 kr per år och försäljnings- respektive serveringsställe.
Tillsyn vid två eller fler av följande:
försäljning av folköl, servering av folköl, försäljning av tobak, försäljning av vissa receptfria läkemedel eller försäljning av nikotinläkemedel: 800 kr per år och försäljnings- respektive serveringsställe.
Innehavare av serveringstillstånd för alkoholdrycker betalar ingen
ytterligare tillsynsavgift för servering av folköl och försäljning av tobak
utöver den tillsynsavgift som följer av serveringstillståndet.
Debitering av tillsynsavgift ska ske från och med året efter det år som
försäljning eller servering påbörjats.
_____
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Avgifter för färdtjänst - ändring
Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-28, § 73 att fastställa "Regler
och avgifter för färdtjänst" daterade 2012-04-17.
Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utrett en prisjämförelse av färdtjänstresor för den enskilde. Förvaltningen har
också genomfört en brukarenkät med frågor kring exempelvis service, bemötande, samåkning, tid samt hur resenären upplever prissättningen. Utredningen redovisas i skrivelse daterad 2013-03-01.
Socialnämnden beslöt 2013-05-21, § 50 att föreslå kommunfullmäktige att snarast justera färdtjänstavgifterna.
Beslutsunderlag






Regler och avgifter för färdtjänst 2012-04-17.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-28, § 73.
Socialförvaltningens utredning av färdtjänsten 2013-03-01.
Socialnämndens beslut 2013-05-21, § 50.
Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 113.

Yrkande
Vidar Lundbäck (C) yrkar att en redaktionell ändring görs i kommunstyrelsens förslag om ungdomsrabatt: "taxameterkostnaden" ändras
till "vuxenavgiften".
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med
Vidar Lundbäcks förslag till redaktionell ändring och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att ändra "Regler och avgifter för färdtjänst" daterade 2012-04-17 enligt följande:
* Första meningen under rubriken "Kostnad för färdtjänstresor från
och med 2012-07-01", på sidan 5 ändras till: För de resor som förbeställs senast kl 16.30 dagen innan betalar du 15 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 30 kronor.
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*Nytt stycke med rubriken "Ungdomsrabatt" införs efter "Arbets- och
studieresor" på sidan 6: Om du är under 20 år får du en ungdomsrabatt på 25 procent och betalar 75 procent av vuxenavgiften.
* Reglerna och avgifterna dateras härefter 2013-06-24 och gäller från
och med 2013-08-01.
_____
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Avgift för matabonnemang och lunch i ordinärt
boende - kostenheten
Kommunfullmäktige beslöt 2008-06-23, § 108 bland annat att höja
matabonnemanget med 400 kr per månad till 2 560 kr per månad.
Kostenheten föreslår
att priset för ett matabonnemang höjs från 2 560 kr per månad till
2 700 kr per månad (85 kr per dag till 90 kr per dag),
att priset för lunch i ordinärt boende höjs från 60 kr per lunch till 65 kr
per lunch,
att höjningarna ska ske från och med 2014-01-01 och att höjning
därefter sker årligen eller vartannat år.
Beslutsunderlag
 Kostenhetens skrivelse inkommen 2013-05-22.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 121.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att priset för ett matabonnemang höjs
från 2 560 kr per månad till 2 700 kr per månad (85 kr per dag till 90
kr per dag).
- Priset för lunch i ordinärt boende höjs från 60 kr per lunch till 65 kr
per lunch.
- Höjningarna ska ske från och med 2014-01-01 och justering ska
därefter ske årligen.
_____
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Kompensation för kostnadsökning på grund av
löneökningar och inflation
Kommunfullmäktige beslöt 2008-06-23, § 109 att anta förslag till
kostnadskompensation innebärande att respektive nämnds nettobudget räknas upp med en procentsats som är ett beräknat index av
både förväntad timlöneutveckling och utveckling av konsumentprisindex.
Ekonomienheten aktualiserar att systemet för kostnadskompensation
bör ses över eftersom andelen köp av verksamhet har ökat sedan
systemet infördes. Ekonomienheten presenterar två olika alternativ.
Alternativ 1 utgår från nuvarande indexberäkning med tillägg att köp
av tjänster beräknas som personalkostnad. Alternativ 1 innebär en
ökad kompensation till nämnderna med totalt 982 000 kr för 2014
jämfört med nuvarande system.
Alternativ 2 innebär att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används. Av prisindexet
avsätts 0,1 procentenhet till strategiska lönesatsningar. Alternativ 2
innebär en ökad kompensation till nämnderna med totalt 1 685 000
kr (inklusive strategiska lönesatsningar) för 2014 jämfört med nuvarande system.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 122.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) ska användas
för beräkning av kostnadskompensation till nämnderna. Av prisindexet avsätts 0,1 procentenhet till strategiska lönesatsningar.
_____
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Budget 2014, plan 2015–2016 – politiska organisationen
Ekonomienheten har 2013-05-07 sammanställt facknämndernas och
den politiska organisationens förslag till verksamhetsbeskrivning,
verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktingbudget som underlag för kommunfullmäktiges
beslut om budget och verksamhetsplan 2014 och plan 2015-2016.
I sammanställningen finns förslag till verksamhetsbeskrivning för den
politiska organisationen.
Beslutsunderlag
 Budget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 – facknämndernas förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé med
mera, daterat 2013-05-07.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 99.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 124.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsbeskrivning för den
politiska organisationen enligt förslag daterat 2013-05-07.
_____
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Budget 2014, plan 2015–2016 – övergripande
Kommunstyrelsen beslöt 2013-02-12, § 34 dialogdag 1 att anta
"Anvisningar budget 2014, plan 2015-2016, del I" daterade 2013-0212.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för partier som
inte är representerade i utskottet har vid budgetberedningsmöten
diskuterat budgeten 2013-03-19, § 52, 2013-04-02, § 71, 2013-0403, § 72, 2013-04-23, § 75 och 2014-04-30, § 97.
Ekonomienheten har 2013-05-07 sammanställt facknämndernas och
den politiska organisationens förslag till verksamhetsbeskrivning,
verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktingbudget som underlag för kommunfullmäktiges
beslut om budget och verksamhetsplan 2014 och plan 2015-2016.
Kommunstyrelsen genomförde 2013-05-14, § 100 dialogdag 2, där
representanter för respektive nämnd presenterade förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktingbudget.
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2013-06-10, §
22 behandlat sitt förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé
och övergripande mål.
Kommunfullmäktige har 2013-06-24, § 66 behandlat sitt förslag till
verksamhetsbeskrivning för den politiska organisationen.
Ekonomienheten har upprättat förslag till anvisningar, del II för internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016. Förslaget är
daterat 2013-06-04.
Beslutsunderlag
 Budget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 – facknämndernas förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé med
mera, daterat 2013-05-07.
 Anvisningar del II för internbudget och verksamhetsplan 2014,
plan 2015–2016, förslag daterat 2013-06-04.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 100.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 125:
- 1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november.
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- 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
- 3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst
1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad 201305-07, kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med
följande ändringar och tillägg:
- 5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på
nämnds-/förvaltningsnivå.
- 6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar
med:
2014
2015
2016

15 687 tkr
18 236 tkr
22 429 tkr.

- 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar avsätts från och med 2014 3 510 tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten.
- 8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar avsätts 1 461 tkr för 2014, 3 069 tkr för 2015 och
3 475 tkr för 2015 till strategiska lönesatsningar.
- 9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar
fastställs till 2 225 tkr för 2014, 2 500 tkr för år 2015 och 2016.
- 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr
2016.
- 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och
underhåll av konst.
- 12 Budgeten för pensionsåtaganden är 44 000 tkr för 2014, 44 000
tkr för 2015 samt 44 000 tkr 2016.
- 13 Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr.
- 14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med
2014.
- 15 För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult
avsätts 1 300 tkr från och med 2015.
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- 16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr
för 2014 och 200 tkr från och med 2015.
- 17 För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från
och med 2014.
- 18 För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts
200 tkr från och med 2015.
- 19 Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra
enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset.
Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.
- 20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag
till Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från socialnämndens budget till kommunledningsförvaltningen.
- 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13
tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val.
- 22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas
från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt.
- 23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr
från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från
och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.
- 24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014
med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.
- 25 Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter
beslutas i november 2013.
- 26 För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och
600 tkr 2016.
- 27 Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och
med 2014 för ny programvara.
- 28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för
utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.
- 29 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014.
- 30 I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr
som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall.
Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i
budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma
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ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr
kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.
- 31 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och
med 2014.
- 32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med
2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning
och då upphör med 25 %-andelen av hyran).
- 33 200 tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kostenheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda
matavgifter inom äldreomsorgen.
- 34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:
Politisk organisation
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Gemensamma nämnden för familjerätt

Budget 2014 tkr
8 773
74 369
40 360
7 317
30 371
317 063
261 441
599

- 35 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med
187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561
tkr för 2014 enligt fördelning nedan:
Nämnd/förvaltning
(belopp i tkr)

Investeringsbudget
mandatperioden
2011-2014 varav 2014

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Bredband
Konstfonden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Internbanken
Total investering

6 104
467 000
40 000
200
100
5 229
10 000
4 800
10 567
544 000

1 000
118 855
10 000
50
0
650
806
1 200
3 000
135 561

- 36 Investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 fastställs vid
fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska
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samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny
befolkningsprognos samt prioritera förslagen.
- 37 Finansnettot beräknas till -15 300 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 38 Låneskulden beräknas till 440 000 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 39 Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 222 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad
skattesats på 21,35 kr och på 15 725 invånare.
- 40 Budgetanvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/
förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016 antas.
- 41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner:
2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och
2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall.
Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en
arena.
- 42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag
att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.
- 43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomienhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.
- 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av
internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system
som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter.
- 45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda
elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i
kommunfullmäktige.
- 46 Samtliga uppdrag enligt punkterna 42-45 ska utredas så att de
kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges
novembersammanträde.
- 47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses
behandlade genom ovanstående beslut:
Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och ombyggnad av
förskolorna Vitsippan och Tornet
Utbildningsnämnden 2011-05-25 § 72, Dnr 2011/28 041
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50
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Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildningsnämndens
verksamhet
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50
Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation
Utbildningsnämnden 2011-05-04 § 61, Dnr 2011/28 041
Motionsspår med belysning i Haganäs
Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2013-01-22 § 4
Dnr 2012/141 823
Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Eneryda
Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-13,
Dnr 2013/90 041
Upphandling av färskt nötkött
Skrivelse från kostchef 2013-05-13, Dnr 2013/24 050
Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet
Kommunfullmäktige 2013-03-25 § 23, Dnr 2012/194 109
Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar - beredskap
Socialnämnden 2013-01-22 § 2, Dnr 2013/38 041
Yrkanden
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Tomas Simonsson
(FP), Sonja Emilsson (M), Tord Åkesson (M), Michael Öberg
(MP), Claes Lindahl (C) och Bodil Hansen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Dan Bülow (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den
ändringen att förslag enligt punkt 26 om att avsätta medel till
Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné avslås.
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med följande ändringar:
punkt 26 - avsättning av medel till Orangeri och Kunskapscentrum
Carl von Linné avslås
punkt 28 - avsättning av medel för kulturstråk avslås.
De ovan frigjorda medlen omprioriteras till skolan i Pjätteryd samt till
förskolorna i Eneryda, Hallaryd och Häradsbäck.
Ingemar Almkvist (S) med instämmande av Stefan Jönsson (S),
Monica Haider (S) och Indira Ruiz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
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punkt 3 - det finansiella målet på minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är för högt.
punkt 31 - utbildningsnämndens budget utökas med 11 000 tkr från
och med 2014.
punkt 33 a - socialnämndens budget utökas med 2 600 tkr för äldreomsorgen från och med 2014.
Lars Ingvert (S) yrkar - som komplettering till Ingemar Almkvists (S)
yrkande - att punkt 24 om att avsätta 400 tkr för utredning om
arbetsmarknadsåtgärder avslås.
Ingemar Almkvist (S) yrkar att (punkt 39) skatteintäkterna ska beräknas på oförändrad skattesats på 21,35 kr och på 15 775 invånare.
Därmed blir årets resultat 2014 1 022 tkr.
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Bodil Hansen (M) och
Lars Ingvert (S) yrkar avslag på Gull-Britt Tranviks (SD) yrkanden.
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Sonja Emilsson (M)
och Michael Öberg (MP) yrkar avslag på Dan Bülows (KD) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 1 och 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 3 och Ingemar Almkvists (S) yrkande enligt punkt 3 och finner
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 3
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 4 - 23 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 4
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 24 och Lars Ingverts (S) yrkande enligt punkt 24 och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 5
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 25 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning 6
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 26 och Dan Bülows (KD) och Gull-Britt Tranviks (SD) yrkanden
enligt punkt 26 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 7
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 27 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning 8
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 28 och Gull-Britt Tranviks (SD) yrkande enligt punkt 28 och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 9
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 29 och 30 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 10
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 31 och Ingemar Almkvists (S) yrkande enligt punkt 31 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ingemar Almkvists yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Per Garnegård (M),
Tord Åkesson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan-Erik Andersson
(M), Viktor Emilsson (M), Jan Nordström (M), Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Greta Ivarsson (C), Vidar
Lundbäck (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Anders
Mårtensson (C), Peter Niklasson (C), Tobias Herz (C)
Tomas Simonsson (FP)
Berth Karlén (KD), Dan Bülow (KD)
Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP)
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Gull-Britt Tranvik (SD), Börje Tranvik (SD).
Nej-röst:
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Einar Holmqvist (S),
Ingrid Bergström (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid
Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S)
Jerker Nilsson (V).
Med 25 ja-röster mot 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 11
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 32 och 33 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 12
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Almkvists (S) yrkande
enligt punkt 33 a och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för avslag på Ingemar Almkvists (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Ingemar Almkvists yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Per Garnegård (M),
Tord Åkesson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan-Erik Andersson
(M), Viktor Emilsson (M), Jan Nordström (M), Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Greta Ivarsson (C), Vidar
Lundbäck (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Anders
Mårtensson (C), Peter Niklasson (C), Tobias Herz (C)
Tomas Simonsson (FP)
Berth Karlén (KD), Dan Bülow (KD)
Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD), Börje Tranvik (SD).
Nej-röst:
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
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Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Einar Holmqvist (S),
Ingrid Bergström (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid
Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S)
Jerker Nilsson (V).
Med 25 ja-röster mot 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat
avslå Ingemar Almkvists (S) yrkande.
Propositionsordning 13
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 34 - 38 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 14
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 40 - 47 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november.
- 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
- 3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst
1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad 201305-07, kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med
följande ändringar och tillägg:
- 5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på
nämnds-/förvaltningsnivå.
- 6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar
med:
2014
2015
2016

15 687 tkr
18 236 tkr
22 429 tkr.
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- 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar avsätts från och med 2014 3 510 tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten.
- 8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar avsätts 1 461 tkr för 2014, 3 069 tkr för 2015 och
3 475 tkr för 2015 till strategiska lönesatsningar.
- 9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar
fastställs till 2 225 tkr för 2014, 2 500 tkr för år 2015 och 2016.
- 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr
2016.
- 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och
underhåll av konst.
- 12 Budgeten för pensionsåtaganden är 44 000 tkr för 2014, 44 000
tkr för 2015 samt 44 000 tkr 2016.
- 13 Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr.
- 14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med
2014.
- 15 För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult
avsätts 1 300 tkr från och med 2015. Dnr 2013/47 537
- 16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr
för 2014 och 200 tkr från och med 2015. Dnr 2011/127 311
- 17 För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från
och med 2014. Dnr 2013/125 532
- 18 För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts
200 tkr från och med 2015. Dnr 2011/157 312
- 19 Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra
enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset.
Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.
- 20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag
till Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från socialnämndens budget till kommunledningsförvaltningen. Dnr 2013/14 730
- 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13
tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val. Dnr 2010/127 003
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- 22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas
från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt. 2013/24 050
- 23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr
från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från
och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.
- 24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014
med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.
- 25 Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter
beslutas i november 2013.
- 26 För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och
600 tkr 2016.
- 27 Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och
med 2014 för ny programvara.
- 28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för
utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.
- 29 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014.
- 30 I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr
som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall.
Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i
budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma
ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr
kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.
- 31 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och
med 2014.
- 32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med
2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning
och då upphör med 25 %-andelen av hyran).
- 33 200 tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kostenheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda
matavgifter inom äldreomsorgen.
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- 34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:
Politisk organisation
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Gemensamma nämnden för familjerätt

Budget 2014 tkr
8 773
74 369
40 360
7 317
30 371
317 063
261 441
599

- 35 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med
187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561
tkr för 2014 enligt fördelning nedan:
Nämnd/förvaltning
(belopp i tkr)

Investeringsbudget
mandatperioden
2011-2014 varav 2014

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Bredband
Konstfonden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Internbanken
Total investering

6 104
467 000
40 000
200
100
5 229
10 000
4 800
10 567
544 000

1 000
118 855
10 000
50
0
650
806
1 200
3 000
135 561

- 36 Investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 fastställs vid
fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen.
- 37 Finansnettot beräknas till -15 300 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 38 Låneskulden beräknas till 440 000 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 39 Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 222 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad
skattesats på 21,35 kr och på 15 725 invånare.
- 40 Budgetanvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/
förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016 antas.
Justerandes sign
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

forts
kf § 67/2013

Sida

36

- 41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner:
2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och
2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Dnr 2010/65 822
Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en
arena. Dnr 2012/194 109
- 42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag
att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.
- 43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomienhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.
- 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av
internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system
som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter.
Dnr 2012/99 280
- 45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda
elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i
kommunfullmäktige.
- 46 Samtliga uppdrag enligt punkterna 42-45 ska utredas så att de
kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges
novembersammanträde.
- 47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses
behandlade genom ovanstående beslut:
Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och ombyggnad av
förskolorna Vitsippan och Tornet Dnr 2012/50; 2012/51 290
Utbildningsnämnden 2011-05-25 § 72, Dnr 2011/28 041
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50, Dnr 2013/100 042
Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildningsnämndens
verksamhet Dnr 2013/130 047
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50, Dnr 2013/100 042
Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation
Utbildningsnämnden 2011-05-04 § 61, Dnr 2011/28 041
Motionsspår med belysning i Haganäs
Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2013-01-22 § 4
Dnr 2012/141 823

Justerandes sign
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

forts
kf § 67/2013

Sida

37

Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Eneryda
Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-13,
Dnr 2013/90 041
Upphandling av färskt nötkött
Skrivelse från kostchef 2013-05-13, Dnr 2013/24 050
Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet
Kommunfullmäktige 2013-03-25 § 23, Dnr 2012/194 109
Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar - beredskap för chefer inom äldreomsorgen samt
omsorgen av personer med funktionsnedsättning
Socialnämnden 2013-01-22 § 2, Dnr 2013/38 041.
Reservationer
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Einar Holmqvist (S),
Ingrid Bergström (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid
Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S) och Jerker Nilsson (V) reserverar sig till förmån för Ingemar Almkvists och Lars Ingverts
yrkanden.
Gull-Britt Tranvik (SD) och Börje Tranvik (SD) reserverar sig till förmån för Gull-Britt Tranviks yrkanden.
_____

Justerandes sign
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 68

Meddelanden
Dnr 2013/36
700
1 Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS för perioden 2013-01-01--03-31
Dnr 2013/70
191
2 Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet (sep bilaga)
Dnr 2013/73
102
3 Länsstyrelsens protokoll 2013-05-28 - Åke Karlsson (S) utses som
ersättare i fullmäktige efter Malin Ahrens Nygren (S) och Tryggve
Eriksson (C) utses som ersättare efter Roland Johansson (C)
Dnr 2013/114
109
4 Motion från Michael Öberg om anonymiserande av anställningsansökningar. Motionen har remitterats av kommunfullmäktiges ordförande till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 69

Dnr 2012/66

Sida

39

214

Antagande av detaljplan för del av Bölsnäs 2:3 i
Liatorp
Förslag till detaljplan för del av Bölsnäs 2:3 i Liatorp har varit utställt
en andra gång under tiden 2013-05-14--06-05.
Under utställningstiden har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen,
Eon Elnät och stugägare. Synpunkterna är sammanställda i utlåtandet.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnämnden beslöt 2013-06-10, § 52 att godkänna
detaljplanen för del av Bölsnäs 2:3 och översända förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Planförslaget är daterat 2013-06-10.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-24, § 128.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Bölsnäs
2:3 i Liatorp. Planförslaget är daterat 2013-06-10.
______
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Ärende 10

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

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

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

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

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

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

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-01-27
Teknisk förvaltningen
Elinor Johansson
elinor.johansson@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om tillfällig avgiftsbefrielse
avseende markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer TN 2021/15

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 202
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 61

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige fattade 2019-11-25, § 202 beslut om taxa för bland annat
markupplåtelse för uteserveringar. Den 27 april 2020 beslutade
Kommunfullmäktige att på grund av rådande pandemi stötta näringslivet genom
att införa en tillfällig avgiftsbefrielse för uteserveringar för sommarsäsongen
2020, till och med 2020-12-31. Då pandemin fortsätter att försvåra för
näringslivet i kommunen föreslår tekniska förvaltningen att avgiftsbefrielsen
förlängs till och med 2021-12-31.
Avgiftsbefrielsen bör endast gälla uteserveringar. Saluplatser och matvagnar
debiteras enligt taxa.
Avgiftsbefrielsen innebär en beräknad intäktsförlust för tekniska förvaltningen
på cirka 45 000 kr.

Teknisk förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.
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Tjänsteskrivelse
2021-01-27

2(2)

Elinor Johansson

Underskrift

Gatuingenjör

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För Kännedom
Kommunledningsförvaltningen
För åtgärd
Tekniska förvaltningen
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Ärende 11

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 50 Årsanalys 2020 – Kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner årsanalys 2020, daterad 2021-02-05.
2. Kommunstyrelsen gör en utvärdering av kommunkoncernens hanteringen av
pandemin, innefattande den politiska verksamheten.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 2 050 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20013 ”Digitalisering”, att finansieras genom upplåning.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 3 000 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20017 ”Utbyte datacenter”, att finansieras genom
upplåning.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 800 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt
20015 ”Övriga investeringar”, att finansieras genom upplåning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2
Kommunfullmäktige punkt 3–5

Sammanfattning av ärendet
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2020 innehållande periodens viktigaste
händelser och uppföljning av resultatmål, drift- investerings- och
exploateringsredovisning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 17
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsens årsanalys 2020 daterad 2021-02-05
 Bilaga 1, Kommunstyrelsen uppföljning uppdrag 2020, daterad 2021-02-05
 Bilaga 2, Detaljerad investeringsredovisning, daterad 2021-02-05
 Bilaga 3, Detaljerad exploateringsredovisning, skattekollektivet, daterad
2021-02-05
 Bilaga 4, Detaljerad exploateringsredovisning, taxekollektivet, daterad 202102-05

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen gör en utvärdering av
kommunkoncernens hanteringen av pandemin, innefattande den politiska
verksamheten.
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkande.
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
Socialdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 17 Årsanalys 2020 – Kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner årsanalys 2020, daterad 2021-02-05.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 2 050 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20013 ”Digitalisering”, att finansieras genom upplåning.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 3 000 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20017 ”Utbyte datacenter”, att finansieras genom
upplåning.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 800 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt
20015 ”Övriga investeringar”, att finansieras genom upplåning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2 – 4

Sammanfattning av ärendet
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2020 innehållande periodens viktigaste
händelser och uppföljning av resultatmål, drift- investerings- och
exploateringsredovisning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05
 Kommunstyrelsens årsanalys 2020 daterad 2021-02-05
 Bilaga 1, Kommunstyrelsen uppföljning uppdrag 2020, daterad 2021-02-05
 Bilaga 2, Detaljerad investeringsredovisning, daterad 2021-02-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Bilaga 3, Detaljerad exploateringsredovisning, skattekollektivet, daterad
2021-02-05
 Bilaga 4, Detaljerad exploateringsredovisning, taxekollektivet, daterad 202102-05

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 avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

74

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-05
Kommunledningsförvaltningen
Jeanette Karlsson
jeanette.karlsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens årsanalys
2020
Ärendenummer KS 2021/15

Sammanfattning av ärendet
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2020 innehållande periodens viktigaste
händelser och uppföljning av resultatmål, drift- investerings- och
exploateringsredovisning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2 – 4

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05
 Kommunstyrelsens årsanalys 2020 daterad 2021-02-05
 Bilaga 1, Kommunstyrelsen uppföljning uppdrag 2020, daterad 2021-02-05
 Bilaga 2, Detaljerad investeringsredovisning, daterad 2021-02-05
 Bilaga 3, Detaljerad exploateringsredovisning, skattekollektivet, daterad
2021-02-05
 Bilaga 4, Detaljerad exploateringsredovisning, taxekollektivet, daterad 202102-05

Ärendeberedning
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2020.
Kommunledningsförvaltningen nettokostnad 2020 uppgår till 56,1 mnkr vilket
innebär ett underskott på -0,5 mnkr (-0,8 %) mot tilldelad budgetram. En
åtgärdsplan för en budget i balans har utarbetats som löper över två år 2020 –
2021. Planen innehåller åtgärder som effektiviseringar avseende översyn av
taxor, avgifter och avtal samt förenkling och förbättring av arbetsprocesser
genom digitalisering. Åtgärderna har gett god effekt under 2020, samtliga
åtgärder är genomförda men några ger full effekt först 2021.
Under 2020 har kommunledningsförvaltningen arbetat med 6 olika resultatmål
inom huvudprocesserna Samhällsutveckling och Utbildning/arbetsmarknad. För
att nå resultatmålen har aktiviteter utformats. Samtliga aktiviteter har genomförts
eller genomförs då aktiviteten löper över en längre tid. Aktiviteterna har bidragit
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Tjänsteskrivelse
2021-02-05

2(2)

till att samtliga mål har uppnåtts förutom målet om att öka antal självförsörjande
hushåll under 2020.
Budget för strategiskt markförvärv uppgår till 7 500 tkr. Budget är avsatt för
inköp av mark som är utpekad som framtida exploateringsområden i den
översiktliga planeringen, de medel som inte aktiveras under året (4 708 tkr)
följer med till 2021.
Utifrån rådande pandemi har IT-avdelningen fått prioritera om sina uppdrag med
följd att viktiga kommunövergripande IT-investeringar fått stå tillbaka. Det är
därför av yttersta vikt att dessa investeringsprojekt nu kan slutföras under år
2021 och att budgetramar för detsamma överförs till år 2021. Det innebär att
totalt omföra investeringsram år 2020 motsvarande 2 050 tkr för projekt 20013
och 3 000 tkr för projekt 20017 samt 800 tkr för del av projekt 20015 till år 2021
samt att dessa investeringar finansieras genom upplåning.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1.

Kommunstyrelsen godkänner årsanalys 2020, daterad 2021-02-05.

2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 2 050 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20013 ”Digitalisering”, att finansieras genom
upplåning.

3.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 3 000 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20017 ”Utbyte datacenter”, att finansieras genom
upplåning.

4.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
kommunstyrelsen 800 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende
investeringsprojekt 20015 ”Övriga investeringar”, att finansieras genom
upplåning.

Jeanette Karlsson

Susann Pettersson

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Kommunchef
Ekonomienheten
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1. Verksamhet
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande
Under året som gått är pandemin Covid-19 den enskilt största händelse som väsentligt påverkat och
fortsatt påverkar Älmhults kommun. Pandemin har krävt att kommunens organisation ställts om inför
de stora utmaningar som framförallt social- och utbildningsförvaltningen stått inför. Vidare har
pandemin också i hög grad påverkat kommunledningsförvaltningens olika stödfunktioner.
Den 1 september startades servicecenter i Älmhults kommun som ett led i att förbättra tillgänglighet
och service till invånare, företagare och besökare. Servicecenter erbjuder en snabb och enkel väg in
till kommunen med direkt hantering av frågor och ärenden. Fokus under hösten har varit att etablera
grunden för servicecenter, under 2021 kommer fler service- och lotstjänster att introduceras.
Servicecenter hanterar även vissa interna tjänster för ökad effektivisering och avlastning till
förvaltningarna.
För att ytterligare öka servicenivån i kontakter med kommunen har fler digitala tjänster införts och
arbetet fortsätter med att ytterligare förenkla och automatisera. Internt har nya verksamhetssystem
införts och organisationen har ställt om till mer digitala arbetssätt vilket ger en god grund för det
fortsatta digitaliseringsarbetet.
Under året har mark- och exploateringsverksamheten förts över från tekniska förvaltningen till
planeringsavdelningen. Vidare överfördes krisberedskap och totalförsvar över till
kommunledningsförvaltningen vid samma tidpunkt. Nya riktlinjer för mark- och exploatering har
tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. Mark- och exploateringsbudgeten har utvecklats
under året för att ge en bättre överblick samt ökad precision i budgeten. Under året har exploatering
av de västra delarna startat upp och norra ringvägen ska vara färdigställd under december 2021.
Flera viktiga detaljplaner har såväl igångsatts som beslutats och vunnit laga kraft under året.
Exempelvis har detaljplanen för Blåsippan 1, som säkerställer IKEA:s möjlighet till utbyggnad av
IOS, vunnit laga kraft. Under året har kommunens första lokalförsörjningsplan tagits fram. Denna
ger, i likhet med mark- och exploateringsbudgeten, en tydligare bild över kommande behov och
förändringar under de närmaste 10 – 12 åren.
Förstudie för utvecklande av området Södra Möckeln har genomförts under året. I samband med
detta genomfördes även ett konstnärligt samarbete med statens konstråd och två konstnärer som
resulterade i två temporära konstverk i området samt en konstnärlig utredning. Arbete har även skett
med flera attraktivitetsskapande projekt som exempelvis torget.
En utveckling av ekonomisystemet där cheferna både budgeterar, beställer varor, beslutsattesterar
fakturor samt lägger sina prognoser – allt på ett och samma ställe har införts för att säkerställa
ekonomiprocessen.
Kommunledningsförvaltningen verkställer kommunstyrelsens beslut KS 2019/68 § 7 om åtgärder för
budget i balans. Vissa åtgärder ger inte effekt förrän år 2021. De större negativa budgetavvikelserna
består av intäkter planavgift som är en revidering av nuvarande taxa samt den så kallade snålskjutsen
där avtal sagts upp men som blivit försenat på grund av covid-19.
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1.1.2 Periodens väsentliga händelser, detaljerad
IT- och digitaliseringsavdelningen
Mot invånare, företagare och besökare
Ny e-tjänstportal för invånare, företagare och besökare där kommunens olika e-tjänster och blanketter
samlats för enkel åtkomst. Under året har drygt 40 nya e-tjänster gjorts tillgängliga för användning. I
portalen finns möjlighet till direktbetalning vid avgiftsbelagd tjänst samt ”Mina sidor” för att följa sitt
ärende. Till detta kommer ytterligare ett tjugotal interna e-tjänster för användning av kommunens
medarbetare. Webbsändningar av kommunfullmäktiges möten har kommit igång och ett stort arbete
har gjort med att kvalitetssäkra information på kommunens hemsida. En ny funktion för kartor på
hemsidan har tagits i bruk och arbetet med att lägga in och publicera kartunderlag, bland för
tomtmark pågår.
Det har införts möjlighet till digital registrering av mätarställning för vatten, SMS-tjänst för
information vid till exempel vattenläckor, digital fakturahantering, digitala nyhetsbrev till företagare
med mera. Under våren startades ett nytt Digidelcenter upp men på grund av Corona fick det nästan
direkt sättas på sparlåga. Tills vidare erbjuder vi utökat stöd med digitala frågor i servicecenter där
det nu finns fler besöksdatorer att använda och kommunvägledare som kan hjälpa till.
Internt
Generellt har digitalisering tagit ett stort steg framåt på grund av (eller tack vare) Covid-19. Digitala
möten och verktyg är nu vardag för många medarbetare och används i mycket större omfattning än
tidigare. Utbildningsinsatser har gjorts och utrustning har uppdaterats inom flera områden,
exempelvis fler kameror och högtalare för videomöten. Flera verksamheter har fått nya
verksamhetssystem, bland annat inom VA och Miljö och Bygg. Inom skolan har införandet av nytt
system påbörjats och första modulen för administration togs i bruk under hösten.
Arbetet med automatisering har fortsatt och roboten för försörjningsstöd har vidareutvecklats. Även
interna processer börjar nu automatiseras, bland annat inom HR. Till detta kommer också de olika
interna flöden som nu kan göras via en e-tjänst i stället för med pappersblankett.
Ett nytt beslutsstödsystem har börjat byggas och vissa delar bland annat inom socialförvaltning är
redan i bruk. En större förändring har också gjorts inom skolans arbete där IT-avdelningen tar större
ansvar för teknisk support i verksamheten. Under huven inom IT har flera förstärkningar gjorts kring
informationssäkerhet, säker inloggning, systemövervakning med mera.
Planeringsavdelningen
Under året har mark- och exploateringsverksamheten förts över från tekniska förvaltningen till
planeringsavdelningen. Nya riktlinjer för mark- och exploatering har tagits fram och beslutats av
kommunfullmäktige. Mark- och exploateringsbudgeten har utvecklats under året för att ge en bättre
överblick samt ökad precision i budgeten.
Flera viktiga detaljplaner har såväl igångsatts som beslutats och vunnit laga kraft under året.
Exempelvis har detaljplanen för Blåsippan 1, som säkerställer IKEA:s möjlighet till utbyggnad av
IOS, vunnit laga kraft. Detaljplanerna för Furulund samt handelsområdet har nått samrådsskedet och
detaljplanen för färdigställande av Norra Ringvägen samt Vena handelsområde har antagits.
Detsamma gäller för detaljplanen för Hvita Korset. Planprogram för Vena har även färdigställts
under året.
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Under året har exploatering av de västra delarna startat upp och norra ringvägen ska vara färdigställd
under december 2021. Projektering av utbyggnad Linnéskolan har färdigställts under året.
Under året har kommunens första lokalförsörjningsplan tagits fram. Denna ger, i likhet med markoch exploateringsbudgeten, en tydligare bild över kommande behov och förändringar under de
närmaste 10 – 12 åren. Arbetet med naturvårdsplan har färdigställts under året och utgör ett väsentligt
underlag inför den kommande aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
Förstudie för utvecklande av Södra Möckeln området genomfördes under året. I samband med detta
genomfördes även ett konstnärligt samarbete med statens konstråd och två konstnärer som
resulterade i två temporära konstverk i området samt en konstnärlig utredning. Arbete har även skett
med flera attraktivitetsskapande projekt som exempelvis torget.
HR avdelningen
HR har fungerat som spindeln i nätet genom att hålla samman rekryteringsarbetet för
vikarieanskaffning, extra personal och feriearbete för ungdomar under året. Årets avtalsrörelse hade
delvis skjutits fram på grund av covid-19. Det har ställt krav på HR-avdelningen att hantera en
löneprocess som präglas av många osäkerhetsfaktorer och som avslutades först i december.
Löneöversynen har slutförts för resterande förbund, och ny lön för samtligaberörda medarbetare
betalades ut i december.
Ett fokusområde har under året har varit att förbättra och förnya introduktionsprogrammet för nya
medarbetare och chefer. Detta har resulterat i en digital introduktion som kommer att införas under
början av 2021. Vidare arbetar HR tillsammans med digitaliseringsenheten med att utarbeta nya etjänster, som i detta skede ersatt flertalet pappersblanketter. En robottjänst för att hantera fackliga
ledigheter har också införts.
HR avdelningens arbetar utifrån att det ska vara lätt att göra rätt och bara göra uppgifter en gång,
samt att skapa mervärde i det stöd som levereras. Som ett led i detta har ett arbete påbörjats med att
kvalitetssäkra personalsystemet. Det innebär bland annat att se över rutiner och processer och införa
fler e-tjänster. En digital hantering av friskvårsbidrag som hanteras av extern leverantör har
införskaffats. Syftet är att få tillgång till fler friskvårdsleverantörer samt förenkla kvittohantering och
administration.
Ekonomi- och kansliavdelningen
Ekonomi- och kansliavdelning har under året arbetat med att utveckla stödfunktionerna med devisen
att det ska vara lätt att göra rätt för verksamheterna – med fokus på att arbeta värdeskapande. Det
sker genom processbaserad verksamhetsutveckling där ett gediget arbete just nu pågår med
revidering av rutiner, mallar och system som ska anpassas till en effektiv ledning och styrning.
Beslutsstödsystemet är exempelvis nu ersatt med ett utvecklat ekonomisystem där cheferna både
budgeterar, beställer varor, beslutsattesterar fakturor samt lägger sina prognoser – allt på ett och
samma ställe. Arbete pågår även med att vidareutveckla anläggningsregister och budgetmodul
parallellt som anvisningar för investerings- och exploateringsprocess har tagits fram och ska testas
tillsammans med övrigt utbildningsmaterial för chefer.
Avdelningen har även tagit fram underlag bland annat ”policy för representation”, ”policy för
intraprenad” samt ”riktlinjer för privata utförare”. Tillsammans med servicecenter kommer flertalet
e-tjänster att utvecklas efterhand som kommunen hinner med. Avdelningen har även initierat nya
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samarbeten med flera i kommuner Kronoberg, för att hjälpas åt med gemensamma upphandlingar.
Nu fortsätter avdelningen sitt utvecklingsarbete genom ständiga förbättringar.
Kommunikationsavdelningen
Året har präglats av Covid-19 som har krävt och även fortsättningsvis kräver mycket resurser inom
kommunikationsavdelningen. Avdelningens fokus ligger i år på webbtillgänglighet samt en förstudie
för att bygga om och bygga upp almhult.se för att möta invånarnas och företagens behov. Vidare är
det en viktig kanal för att underlätta och lyckas med Servicecenters leverans. Likaså genomförs en
förstudie för fortsatt utveckling av vårt intranät ”Hemma”. För att tillgängliggöra friluftslivet och
lagom till sommarsäsongen lanserades Älmhults kommun på Naturkartan. Under året har
avdelningen kompetensutvecklats inom området foto och film och producerat alternativt varit
delaktiga i flera små och större filmproduktioner såsom Julsoffan, Jul i centrum och
informationsfilmer. Ansvaret för receptionen övergick till Servicecenter 1 september.
1.2.1 Förväntad utveckling, övergripande
Ett fortsatt fokus på att utveckla nya bostadsområden och områden för industri, service och handel är
helt nödvändigt för att skapa tillväxt i kommunen. Så även ett fortsatt fokus för en väl fungerande
infrastruktur och kollektivtrafik.
De fem kommande åren kommer att innebära att helt nya stadsdelar växer fram med skolor, bostäder
och fritidsområden (Venaområdet, väster om Älmhults tätort, samt etapp 2 av Västra Bökhult).
Karaktären i Älmhults centrala delar kommer också att förändras genom förtätning och betydligt
högre byggnationstakt. Vidare behöver hela kommunen fortsätta växa. I Diö planeras nu för ett stort
antal lägenheter som uppförs av en extern aktör.
Infrastrukturfrågor kopplat till framförallt järnväg kommer att ha ett stort fokus under kommande år.
Åtgärdsvalsstudie för Sydostlänken samt bangården och nya mötesspår går in i ett intensivt skede
under 2021 varpå en genomförandefas för dessa projekt följer.
Omvandlingen av Älmhults handelsplats till ett innovationscenter kommer att medföra en stor
utveckling av Älmhult. Kopplat till utvecklandet av Furulund skapar detta en ny stadsdel med inslag
som är helt nya för Älmhults kommun. Området Möckelns sågverk kommer även att utvecklas och
kunna erbjuda en typ av boende och miljö som inte finns idag inom kommunen.
Givet den höga exploateringstakten är det väsentligt att arbeta fram riktlinjer inom en rad områden
som idag saknar sådana. Det gäller exempelvis riktlinjer för hållbart byggande, parkeringsnorm,
kulturmiljöprogram samt riktlinjer för dagvattenhantering.
Inom kommunens olika verksamheter sker ett kontinuerligt arbete med digitalisering av olika
arbetsmoment, inte minst när det gäller administrativa uppgifter. Målsättningen är att effektivisera
och automatisera i allt högre omfattning, bland annat genom att ersätta pappersblanketter och
manuella interna arbetsflöden med e-tjänster och helt digital hantering. Under 2021 kommer vi också
att introducera digitalt utbildningsmaterial för att möjliggöra lärande och ge rutinstöd på ett mer
effektivt sätt. Bland annat kommer vi att erbjuda alla nyanställda ett digitalt introduktionspaket.
Det kommunövergripande arbetet med verksamhetsutveckling inriktas även de kommande åren
främst på att utveckla det processorienterade arbetssättet där olika verksamheter och förvaltningar
jobbar över organisationsgränserna. Arbetet med förbättrad verksamhetsuppföljning och analys är ett
annat prioriterat område. Kommunens arbete med totalförsvar kommer intensifieras framöver. Ett
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område som behöver stärkas i framtiden är samordningen och det förebyggande arbetet mot en bättre
social hållbarhet.
1.3 Covid-19
30 januari 2020 klassar WHO covid-19 som ett internationellt hot mot människors hälsa och
1 februari 2020 klassificeras covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom av
folkhälsomyndigheten i Sverige. I samband med detta påbörjar Älmhults kommuns arbete med
hanteringen av pandemin. Den 11 mars 2020 intensifieras arbetet då samordningsstaben etableras.
Stabens arbete inriktas på att samordna kommunens arbete i stort och stödja socialförvaltningen i
synnerhet. Den 8 april 2020 får Älmhults kommun sitt första fall av covid-19 bland kommunens
brukare inom äldreomsorgen.
Under arbetet med pandemin har kommunens organisation ställts inför stora utmaningar i allt från
socialförvaltningens hantering av smittskydd till utbildningsförvaltningens hantering av anpassad
undervisning i form av perioder av exempelvis distansundervisning inom såväl högstadie- som
gymnasieskolan.
En central del i krishanteringsarbetet har varit arbetet med att samordna och stödja förvaltningarna
inom området information och kommunikation. Den gemensamma framgångsfaktorn har varit och är
samverkan med en beredskap att vid behov kunna omfördela samt omprioritera resurser för att
säkerställa att vi som organisation alltid skall kunna leverera samhällsviktiga tjänster.
Konsekvenserna av covid-19 är svåra att överblicka och framträder i olika tidsskalor. De omedelbara
konsekvenserna har vi redan nu tragiskt konstaterat i form av sjuka och avlidna. Andra ser vi enbart
begynnelsen av i form av merkostnader för att hantera pandemin, arbete och uppdrag som skjutits på
framtiden och de samhällsekonomiska konsekvenserna i stort.

2. Resultatmål – uppföljning
2.1 Resultatmål
Under 2020 har kommunledningsförvaltningen arbetat med 6 olika resultatmål inom
huvudprocesserna Samhällsutveckling och utbildning/arbetsmarknad. För att nå resultatmålen har 12
olika aktiviteter utformats. Samtliga aktiviteter har genomförts eller genomförs då aktiviteten löper
över en längre tid. De 12 olika aktiviteterna har bidragit till att samtliga mål har uppnåtts förutom
målet om att öka antal självförsörjande hushåll under 2020.
Självförsörjande hushåll har inte ökat under år 2020 med anledning av de världsövergripande
ekonomiska effekter som Covid-19 medför, vilket innebär allt från permitteringar till konkurser.
Arbetet fortgår med att ta fram extratjänster inom kommunens verksamheter, samt i privata
näringslivet, för målgruppen som uppbär försörjningsstöd. Under året har arbetsmarknadsenheten
övergått till socialnämnden som arbetar aktivt med åtgärder. Se detaljerad sammanställning, bilaga 1.
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3. Årsbokslut
Driftsredovisning

3.1 Analys av avvikelse mellan budget 2020 och bokslut 2020
Kommunledningsförvaltningen nettokostnad 2020 uppgår till 56,1 mnkr vilket innebär ett underskott
på -0,5 mnkr (-0,8 %) mot tilldelad budgetram. En åtgärdsplan för en budget i balans har utarbetats
som löper över två år 2020 – 2021. Planen innehåller åtgärder som effektiviseringar avseende
översyn av taxor, avgifter och avtal samt förenkling och förbättring av arbetsprocesser genom
digitalisering. Åtgärderna har gett god effekt under 2020, samtliga åtgärder är genomförda men några
ger fulleffekt först 2021.
Året har präglats av Corona pandemin och påverkat årets verksamhet på flera olika sätt som bidragit
till underskottet. Underskottet härrör främst till Planeringsavdelningens områden som gör ett
underskott om -2,2 Mkr. Detta beror främst på att införandet av avgiftsbelagd stadsbuss har blivit
försenat pga. covid-19 samt ökad skadegörelse på busskurer. Resterande underskott hör till området
mark- och exploatering samt låg taxa på detaljplaner. IT- och digitalisering har ett underskott om -0,4
84

Årsanalys
2021-02-05

9(11)

Mkr gentemot budget vilket främst beror på utrangering av IT-system, vilket är en engångskostnad.
Kommunikationsavdelningen har under året arbetet med att säkerställa en budget i balans genom att
omförhandla avtal och minska kostnader för annonsering, vilket gett ett överskott om 0,2 Mkr. HRavdelningen lämnar ett överskott om 0,8 Mkr vilket främst beror på minskad omfattning av
ferieanställningar under sommaren samt att man erhållit ersättning för extra kostnader på grund av
covid-19 från Socialstyrelsen. Ekonomi- och kansliavdelningen gör ett överskott om ca 1,2 Mkr,
detta beror på bland annat vakanta tjänster och sjukfrånvaro under året. Vidare har IT-system
avslutats och därmed kostat mindre.
3.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2020 och bokslut 2020
Prognosen för Kommunledningsförvaltningen i delårsrapport 2 gentemot budget visade på ett
underskott om -982 tkr. Bokslutet för 2020 visar på ett underskott om -469 kr. Det minskade
underskottet mellan prognosen för delår 2 gentemot årets resultat för 2020 beror främst på tre delar;
slutredovisning av ferieanställningar gav lägre kostnader, omförhandling av avtal och uppsägning av
IT-system gav ett snabbare resultat än förväntat, besked om ersättning från Socialstyrelsen kopplat
till covid-19 inkom sent på året.

3 Årsbokslut för nämndens investeringar
Investeringsredovisning
PROJEKTEN UNDER 2020
Skattekollektivet
(tkr)

Utfall
2020

Investeringsanslag Netto
Investeringsram
Netto

4 505

10 180

2 683

5 675

4 505

10 180

10 063

117

2 734

10 165

2 401

7 431

2 954

10 385

9 649

736

7 239

20 345

5 084

13 106

7 459

20 565

19 712

853

Summa

Budget Prognos
2020 DR2 2020

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Budget- Ack utfall
Avvikelse
avvikelse
tom
Total
Slutbudget/
2020
2020-12 budget prognos
prognos

Rapport per projekt finns i bilaga

Budget för strategiskt markförvärv uppgår till 7 500 tkr. Medel är avsatt för inköp av mark som är
utpekad som framtida exploateringsområden i den översiktliga planeringen, de medel som inte
aktiveras under året följer med till 2021.
Avvikelsen är kopplad till försening av investeringar utifrån rådande pandemi.
- IT-avdelningen fått prioritera om sina uppdrag med följd att viktiga kommunövergripande ITinvesteringar fått stå tillbaka. Det är därför av yttersta vikt att dessa investeringsprojekt nu kan
slutföras under år 2021 och att budgetramar för detsamma överförs till år 2021. Det innebär att
totalt omföra investeringsram år 2020 motsvarande 2 050 tkr för projekt 20013 samt 3 000 tkr för
projekt 20017 till år 2021.
- Medel för övriga investeringar projekt 20015, 800 tkr, överförs till 2021, kopplat till bland annat
utrustning och sena leveranser pga. covid-19.
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4 Årsbokslut för nämndens exploateringar
Exploateringsredovisning
PROJEKTEN UNDER 2020

Utfall 2020

Budget
2020

Prognos
DR2 2020

Inkomster

-1 071

-34 479

-11 955

-33 408

-1 161

-387 110

-381 313

-5 797

Utgifter

19 268

57 012

18 600

37 744

102 794

416 549

375 097

41 452

18 197

22 533

6 645

4 336

101 633

29 439

-6 216

35 655

Skattekollektivet (tkr)
Exploateringsprojekt

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Budget- Ack utfall
Avvikelse
avvikelse
tom
Total
Slutbudget/
2020
2020-12
budget prognos
prognos

Summa
Rapport per projekt finns i bilaga

PROJEKTEN UNDER 2020

Taxekollektivet (tkr)
Exploateringsprojekt

Utfall 2020

Budget
2020

Prognos
DR2 2020

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Budget- Ack utfall
Avvikelse
avvikelse
tom
Total
Slutbudget/
2020
2020-12
budget prognos
prognos

Inkomster

0

-1 995

0

-1 995

0

-2 444

-2 444

0

Utgifter

0

18 849

1 876

18 849

406

106 117

106 117

0

0

16 854

1 876

16 854

406

103 673

103 673

0

Summa
Rapport per projekt finns i bilaga

För närvarande pågår femton exploateringsprojekt i Älmhults kommun. Flera av dessa genererar ett
tämligen stort antal bostäder men även verksamhetsmark.
Nettobudgeten för mark- och exploateringsverksamheten kopplat till skattekollektivet uppgår till
drygt 22 Mkr och det bedömda utfallet för året är drygt 18 Mkr. Detta beror främst på försening av
två projekt där detaljplanen för ett av dessa varit överklagad och ett projekt kräver ändring av
befintlig detaljplan. Vidare har bygglovet för ett projekt överklagats vilket innebär att slutlikviden för
markköpet inte kunnat erläggas från köparen under året utan kommer att betalas under 2021 istället
(slutlikvid erläggs när byggherren erhållit lagakraft vunnit bygglov).
För de delar av mark- och exploateringen som är kopplad till taxekollektivet har inte uppstått några
utgifter eller inkomster under året.

5 Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Varje år får alla chefer besvara en enkät om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.
Enkäten gjordes i början av året på kommunledningsförvaltningen och samtliga chefer har svarat.
Året har präglats av covid-19 som gett en ökad medvetenheten om ett aktivt systematiskt
arbetsmiljöarbete på förvaltningen, där bland annat skriftliga riskbedömningar görs inför beslut om
förändringar i verksamheten samt vid distansarbete.
Arbetet med att stärka den psykosociala arbetsmiljön har under året präglats av en omställning till ett
annat arbetssätt där distansarbete är en större del av vardagen. För att säkra arbetsmiljön har särskild
informationssida om distansarbete skapats. Där finns tips till chefer och medarbetare om hur man kan
förbättra arbetsmiljön på hemmaplan och hur man kan få en bra balans mellan arbete och fritid m.m.
Dialog kring hemarbete har varit en stående punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar.
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För att bibehålla den goda kulturen på arbetsplatser har en särskild verktygslåda för arbetsplatsträffar
(APT) tagits fram. Syftet är att inspirera chefer och medarbetare till olika teman och men också för
att också få en ökad dialog och en stärkt kultur.
Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen 2020 har förbättrats jämfört med 2019, från 6,55%
till 6,32%. Under den pågående pandemin har chefer och medarbetare gjort ett gott arbete för att
minska smittspridningen och iakttagit hänsyn utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Fokus det kommande
året

Fokus på psykosocial
arbetsmiljö
Gå igenom och se
över;
• Möteskultur

Handlingsplan/åtgärder - Rutiner och
processer
- Tydliggöra och
fokusera på uppdraget

Bibehålla de låga
sjuktalen

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Bibehålla god kultur

Begära in och
sammanställa årlig
Se handlingsplan för
uppföljning från
arbetsmiljöutveckling
samtliga
avdelningar
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Diskutera på APT och
genomföra Prevent
Inkludo, som är ett
digitalt spel som
handlar om inkludering
på arbetsplatser
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Kommunstyrelsens uppföljning uppdrag 2020 - Älmhults kommun
Huvudprocess
Utbildning
och arbetsmarknad

Resultatmål

Indikatorer

Aktivitet i verksamhetsplan

Aktiviteter enhetsnivå

Utfall indikatorer

Årsbokslut

Resultatmål 1
I Älmhults kommun ökar andelen
självförsörjande hushåll för varje år

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
(Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.
(Kolada N00929)
Andel
gymnasieelever med examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med examen inom
4 år

Aktivitet i verksamhetsplan 1
(Verksamheten har under 2020 övergått till
En kartläggning ska genomföras i samarbete med Individ- socialförvaltningen.)
och familjeomsorg vid Socialförvaltningen, för att få en
samlad bild av de personer som varit i försörjningsstöd
under en längre tid, och för att kunna lotsa dem till
aktiviteter som möjliggör att de kommer närmre
arbetsmarknaden.
Arbeta för att ta fram praktikplatser inom kommunens
verksamheter, samt i privata näringslivet, för målgruppen
som uppbär försörjningsstöd.

Kolada N00919
2019: 7,0 %
2020: 6,9 %
Kolada N00929
2019: 3,5 %
2020 : 3,6 %

Målet är inte uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt och varierat
fritids- och kulturutbud och
mötesplatser

Nöjd Medborgarindex- Kultur (Kolada
U09401)
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och
motionsanläggningar (U09406)
Mätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK)

Aktivitet i verksamhetsplan 2
Ett genomtänkt friluftslivsarbete bidrar till en attraktiv
kommun att leva, verka och bo i. Nu startas en process
kring att ta tillvara och utveckla kommunens friluftsliv.

Älmhults kommun representeras i Naturkartan, en digital
lösning för tillgängligöra vårt friluftsliv. Arbete pågår för att
utveckla vandringslder ex har komunen nu fått LONA bidrag
för att utveckla dessa. Södra möckeln en förstudie kring
tätortsnära rekreationsområden, vidare har konstprojekt
genomförts under sommaren. Vidare har projekt för att
utveckla tätortsnära naturområden genomförts och
initierats ex Venamossen, Vattenriket och Paradisparken.
En satsning på breddidrott i Liatorp genom bidrag till
konstgräs, allaktivitetsyta, padel mm

Kolada U09401
2019: 63
Kolada U09406
2019: 60

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt och varierat
fritids- och kulturutbud och
mötesplatser

Nöjd Medborgarindex- Kultur (Kolada
U09401)
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och
motionsanläggningar (U09406)
Mätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK)

Aktivitet i verksamhetsplan 3
I detaljsplansarbetet ska behovet av mötesplatser alltid
beaktas.

Ett gestaltningsprogram för det offentliga rummet pågår.
Vid varje ny detaljplan så görs en hållbarhetsananlys
utifrån bl a sociala aspekter. Förstudie projekt för att
utveckla Östra esplananden för att öka attraktiviteten och
knyta ihop handeleplats Älmhult med centrum.

Kolada U09401
2019: 63
Kolada U09406
2019: 60

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt och varierat
fritids- och kulturutbud och
mötesplatser

Nöjd Medborgarindex- Kultur (Kolada
U09401)
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och
motionsanläggningar (U09406)
Mätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK)

Aktivitet i verksamhetsplan 4
Skapa en samlad digital plattform, ”Upplev Älmhult”, för
Älmhults kommun i sin helhet.

Etapp 1; Förstudie för att skapa en mer användarvälig och Kolada U09401
attraktiv webbplats för invånare, företagare och besökare, 2019: 63
är initierad och bedöms vara klar 2020.
Kolada U09406
2019: 60

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 3
I Älmhults kommun ökar befolkningen
med 1% årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika delar

SCB befolkningsstatistik

Aktivitet i verksamhetsplan 5
Etapp 2; I samband med start av servicecenter och
För att öka attraktiviteten ska en lotstjänst för nyinflyttade eventuell satsning på ny webb 2021, kommer denna
och de som funderar på att flytta till Älmhult tas fram i
funktion finnas på plats.
form av en sida på webben, där samlas information om att
starta företag, hitta boende, jobb och studier samt
fritidsaktiviteter mm.

Samhällsutveckling

Resultatmål 3
I Älmhults kommun ökar befolkningen
med 1% årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika delar

SCB befolkningsstatistik

Aktivitet i verksamhetsplan 6
Tillskapa fler tomter för egna hem på attraktiva platser.
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Befolkningsökning 1,4 % Målet är uppfyllt
Antal kommuninvånare
november respektive år:
2020: 17 869
2019: 17 619

I minst två pågående detaljplaner ska villatomter ingå och i Befolkningsökning 1,4 % Målet är uppfyllt
dessa ska antalet uppgå till minst 60 st.
Antal kommuninvånare
november respektive år:
2020: 17 869
2019: 17 619
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Huvudprocess
Samhällsutveckling

Resultatmål

Indikatorer

Aktivitet i verksamhetsplan

Aktiviteter enhetsnivå

Utfall indikatorer

Årsbokslut

Resultatmål 4
I Älmhults kommun är det enkelt och
effektivt att få kontakt och hjälp när du
vill starta företag eller utveckla ditt
företag

Företagsklimat enl. Svenskt näringsliv
Aktivitet i verksamhetsplan 7
ranking (Kolada U40402)
Införa servicecenter, en väg in i kommunen, stöd i olika
Företagsklimat enl ÖJ (insikt) - Totalt, NKI frågor.
(U07451)
Antalet nystartade företag ska öka
(nyföretagarcentrum)

Servicecenter är på plats och öppnade upp den 1
september 2020.

Kolada U40402
2019: 157
2020: 172
Kolada U07451
i.u.

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 4
I Älmhults kommun är det enkelt och
effektivt att få kontakt och hjälp när du
vill starta företag eller utveckla ditt
företag

Företagsklimat enl. Svenskt näringsliv
ranking (Kolada U40402)
Företagsklimat enl ÖJ (insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag ska öka
(nyföretagarcentrum)

Företagslots, inflyttarlots, etableringslots samt
evemenemangslots. Funktioner som planerats för och
startar upp jan 2021.

Kolada U40402
2019: 157
2020: 172
Kolada U07451
i.u.

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 5
I Älmhults kommun får du snabb,
effektiv och rättssäker service dygnets
alla timmar

Nöjd medborgarindex (Kolada U00400)
Aktivitet i verksamhetsplan 9
Andel som får svar på e-post inom en dag Skapa och utveckla kvalitativa e-tjänster.
(%) (Kolada U00442)
Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)

Under året har 40 nya e-tjänster sjösatts för invånare,
företag och besökare samt medarbetare i kommunen.
Arbetet fortsätter för att skapa fler.

Kolada U00400
2019: 55
Kolada U00442
2019: 85%
2020: 89%
Kolada U00413
2019: 67%
2020: 63%

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 5
I Älmhults kommun får du snabb,
effektiv och rättssäker service dygnets
alla timmar

Nöjd medborgarindex (Kolada U00400)
Aktivitet i verksamhetsplan 10
Andel som får svar på e-post inom en dag Utveckla informationen på hemsidan.
(%) (Kolada U00442)
Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)

I samband med start av Servicecenter har en genomlysning Kolada U00400
av innehållet i plattformen genomförts med den sk
2019: 55
metoden ROSA.
Kolada U00442
2019: 85%
2020: 89%
Kolada U00413
2019: 67%
2020: 63%

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 6
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt
och snabbt besked så att du kan börja
bygga ditt hus inom 6 månader

Handläggningstden från när ansökan
Aktivitet i verksamhetsplan 11
betraktas som fullständig från beslut för Ta fram detaljplaner som möjliggör för attraktiva
bygglov för nybyggnad av en- och
boenden.
tvåbostadshus, antal dagar (Kolada
U00811)
Uppföljning lediga villatomter per 202106-30

Vena planprogram har färdigställts under året.
Kolada U00811
Detaljplanen för Hvita korset har vunnit laga kraft och
2018: 8
exploatering kommer att påbörjas under 2021.
2019: 3
Detaljplanerna för Furulund samt Kattesjön har varit på
samråd under året. Kriterier för markanvisningstävling kv
Gunnar Gröpe har tagits fram. Positivt planbesked har getts
för bostadsbyggande på fd Möckels sågverks tomten.

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling

Resultatmål 6
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt
och snabbt besked så att du kan börja
bygga ditt hus inom 6 månader

Handläggningstden från när ansökan
Aktivitet i verksamhetsplan 12
En ny kartfunktion är klar att tas i bruk, lansering sker feb
betraktas som fullständig från beslut för Utveckla en kartfunktion för att på ett enkelt sätt visa var 2021. Kartfunktionen visar lediga bostadstomter,
bygglov för nybyggnad av en- och
lediga tomter finns.
verksamhets- och industrimark.
tvåbostadshus, antal dagar (Kolada
U00811)
Uppföljning lediga villatomter per 202106-30

Aktivitet i verksamhetsplan 8
Införa evenemangs- och företagslots som förenklar och
samordnar företagens kontakter med kommunen.
Införandet sker i samband med starten av servicecenter.
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Kolada U00811
2018: 8
2019: 3

Målet är uppfyllt
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Detaljerad investeringsredovisning
Investeringsredovisning 2020 (tkr), Kommunledningsförvaltningen

Projektnr Projektnamn

Definition 1 Status

Startdatum

PROJEKTET UNDER 2020

Slutdatum

Definition 2

Utfall 2020

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Ack utfall
Budget Prognos
Budgettom
2020 DR2 2020 avvikelse 2020-12-31

Total
budget

Avvikelse
Slut- total budget/
prognos slutprognos

20001 Strategiska mark/fastigförvärv Anslag

Pågående

2020-10-01

Skatte

2 792

7 500

0

4 708

2 792

7 500

7 500

0

20012 Laddningsstationer

Ram

Avslutat

2019-01-01

2019-12-31 Skatte

0

593

0

593

187

780

187

593

20013 Digitalisering

Ram

Pågående

2020-01-01

2021-12-31 Skatte

447

2 500

518

2 053

447

2 500

2 500

0

20014 Nätverksutrustning

Ram

Avslutat

2020-01-01

2020-12-31 Skatte

677

700

700

23

677

700

677

23

20015 Övriga investeringar

Ram

Avslutat

2020-01-01

2021-12-31 Skatte

330

1 972

288

1 642

363

2 005

2 005

0

20016 IT-inventarier

Ram

Avslutat

2020-01-01

2020-12-31 Skatte

994

1 000

594

6

994

1 000

994

6

20017 Utbyte datacenter

Ram

Pågående

2020-01-01

2021-06-30 Skatte

0

3 000

0

3 000

0

3 000

3 000

0

20018 Kopiatorer

Anslag

Pågående

2020-08-01

2021-06-30 Skatte

1 650

2 500

2 500

850

1 650

2 500

2 500

0

20023 Busskurer

Anslag

Pågående

2020-01-01

2021-12-31 Skatte

63

180

183

117

63

180

63

117

20203 Systemutveckling

Ram

Avslutat

2020-01-01

2020-12-31 Skatte

90

286

400

301

114

286

400

286

114

7 239

20 345

5 084

13 106

7 459

20 565

19 712

853
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Detaljerad exploateringsredovisning – Skattekollektivet
PROJEKTEN UNDER 2020

SKATTEKOLLEKTIVET (tkr)
Projektnr

Projektnamn

Status

Startdatum

Vena handelsområde

2020-10-01

Pågående

Prognos
DR2 2020

-270

-1 000

-252

-730

-270

-84 833

-84 833

41

4 397

50

4 356

251

78 130

78 130

0

-229

3 397

-202

3 626

-20

-6 703

-6 703

0

0

0

0

0

0

-5 293

-5 293

0

0

120

0

120

0

1 003

550

453

Netto

0

120

0

120

0

-4 290

-4 743

453

Inkomster

0

0

0

0

0

-138 713

-138 713

0

1 056

1 000

512

-56

1 285

136 546

136 546

0

1 056

1 000

512

-56

1 285

-2 167

-2 167

0

0

0

0

0

0

-3 750

-5 200

1 450

0

1 000

0

1 000

0

3 514

3 514

0

0

1 000

0

1 000

0

-236

-1 686

1 450

2025-12-01 Utgifter
Netto

Pumpen 1

2021-04-01
Ej påbörjat

10108

Furulund

2020-03-01
Pågående

10109

Netto
2021-04-01

Ej påbörjat
Norregårds fsk
Vita Korset 14

10111

Stinsen 2
busstorget

Inkomster
2020-04-01

2020-12-01 Utgifter
Netto
Inkomster

2020-04-01
Pågående

2020-12-01 Utgifter
Netto
Inkomster

Bökhult/Hökhult
etapp 2

2019-07-01
Pågående

10114/11503

2025-12-01 Utgifter
Netto

Pågående

11502/10113

2026-12-01 Utgifter
Inkomster

Idrottsändamål
Vena

10110

2025-12-01 Utgifter

2026-12-01 Utgifter

0

-1 496

0

-1 496

0

-83

-83

0

39

780

39

741

171

530

171

359

39

-716

39

-755

171

447

88

359

0

0

0

0

0

-11 623

-11 623

0

0

6 743

3 000

6 743

108

9 600

9 600

0

0

6 743

3 000

6 743

108

-2 023

-2 023

0
0

0

0

0

0

0

-35 377

-35 377

10 748

10 003

-3 311

16 282

32 551

32 551

0

10 003

-3 311

16 282

-2 826

-2 826

0

Netto
2017-12-01

Pågående

2021-12-01 Utgifter
Netto

0

-20 340

-4 300

-20 340

0

-23 936

-23 936

0

10

-8 987

60

-8 997

27 636

45 162

28 636

16 526

10

-29 327

-4 240

-29 337

27 636

21 226

4 700

16 526

-150

0

0

-1 339

-1 939

600

Inkomster
10115

Kattesjön etapp 2

2020-03-01
Pågående

2022-12-01 Utgifter
Netto
Inkomster

10344

Gunnar Gröpe mfl

2020-01-01
Pågående

2021-12-01 Utgifter
Netto
Inkomster

10345

Hagahem 1

2020-04-01
Pågående

2024-12-01 Utgifter
Netto
Inkomster

10346

Hvita Korset 7 mfl

2020-04-01
Pågående

10369

Övriga MEX-projekt

2021-04-01

Pågående

10550

Gata söder
Haganäs-leden
(mack)

V Bökhult etapp 1
Pågående
Gladan 5
Pågående

2 475

2 475

0

385

1 897

1 750

1 512

423

1 136

536

600
-1 000

0

-1 000

0

-1 000

0

-10 606

-9 606

210

13 366

300

13 156

5 933

15 666

9 132

6 534

210

12 366

300

12 156

5 933

5 060

-474

5 534
-5 643

0

-5 643

0

-5 643

0

-18 843

-13 200

197

6 143

100

5 946

197

7 000

7 397

-397

197

500

100

303

197

-11 843

-5 803

-6 040
-5 000

0

-5 000

0

-17 747

-12 747

13 086

554

10 813

10 000

813

Netto

323

8 409

100

8 086

554

-6 934

-2 747

-4 187

Inkomster

-696

0

0

696

-696

0

-2 896

2 896

6

6 136

700

6 130

6

11 972

6 320

5 652

-690

6 136

700

6 826

-690

11 972

3 424

8 548

0

0

-1 253

0

0

-4 007

-4 007

0

0

-629

0

-629

13 165

12 536

13 175

-639
-639

2025-12-01 Utgifter

2021-12-01 Utgifter

2021-12-01 Utgifter
Netto

2021-04-01

423

100

Inkomster
10104

1 512

-5 000

Netto
2016-01-01

1 900

13 409

Inkomster
11501

1 897

0

Inkomster

Pågående

385

323

2023-12-31 Utgifter

Netto

2021-04-01

0

14 059

Inkomster

Paradiset 3 och
skola

Total
budget

Avvikelse
total
Slutbudget/
prognos slutprognos

Budget
2020

Inkomster
10107

Ack utfall
Budgettom
avvikelse
2020-12

Utfall 2020

Slutdatum
Inkomster

10106

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

2025-12-01 Utgifter
Netto
INKOMSTER

0

-629

-1 253

-629

13 165

8 529

9 168

-105

0

-5 100

105

-105

-30 960

-30 960

0

2 943

889

1 802

-2 054

36 784

49 051

36 800

12 251

2 838

889

-3 298

-1 949

36 679

18 091

5 840

12 251

0

0

-900

0

-90

0

-900

900

0

0

35

0

0

0

100

-100

0

0

-865

0

-90

0

-800

800

-1 071

-34 479

-11 955

-33 408

-1 161

-387 110

-381 313

-5 797

UTGIFTER

19 268

57 012

18 600

37 744

102 794

416 549

375 097

41 452

NETTO

18 197

22 533

6 645

4 336

101 633

29 439

-6 216

35 655

91

Bilaga 4
2021-02-05

Detaljerad exploateringsredovisning – Taxekollektivet
PROJEKTEN UNDER 2020

TAXEKOLLEKTIVET (tkr)
Projektnummer Projektnamn

Status

Startdatum

Vena handelsområde

2020-06-01
Ej påbörjat

10108

Furulund

2020-01-01
Ej påbörjat

10109

Idrottsändamål Vena

2020-04-01
Pågående

10110

Norregårds fsk Vita Korset 14

2020-04-01
Pågående

10111

Stinsen 2 busstorget

2020-04-01
Pågående

10113

Västra Bökhult etapp 2

2019-07-01
Pågående

10114/11503

Paradiset 3 och skola

2017-12-01
Pågående

10344

Gunnar Gröpe mfl

2021-01-01
Ej påbörjat

10345

Hagahem 1

2020-04-01
Pågående

10346

Hvita Korset 7 mfl

2020-01-01
Pågående

11501

V Bökhult etapp 1

2016-01-01
Välj objekt

Ack utfall
Budgettom
avvikelse
2020-12

Prognos
DR2 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 250

0

10 250

0

31 452

31 452

0

Netto

0

10 250

0

10 250

0

31 452

31 452

0

Inkomster

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

500

1 500

0

54 498

54 498

0

Netto

0

1 500

500

1 500

0

54 498

54 498

0

Inkomster

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 185

0

2 185

0

2 185

2 185

0

Netto

0

2 185

0

2 185

0

2 185

2 185

0

Inkomster

0

-161

0

-161

0

0

0

0

0

438

0

438

0

0

0

0

Netto

0

277

0

277

0

0

0

0

Inkomster

0

-203

0

-203

0

-203

-203

0

0

551

551

551

0

551

551

0

Netto

0

348

551

348

0

348

348

0

Inkomster

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 621

12 621

0

Netto

0

0

0

0

0

12 621

12 621

0

Inkomster

0

-1 631

0

-1 631

0

-1 631

-1 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Netto

0

-1 631

0

-1 631

0

-1 631

-1 631

0

Inkomster

0

0

0

0

0

-610

-610

0

0

1 660

0

1 660

0

1 660

1 660

0

Netto

0

1 660

0

1 660

0

1 050

1 050

0

Inkomster

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825

825

825

0

825

825

0

Netto

0

825

825

825

0

825

825

0

Inkomster

0

0

0

0

0

0

1 440

0

1 440

0

2 325

2 325

0

Netto

0

1 440

0

1 440

0

2 325

2 325

0

Inkomster

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

406

0

0

0

0

0

0

0

406

0

0

0

INKOMSTER

0

-1 995

0

-1 995

0

-2 444

-2 444

0

UTGIFTER

0

18 849

1 876

18 849

406

106 117

106 117

0

NETTO

0

16 854

1 876

16 854

406

103 673

103 673

0

2023-12-01 Utgifter

2025-12-01 Utgifter

2022-12-01 Utgifter

2020-12-01 Utgifter

2020-12-01 Utgifter

2026-12-01 Utgifter

2021-12-01 Utgifter

2021-12-01 Utgifter

2020-12-01 Utgifter

2022-12-01 Utgifter

2021-12-31 Utgifter
Netto
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Total
budget

Avvikelse
total
Slutbudget/
prognos slutprognos

Budget
2020

Utfall 2020

Slutdatum
Inkomster

10106

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

0

Sammanträdesprotokoll

Ärende 12

2021-03-09

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

§ 51 Årsanalys 2020 - Politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsanalys 2020 för
politisk verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Föreligger den politiska verksamhetens årsanalys 2020 innehållande periodens
väsentliga händelser, förväntad utveckling, Covid-19 samt driftredovisning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 18
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15
 Årsanalys 2020 – Politisk verksamhet, daterad 2021-02-15

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)
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18 Årsanalys 2020 - Politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2021/15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsanalys 2020 för
politisk verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Föreligger den politiska verksamhetens årsanalys 2020 innehållande periodens
väsentliga händelser, förväntad utveckling, Covid-19 samt driftredovisning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15
 Årsanalys 2020 – Politisk verksamhet, daterad 2021-02-15

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)
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

94

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-15
Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg
camilla.hallberg@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse årsanalys 2020 politisk
verksamhet
Ärendenummer KS 2021/15

Sammanfattning av ärendet
Föreligger den politiska verksamhetens årsanalys 2020 innehållande periodens
väsentliga händelser, förväntad utveckling, Covid-19 samt driftredovisning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15
 Årsanalys 2020 – Politisk verksamhet, daterad 2021-02-15

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsanalys 2020 för
politisk verksamhet

Camilla Hallberg

Susann Pettersson

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Ekonomienheten

95

2021-02-15
Kommunledningsförvaltningen

Politisk organisation

Årsanalys 2020
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1(4)

Årsanalys
2021-02-15

2(4)

1.
Verksamhet .......................................................................................................................................3
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande ....................................................................................3
1.2.2 Förväntad utveckling ..........................................................................................................................3
1.3 Covid-19 ................................................................................................................................................3
2.
Årsbokslut för nämndens drift ..........................................................................................................4
3.1 Analys av avvikelse mellan budget 2020 och bokslut 2020..................................................................4
3.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2020 och bokslut 2020 .......................................................4
3.3

Nämndens detaljerade analys ...........................................................................................................4
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Årsanalys
2021-02-15

3(4)

1. Verksamhet
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande
2020 har varit ett år där det politiska arbetet påverkats i hög grad av Covid-19. Dock har sammanträden och möten genomförts i stort sett som planerat men på ett annorlunda sätt. Under året togs
beslut som gjort det möjligt att genomföra beslutsmöten digitalt. Med tanke på utmaningen att få det
tekniskt och praktiskt att fungera så har det överlag fungerat bra.
Fullmäktiges möten webbsänds vilket medfört ökad tillgänglighet för allmänheten att ta del av debatt
och beslut. Under våren genomfördes några av fullmäktiges möten med en halverad styrka, efter en
överenskommelse mellan gruppledarna. Mötena flyttades även till en större lokal i Haganässkolans
aula. Under senhösten har mötena skett digitalt.
Krisledningsnämnden har inte aktiverats under året men har löpande fått information. Information om
pandemin har också getts vid varje kommunstyrelsemöte (inklusive arbetsutskottsmöte) och
fullmäktigemöte.
Under året tillsattes en parlamentarisk beredning som fått i uppdrag att se över den politiska
verksamheten inför kommande mandatperiod.
1.2.2 Förväntad utveckling
Med stor sannolikhet kommer möten även under 2021 att fortsätta hållas digitalt. 2020 har visat att
det har fungerat bra tekniskt att genomföra möten digitalt och ett flertal möten kommer med säkerhet
att genomföras digitalt även efter pandemin. Dock ska det noteras att det politiska arbetet också
kräver dialog och diskussion vilket är svårare att genomföra genom enbart digitala möten. Det får
inte heller vara så att ovanan att använda teknik gör att förtroendevalda inte har likvärdiga
möjligheter att delta i politiken. Det innebär att noggrant se över möjligheterna för alla att delta på
lika villkor.
1.3 Covid-19
Covid-19 har påverkat det politiska arbetet i stor utsträckning. Merparten av mötena har skett digitalt
för att minska smittspridningen.
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4(4)

2. Årsbokslut för nämndens drift
Driftsredovisning

Verksamhet (tkr)
Intäkter

Bokslut
2019

Budget Prognos
2020 Dr2 2020

Avvikelse
Avvikelse
bokslut/
Bokslut
budget/ prognos Dr2
2020 bokslut 2020
2020

-457

0

0

0

0

0

Personalkostnader

6 616

6 579

6 579

5 985

594

594

Övriga kostnader

2 421

2 603

2 603

2 206

397

397

Summa

8 580

9 182

9 182

8 191

991

991

Nämnd- och styrelseverksamhet

6 633

6 979

7 151

6 643

336

508

Stöd till politiska partier

791

880

890

805

75

85

Revision

815

819

819

742

77

77

Övrig politisk verksamhet

341

20

22

1

19

21

Gemensam verksamhet

0

300

300

0

300

300

Framtids- och utvecklingsanslag

0

184

0

0

184

0

8 580

9 182

9 182

8 191

991

991

Summa

3.1 Analys av avvikelse mellan budget 2020 och bokslut 2020
Totalt visar politisk verksamhet ett överskott på 991 tkr. Den största förklaringen är att medel för
oförutsett inte har blivit förbrukade samt att många politiska möten hållits digitalt med lägre
kostnader till följd.
3.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2020 och bokslut 2020
Vid delåret stod det inte klart att pandemin skulle påverka verksamheten i den utsträckning som sen
blev fallet.
3.3 Nämndens detaljerade analys
Vad gäller de fasta arvodena för nämnderna så är de budgeterade utifrån ett
personalomkostnadspåslag på ungefär 40 procent. Då alla nämnder har ledamöter som är över 65 år
så blir det verkliga utfallet lägre. Budgeten för det oförutsedda, som uppgår till 300 tkr, har inte tagit i
anspråk under året.
Under året har webbsändningarna av fullmäktige kostat knappt 100 tkr, eventuell kostnad för egen
personal inte inberäknad. Det blev en viss fördyrning under året beroende på att fullmäktige till följd
av pandemin fick byta lokal från Linnésalen till aulan på Haganässkolan.
Revisionen har blivit knappt 100 tkr billigare än budgeterat. Det är både arvodena till de egna
ledamöterna och de övriga kostnaderna som blivit lägre än planerat.
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Ärende 13
Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 53 Svar på motion om att stärka civilsamhället i
Älmhult - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/145

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda olika samverkansformer för samarbeten
med civilsamhället i dialog med nämnderna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2019-11-29, där Miljöpartiet de
Gröna i Älmhult yrkar:


Att kommunen bjuder in civilsamhällets aktörer och tar fram en lokal
överenskommelse för att se vilka förutsättningar det finns för att
identifiera och ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom de
områden där vi tillsammans kan lyfta Älmhults kommun.

Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället och
kommunen kan en överenskommelse om samverkan mellan Älmhults kommun
och det civila samhället tas fram. En överenskommelse skulle kunna bidra till att
uppnå en tydligare samverkan kring samhällsutmaningar för att bidra till en
hållbar utveckling.
Det finns flera olika sätt att ta fram en överenskommelse. En IOPöverenskommelse är ett sätt, men det finns även andra exempel på hur man kan
stärka och utveckla kontaktytorna till civilsamhällets organisationer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att man avslår motionen mot bakgrund
att man bör utreda olika samverkansformer, för att se det i ett bredare perspektiv
och inte begränsa uppdraget till IOP.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger
ett uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att utreda olika samverkansformer för
samarbeten med civilsamhället.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 20



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12



Motion om att stärka civilsamhället i Älmhult - Michael Öberg (MP),
2019-11-29

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar tillägg i kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 2 att
utredningen sker i dialog med nämnderna.
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande,
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 1 och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag punkt 2.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas yrkande (C).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande,
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20 Svar på motion om att stärka civilsamhället i
Älmhult - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/145

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda olika samverkansformer för samarbeten
med civilsamhället.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2019-11-29, där Miljöpartiet de
Gröna i Älmhult yrkar:


Att kommunen bjuder in civilsamhällets aktörer och tar fram en lokal
överenskommelse för att se vilka förutsättningar det finns för att
identifiera och ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom de
områden där vi tillsammans kan lyfta Älmhults kommun.

Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället och
kommunen kan en överenskommelse om samverkan mellan Älmhults kommun
och det civila samhället tas fram. En överenskommelse skulle kunna bidra till att
uppnå en tydligare samverkan kring samhällsutmaningar för att bidra till en
hållbar utveckling.
Det finns flera olika sätt att ta fram en överenskommelse. En IOPöverenskommelse är ett sätt, men det finns även andra exempel på hur man kan
stärka och utveckla kontaktytorna till civilsamhällets organisationer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att man avslår motionen mot bakgrund
att man bör utreda olika samverkansformer, för att se det i ett bredare perspektiv
och inte begränsa uppdraget till IOP.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

103

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger
ett uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att utreda olika samverkansformer för
samarbeten med civilsamhället.

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12



Motion om att stärka civilsamhället i Älmhult - Michael Öberg (MP),
2019-11-29

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 åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-12
Kommunledningsförvaltningen
Susann Pettersson
Susann.pettersson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om motion om att stärka
civilsamhället i Älmhult - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/145

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2019-11-29, där Miljöpartiet de
Gröna i Älmhult yrkar:


Att kommunen bjuder in civilsamhällets aktörer och tar fram en lokal
överenskommelse för att se vilka förutsättningar det finns för att
identifiera och ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom de
områden där vi tillsammans kan lyfta Älmhults kommun.

Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället och
kommunen kan en överenskommelse om samverkan mellan Älmhults kommun
och det civila samhället tas fram. En överenskommelse skulle kunna bidra till att
uppnå en tydligare samverkan kring samhällsutmaningar för att bidra till en
hållbar utveckling.
Det finns flera olika sätt att ta fram en överenskommelse. En IOPöverenskommelse är ett sätt, men det finns även andra exempel på hur man kan
stärka och utveckla kontaktytorna till civilsamhällets organisationer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att man avslår motionen mot bakgrund
att man bör utreda olika samverkansformer, för att se det i ett bredare perspektiv
och inte begränsa uppdraget till IOP.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger
ett uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att utreda olika samverkansformer för
samarbeten med civilsamhället.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12



Motion om att stärka civilsamhället i Älmhult - Michael Öberg (MP),
2019-11-29

Ärendeberedning
Det civila samhället, också kallad för föreningslivet, den idéburna sektorn, den
ideella sektorn eller frivilligheten, är skild från den offentliga sektorn,
marknaden och det enskilda hushållet. Det är en arena där människor organiserar
sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. Exempel på civila aktörer
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är nätverk, ideella föreningar, stiftelser, studieförbund, registrerade trossamfund
och sociala företag.
Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället och
kommunen kan en överenskommelse om samverkan mellan Älmhults kommun
och det civila samhället tas fram.
En överenskommelse skulle kunna bidra till att uppnå en tydligare samverkan
kring samhällsutmaningar för att bidra till en hållbar utveckling.
Det finns flera olika sätt att ta fram en överenskommelse, i en kartläggning om
samverkan med civilsamhället från SKR från 2018, kan man läsa att de två
vanligast angivna samverkansrelationerna mellan kommun och civilsamhällets
organisationer var: dialog/samråd angående stöd- och bidragssystem eller
förutsättningar för att verka i civilsamhället samt avtal om drift.
Motionären föreslår att kommunen bjuder in civilsamhällets aktörer och tar fram
en lokal överenskommelse för att se vilka förutsättningar det finns för att
identifiera och ingå i ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan
mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt
samhälleligt mål. Ett IOP måste vara förenligt med upphandlings- och
statsstödsreglerna. Det innebär att en överenskommelse om ett IOP inte får
utgöra en otillåten direktupphandling eller ett otillåtet statsstöd.
En IOP-överenskommelse är ett sätt, men det finns även andra exempel på hur
kommunen kan stärka och utveckla kontaktytorna till civilsamhällets
organisationer. Dialog behövs för att skapa överenskommelser med generella
principer och spelregler för samverkan. Idag krävs att man prövar nya sätt att
samverka, ex kan en satsning på volontärverksamhet inom äldreomsorgen vara
ett sätt, där inga bidrag utgår eller att man måste ingå i en organisation/förening.
Vidare kan ett annat sätt vara att i dialog utveckla styrdokument/policy/strategi
för stöd eller samverkan, respektive att utveckla stöd- och bidragssystemet för
civilsamhällets organisationer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att man avslår motionen mot bakgrund
att man bör utreda olika samverkansformer, för att se det i ett bredare perspektiv
och inte begränsa uppdraget till IOP. Föreslås att kommunstyrelsens
arbetsutskott ger ett uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att utreda olika
samverkansformer för samarbeten med civilsamhället.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda olika samverkansformer för
samarbeten med civilsamhället.
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Susann Pettersson
Kommunchef
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
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Ärende 14
Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 54 Svar på motion om att återinföra allmänhetens
frågestund - Tord Helle (SD)
Ärendenummer KS 2020/102

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Tord Helle (SD) lämnade in en motion den 28 september 2020, § 123, om
allmänhetens frågestund.
I motionen föreslår Tord Helle (SD) följande:
1.
2.
3.
4.
5.

”Att kommunfullmäktige återinför Allmänhetens frågestund på
dagordningen.
Att fråga på allmänhetens frågestund besvaras av presidiet i berörd
nämnd.
Att Kommunfullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas.
Att endast en fråga per frågeställare får ställas vid varje frågestund.
Att frågestunden följer kommunfullmäktiges regler för talartider vid
frågor, vilket betyder att frågeställaren ges två minuter att ställa sin fråga
och de förtroendevalda som besvarar frågan ges två minuter vardera för
svar. Den som ställt frågan har sedan rätt till en replik om en minut. De
förtroendevalda har därefter rätt till en kontrareplik om max en minut
vardera.”

Kommunfullmäktiges presidium har berett motionen och föreslår att motionen
avslås.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 19
 Presidieskrivelse daterad 2021-01-15
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Rapport om beredning av motion om återinförande av allmänhetens
frågestund daterad 2020-12-21
 Arbetsordning för kommunfullmäktige – Ett underlag för lokala
bedömningar, reviderad upplaga daterad, mars 2019, Sveriges kommuner och
Regioner.
 Motion om allmänhetens frågestund daterad 2020-09-28

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)
Motionären

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19 Svar på motion om att återinföra allmänhetens
frågestund - Tord Helle (SD)
Ärendenummer KS 2020/102

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Tord Helle (SD) lämnade in en motion den 28 september 2020, § 123, om
allmänhetens frågestund.
I motionen föreslår Tord Helle (SD) följande:
1.
2.
3.
4.
5.

”Att kommunfullmäktige återinför Allmänhetens frågestund på
dagordningen.
Att fråga på allmänhetens frågestund besvaras av presidiet i berörd
nämnd.
Att Kommunfullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas.
Att endast en fråga per frågeställare får ställas vid varje frågestund.
Att frågestunden följer kommunfullmäktiges regler för talartider vid
frågor, vilket betyder att frågeställaren ges två minuter att ställa sin fråga
och de förtroendevalda som besvarar frågan ges två minuter vardera för
svar. Den som ställt frågan har sedan rätt till en replik om en minut. De
förtroendevalda har därefter rätt till en kontrareplik om max en minut
vardera.”

Kommunfullmäktiges presidium har berett motionen och föreslår att motionen
avslås.

Beslutsunderlag
 Presidieskrivelse daterad 2021-01-15
 Rapport om beredning av motion om återinförande av allmänhetens
frågestund daterad 2020-12-21
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Arbetsordning för kommunfullmäktige – Ett underlag för lokala
bedömningar, reviderad upplaga daterad, mars 2019, Sveriges kommuner och
Regioner.
 Motion om allmänhetens frågestund daterad 2020-09-28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunfullmäktiges presidiums förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Motionären

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Presidieskrivelse om motion om allmänhetens
frågestund
Ärendenummer KS 2020/102

Sammanfattning av ärendet
Tord Helle (SD) lämnade in en motion den 28 september 2020, § 123, om
allmänhetens frågestund.
I motionen föreslår Tord Helle (SD) följande:
1.
2.
3.
4.
5.

”Att kommunfullmäktige återinför Allmänhetens frågestund på
dagordningen.
Att fråga på allmänhetens frågestund besvaras av presidiet i berörd
nämnd.
Att Kommunfullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas.
Att endast en fråga per frågeställare får ställas vid varje frågestund.
Att frågestunden följer kommunfullmäktiges regler för talartider vid
frågor, vilket betyder att frågeställaren ges två minuter att ställa sin fråga
och de förtroendevalda som besvarar frågan ges två minuter vardera för
svar. Den som ställt frågan har sedan rätt till en replik om en minut. De
förtroendevalda har därefter rätt till en kontrareplik om max en minut
vardera.”

Kommunfullmäktiges presidium har berett motionen och föreslår att motionen
avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Presidieskrivelse daterad 2021-01-15
 Rapport om beredning av motion om återinförande av allmänhetens
frågestund daterad 2020-12-21
 Arbetsordning för kommunfullmäktige – Ett underlag för lokala
bedömningar, reviderad upplaga daterad, mars 2019, Sveriges kommuner och
Regioner.
 Motion om allmänhetens frågestund daterad 2020-09-28

Ärendeberedning
Älmhults kommun har använt sig av och kommer använda sig av möjligheten i
kommunallagen att bjuda in allmänheten till frågestund gällande kommunens
årsredovisning. Kommunfullmäktiges presidium har lagt in information och
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möjlighet för allmänheten att ställa frågor vid särskilda tillfällen. Detta hålls då
utanför ordinarie sammanträde.
Dessa möjligheter att ställa frågor till förtroendevalda i kombination med
kommunens synpunktshantering och kontaktuppgifter till förtroendevalda som
finns på kommunens hemsida bedömer kommunfullmäktiges presidium att
demokratin i Älmhult gynnas i hög utsträckning av redan givna möjligheter.
Kommunfullmäktiges ledamöter har valts för att föra sina väljares åsikter vidare
i den demokratiska processen och det står varje medborgare fritt att ta kontakt
med förtroendevalda om något särskilt önskas framföras.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår med ovan angivna skäl att motionen
avslås.

Presidiets förslag till beslut
 Motionen avslås.

Bo Mazetti-Nissen (M)

Marie Olofsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges vice ordförande

Helen Bengtsson (S)
Kommunfullmäktiges andra vice ordförande
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Motionären
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Kommunledningsförvaltningen
Christoffer Mowide
0476-55118
Christoffer.mowide@almhult.se

Rapport

Beredning av motion om
återinförande av allmänhetens
frågestund

115

Rapport
2020-12-21

2(4)

Innehåll
Uppdraget ..............................................................................................................3
Bakgrund ...............................................................................................................3
Omvärldsbevakning ...............................................................................................3
Rättsliga bestämmelser ..........................................................................................4

116

Rapport
2020-12-21

3(4)

Uppdraget
Kommunfullmäktige tog emot en motion från Tord Helle (SD) den 28 september
2020, § 123. Motionen remitterades av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat
motionen till kanslienheten för besvarande.
I motionen föreslår Tord Helle (SD) följande:
1. ”Att kommunfullmäktige återinför Allmänhetens frågestund på
dagordningen.
2. Att fråga på allmänhetens frågestund besvaras av presidiet i berörd
nämnd.
3. Att Kommunfullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas.
4. Att endast en fråga per frågeställare får ställas vid varje frågestund.
5. Att frågestunden följer kommunfullmäktiges regler för talartider vid
frågor, vilket betyder att frågeställaren ges två minuter att ställa sin fråga
och de förtroendevalda som besvarar frågan ges två minuter vardera för
svar. Den som ställt frågan har sedan rätt till en replik om en minut. De
förtroendevalda har därefter rätt till en kontrareplik om max en minut
vardera.
Utredningen kommer endast redogöra för aktuella ställningstaganden i frågan
från lag och intresseorganisationer samt hur flera kommuner valt att hantera
frågan.

Bakgrund
Allmänhetens frågestund (hädanefter frågestund) har förekommit i Älmhults
kommun inför kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen (mellan
åren 2001-2009,2011-2015). Vid några tillfällen har det också förekommit
frågestund inför specifika ärenden1. Vid flera tillfällen2 har också frågestunden
förekommit som en enskild punkt i kommunfullmäktiges protokoll och alltså då
inte gällt ett specifikt ärende.
Älmhults kommun har inte reglerat allmänhetens frågestund i arbetsordningen
för kommunfullmäktige.

Omvärldsbevakning
Alvesta, Markaryd, Växjö, Tingsryd, Uppvidinge, Lessebo, Ljungby, Olofström
och Osby har någon form av allmänhetens frågestund. Östra Göinge och
Hässleholm har inte det.
Bland de kommuner som har frågestund med i kommunfullmäktiges
arbetsordning finns bestämmelser i nästan samtliga att punkten ska vara tidsatt3.
Utöver bestämmelsen att punkten ska vara tidsatt är det olika vad respektive
kommun valt att lägga in i arbetsordningen för att reglera frågestunden. Vissa
Delårsrapport augusti 2009, KF § 124/2009; Information om Pågatåg 2011, KF § 64/2011;
Redovisning av parkeringsutredning, KF § 125/2011; Information om energi- och klimatstrategi,
KF § 29/2012. Endast protokoll från 2000 till år 2020 är undersökta.
2 KF § 30/2009, KF § 146/2007, KF § 130/2007, KF § 104/2007. Endast protokoll från 2007 till
2020 är undersökta.
3 Samtliga kommuners arbetsordning finns på kommunernas officiella hemsidor.
1
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kommuner reglerar vad frågorna får handla om, vissa kommuner reglerar vem
frågan får ställas till, många kommuner reglerar hur inläggen ska gå till. I
Olofström och Osby finns en begränsning i vilket sammanhang frågestunden ska
förekomma på kommunfullmäktiges sammanträden. Övriga kommuner har
ingen sådan begränsning.

Rättsliga bestämmelser och bedömningar
Kommunallagen reglerar inte förfarandet med frågestund generellt för några
andra än ledamöter. Däremot medger kommunallagen kommunfullmäktige
möjlighet att bjuda in allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen vid ett
sammanträde.
Kommunallagen ger kommunfullmäktige rätten att bestämma att andra än
ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Syftet med
regeln i kommunallagen är dock inte att en för vid krets av personer ska tillåtas
yttra sig. SKR:s bedömning är att reglerna ger kommunfullmäktige möjlighet att
i viss mån införa någon form av allmänhetens frågestund4.

Bilaga:
1. Arbetsordning för kommunfullmäktige – Ett underlag för lokala
bedömningar, reviderad upplaga daterad, mars 2019, Sveriges kommuner
och Regioner. (Information som är aktuell för beredningen av denna
motion finns på sidan 39-40 i dokumentet)
Arbetsordning för kommunfullmäktige – Ett underlag för lokala bedömningar, reviderad
upplaga daterad, mars 2019, Sveriges kommuner och Regioner
4
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. Det är en reviderad utgåva av det
underlag till arbetsordning som ursprungligen gavs ut av Sveriges kommuner och Landsting 2016.
Revideringen sker i anledning av den nya kommunallagen (2017:725).
Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en
arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. För att underlätta
anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i fullmäktige.
Författare till skriften har varit förbundsjuristen Emilia Danielsson och Lena Dalman med biträde av
förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma vid avdelningen för juridik.
Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.

Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena Dalman, lena.dalman@skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, mars 2019
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE
INLEDNING
Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Vad som härefter sägs i underlaget avseende
landsting omfattar även regioner enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
För vårt arbete har vi haft följande utgångspunkter:


innehållet i kommunallagen



utvecklingen av kommunal praxis



den kommunaldemokratiska utvecklingen



hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna och landstingen.

Vår normalarbetsordning innehåller förslag till bestämmelser och kommentarer till dessa. Det bör betonas att det
rör sig om ett underlag för lokala bedömningar, och att vår normalarbetsordning utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan utformas. Mot den bakgrunden redovisar vi också ett flertal alternativa lösningar i kommentardelen.
Erfarenheten visar att fullmäktiges grundläggande funktioner är desamma i alla kommuner och landsting men att
det kan finnas olika uppfattningar i detaljfrågor. Det är därför naturligt att arbetsordningarna varierar inom de
ramar som lagen tillåter. Hänsyn kan t.ex. tas till kommunens eller landstingets storlek, antalet partier i fullmäktige, fullmäktiges storlek och hur man ser på fullmäktiges roll.
Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot KL eller
annan lag. Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv
karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om
fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut
om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av
dem kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver
upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara överträdelser
av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in
i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför beaktas vid införande av ytterligare bestämmelser i arbetsordningen.
Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur
ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de
inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om
1.

antalet ledamöter i fullmäktige,

2.

när sammanträden ska hållas,

3.

anmälan av hinder att delta i sammanträden.

4.

inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,

5.

vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,

6.

rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,

7.

förfarandet vid omröstningar,

8.

handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,

9.

formerna för justeringen av protokollen, samt
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen
även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans.
Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger rambestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s.
194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå fram- stå som angeläget att ta in bestämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens ”ordningsmakt”.
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KAPITEL

1

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL)
1§ Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden
anser att det behövs.
INTERIMS ORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige
längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
FYLLNADSVAL TILL PRE SIDIET M.M.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges
in till kommunstyrelsens kansli.
TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.
EXTRA SAMMANTRÄDE
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
ÄNDRINGAR I SAMMANTR ÄDESORDNINGEN
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
9 § Fullmäktige sammanträder i …
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.
I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta
sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när samman-trädet avbryts om
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLING AR TILL SAMMANTRÄDE
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte
annat följer av lag.

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de
avses bli ställda.
ANMÄLAN AV HINDER FÖ R TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur
att tjänstgöra.

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot
att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att
tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett
ärende.
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UPPROP
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
PROTOKOLLSJUSTERARE
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera
protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det
senare under sammanträdet.
YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA
22 § Rätt att delta i överläggningen har







kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd /regionråd. Dessa har även rätt att framställa
förslag.
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende
där nämndens verksamhetsområde berörs,
ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som
beredningen har handlagt,
ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation
eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör förhållandena i företaget.
Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid
besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och
årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas
granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
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Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDE NA
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig
och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får
ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.
YRKANDEN
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till,
om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet
fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
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OMRÖSTNINGAR
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot
avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara
omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den




upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns
särskilda föreskrifter i lag.
MOTIONER
31 § En motion




ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
MEDBORGARFÖRSLAG
32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag).
Ett medborgarförslag





ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
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Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
INTERPELLATIONER
34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen
ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret
ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande.
FRÅGOR
35 § En fråga ska



vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
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BEREDNING AV ÄRENDEN
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska
beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
ÅTERREDOVISNING FRÅN N ÄMNDERNA
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSF RIHET OCH ANMÄRKNING
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
VALBEREDNING
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande
mandatperioden.
Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
JUSTERING AV PROTOKO LLET
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt
innan fullmäktige justerar den.
RESERVATION
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet.
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som
upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap.
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
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KAPITEL

2

KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR
FULLMÄKTIGE
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL)
1 § Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter och …. ersättare.
Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i arbetsordningen. Vid
lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att
minska antalet ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare eller därunder.
Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot
jämfört med större kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns i 5 kap. 5-7
§§ KL. För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas ersättare (5 kap. 8 § KL). Fullmäktige ska bestämma antalet
ersättare. Detta kan ske genom bestämmelse i arbetsordningen (alternativ 1) eller genom särskilt beslut.
Länsstyrelsen utser sedan ersättare enligt 14 kap. 16 och 17 §§ vallagen (2005:837).
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice ordförande och att bestämma
tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare
än den mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med detta även fatta beslut
om tidpunkten för nästa val av presidium.
Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice ordförande. Fullmäktige kan dock
välja att antingen bara ha en vice ordförande eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur
fullmäktige vill att representationen i presidiet ska se ut.
Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet uppgifter för att vitalisera fullmäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock
inte på presidiet utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande förhållandena och önskemålen i kommunerna och landstingen har i bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före utgången av december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att samordna nominering
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och val till presidieposterna med övriga nomineringar och val. Den kommun eller det landsting som så önskar
kan givetvis föreskriva något annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.
Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja presidium åt nyvalda fullmäktige. Valen ska således förrättas någon gång under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäktiges ordförande har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och med att presidiet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan
presidiet ges en mer aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive kommuns/landstings arbetsordning.
Det är i arbetsordningen som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strategiska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23).
Eftersom det finns stora variationer i hur kommuner och landsting väljer att organisera sig och sitt arbete kan
presidiets roll komma att variera mycket. Vi har därför inom ramen för detta normalförslag valt att i dagsläget
inte ge några förslag på presidiets arbetsuppgifter utöver de som anges i 38 och 39 §§. Det är upp till varje kommun/landsting att här fylla på med bestämmelser om presidiets arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av
presidiets roll.
INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet,
till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interimsordförande. Bestämmelsen i
3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för ordet, till dess att hela presidiet har valts.
Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats uppgiften att fungera som ordförande, när samtliga i presidiet är förhindrade att sköta ordförandeskapet.
FYLLNADSVAL TILL PRE SIDIET M.M.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en presidiepost inte vara
vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen
om fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”regel.
Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för återstoden av tjänstgöringstiden
för den som har avgått.
HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen.
Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande,
ankommer det på ålderspresidenten att vara ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten
bör kunna fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken måste detta vara
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sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarsprövning. Givetvis hindrar inget att man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande tilllägg göras:
Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande.
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag
under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan
ges in till kommunstyrelsens kansli.
Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag
upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna
fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan
om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas.
TID FÖR SAMMANTRÄDEN A (5 KAP. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i
oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.
Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden ska
hållas. Detta är ett normalförslag och det finns således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sammanträde ska hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits här.
Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid sammanträdena ska börja och därför
inte i beslutet ange klockslagen för sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden.
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden har emellertid enligt 8 § i denna
arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst sammanträde.
Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid sammanträdet ska börja påverkas av
olika förhållanden. Det är därför mer praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet
att bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock samråda med styrelsens presidium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § tredje stycket.
Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att fullmäktiges mandatperiod räknas från den 15 oktober. I förarbetena anges att det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet
slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att majoriteten i nyvalda
fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter
valet (prop. 2013/14:5 s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i stället för
november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas först före utgången av november månad (11
kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången
av december månad.
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EXTRA SAMMANTRÄDE
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Kommentar: 5 kap. 12 § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst
en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det
behövs.
ÄNDRINGAR I SAMMANTR ÄDESORDNINGEN
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.
Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden eller dagen för ett sammanträde
omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras
på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har inletts. När sammanträdet väl har
inletts är det fullmäktige som beslutar om detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta kan t.ex. göras genom ett anslag i
anslutning till sammanträdeslokalen samt genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
9 § Fullmäktige sammanträder i …
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett sammanträde innehålla uppgift
bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige
varken i arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får ordföranden bestämma
platsen.
I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden
att bestämma om en annan plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls inom
kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige att välja en annan plats. Eftersom det är
viktigt att sammanträdet är tillgängligt för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför
kommunens/landstingets område.
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans. Varje kommun och landsting avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det
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krävs inget särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta deltagande på distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.
I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan
handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt
att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.
Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är alltså
inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan
kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktuellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan
höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del
på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka
tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas.
Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid
votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans
inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 s. 35 f ).
I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in.
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de
ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages (5 kap. 13 § KL)
Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens
webbplats.
Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med den kallelse
som skickas till ledamöterna.

Arbetsordning för fullmäktige

21

140

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om fortsatt sammanträde. I arbetsordningen behövs därför regler om detta.
I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag. Bestämmelsen är
utformad så att ett sammanträde endast kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om fullmäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen.
Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde, anges i bestämmelsen
att fullmäktige genast ska besluta om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna uppgift anförtros ordföranden.
Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på vanligt sätt. KL föreskriver att ett tillkännagivande om varje sammanträde ska utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens/landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt tillställas
varje ledamot och ersättare.
Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa bestämmelser följas. I fjärde
stycket i förslaget finns därför en regel som anger att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan
situation. Det är dock angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
blir underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger
ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLING AR TILL SAMMANTRÄDE
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om
inte annat följer av lag.
Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem som får avgöra när fullmäktige ska
behandla ett ärende och hur ett sådant avgörande ska förankras. I detta förslag har ord-föranden tillagts rätten att
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens presidium. KL utgår från att vissa
ärenden ska behandlas inom vissa i lagen angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen
(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) samt beslut i frågan om ansvarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det
finns särskilda regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i hela landet.
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14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av styrelsens
och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en vecka innan sammanträdet, men
det måste i arbetsordningen finnas utrymme för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har
någon sådan tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i brådskande ärenden, acceptera även en annan ordning än den som anges i bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats
som en ”bör”regel.
Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt ska tillhandahållas före
sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför
valt att föra in en sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga ledamöter och ersättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De
ledamöter och ersättare som inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade
med vanlig post.
Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av sammanträdeshandlingarna som
därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt intresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att handlingarna i undantagsfall kan ta
slut. Därför är en ”bör”regel att föredra. Till saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå
i princip är garanterad att få ut handlingarna före samman-trädet. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet
i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § och 8 kap. 15 § KL).
ANMÄLAN AV HINDER FÖ R TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTT ARE
Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om inkallande av ersättare och
deras tjänstgöring.
I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av bestämmelserna i dåvarande 5
kap. 12–16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap.
17-21 §§ KL. Här kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i arbetsordningen.
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i
tur att tjänstgöra.
Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan om hinder ska göras och vem som
ska se till att ersättare underrättas om tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i
14 kap. vallagen.

Arbetsordning för fullmäktige

23

142

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i
tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas in både när hinder anmäls i
förväg och när hinder uppkommer under ett pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller
en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in den ersättare som står närmast i
tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in som huvudregel.
Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in en ersättare som inte är närvarande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig”
ligger alltså att en ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte tillåtet i fullmäktige.

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.
Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för ersättare som har kallats till tjänstgöring och som får förhinder samt för ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta
i sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett
ärende.
Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska dock meddela ytterligare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när
en ledamot eller en ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte
ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta bör ske endast om det föreligger
särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är omfattande,
t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger endast om en ersättare träder in.
Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Således bör ett godtagbart skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande
ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in.
I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående handläggning av ett ärende. Regeln är således inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 178 f).
UPPROP
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid sammanträdet och att den är tillgänglig
under hela sammanträdet. Därmed finns knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den
ska föras. Detta är rent praktiska frågor.
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Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt vid sammanträden som satts ut
att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon
annan.
PROTOKOLLSJUSTERARE
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter sammanträdet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för justeringen av protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. omedelbar justering.
Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför
skriftligen redovisas vid sammanträdet.
I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart efter det att uppropet har
förrättats. Justerarna har också fått uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det
senare under sammanträdet.
Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar ärendena i den
turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen.
En bestämmelse om detta finns i andra stycket.
Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande ärenden som tillkännages med
förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller tillkännagivande.
I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp till behandling under sammanträdet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas
anledning att justera bestämmelserna.
Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det senare under ett sammanträde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat handlägga kan visa sig vara beroende
av ett annat ärende som är uppsatt längre ner i tillkännagivandet.
Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta handläggningen och avvakta med beslutsförfarandet i ett ärende där många yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige handlägger ett eller flera andra ärenden.
Ett sådant avbrott bör kunna göras utan att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop.
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet ställas
under proposition.
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I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta handläggningen av ett ärende för att
återuppta den senare under sammanträdet.
YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA
I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behöver man i arbetsordningen inte ange att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör.
I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på fullmäktiges sammanträden. I 5
kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd/landstingsråd/regionråd enligt 4 kap. 2 § KL har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden samt delta i överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i fullmäktige. (Är man fullmäktigeledamot får man alltid delta i överläggningarna.)
Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten (5 kap. 40 § KL).
Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget
kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL).
Om det finns något hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna upplysningar.
En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting som har bildat
en gemensam nämnd. Presidiet i den gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna
och landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Dessa föreskrifter i KL ger anledning till att föra in bestämmelser i arbetsordningen.
KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens/landstingets ledande tjänstemän rätt att delta i fullmäktiges
överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att exempelvis kommundirektören med stöd av 5 kap.
40 § KL ges rätt att delta i överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och lämna
sakupplysningar under sammanträdet.
Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är
rimligt att åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett
ärende som avser ett sådant yttrande.

22 § Rätt att delta i överläggningen har



kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd/regionråd. Dessa har även rätt att framställa förslag.
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende
där nämndens verksamhetsområde berörs,
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som
beredningen har handlagt,
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation
eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar
ett ärende som berör förhållandena i företaget,
 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid
besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.
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Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i fullmäktige
möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten.
Den första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och tredje punkterna ges ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.
Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra förtroendevalda ska få vara adressater.
I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, när fullmäktige
har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna
och de tjänstgörande ersättarna – behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpellationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om handläggningen av
interpellationer och frågor.
I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon annan
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga” täcker
bestämmelsen också en sådan ledamot av ett kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroendevalda som kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i arbetsordningen.
Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL.
I dessa ärenden är det lämpligt att styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i arbetsordningen.
23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och
årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas
granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.
Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre KL. Revisorerna ska alltså
kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade
rätt att delta i överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses ha fått denna rätt
måste de kallas till sammanträdet.
Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden som rör revisionen behandlas
eller ärenden rörande revisorernas granskning.
Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra stycket KL.
Fjärde och femte stycket är av upplysningskaraktär och motsvarar innehållet i 5 kap. 40 och 49 §§ kommunallagen.
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24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, de gemensamma nämnderna,
revisorerna samt de anställda hos kommunen eller landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden
och lämna upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning omfattas inte av KL:s
bestämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigeberedning består enligt 3 kap. 2 § KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet att
någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den föreslagna bestämmelsen också ordförandena och vice ordförandena i fullmäktigeberedningarna.
Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i vilken utsträckning presidierna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Detsamma gäller också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden en
sådan befogenhet.
I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska få yttra sig under överläggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu.

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman yttranderätt. Arbetsordningen kan
därför innehålla en bestämmelse om detta. Det är givetvis möjligt att begränsa yttrande-rätten till att avse enbart
laglighetsfrågor.
I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för fullmäktiges sekreterare just i
laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor
i fullmäktige. Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41 § KL skyldig att lämna upplysningar, men denna skyldighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning
att ge sekreteraren en mer vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDE NA
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig
och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.
Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i
arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan
enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden
överskridits.
I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna
intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som avlägsnar sig från
ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med
hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1).
Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt en arbetsordning som hade en
bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som
strider mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också kunde inbegripa yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, hade ordföranden getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begränsning av yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag.
KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet på detta sätt. Möjligen skulle detta
kunna ske genom att begränsningarna i yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg:
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning
och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande.
Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden har vi i stället kompletterat bestämmelsen med en rätt för ordföranden till upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett sammanträde då fullmäktige inte längre är beslutsför (5 kap. 45 § KL).
I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för ordföranden att tillgripa utvisning. I förarbetena utgår man dock från att bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i arbetsordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188).
Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige som andra som bevistar fullmäktiges sammanträde.
YRKANDEN
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas
till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med rättspraxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
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DELTAGANDE I BESLUT
I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad som gäller vid omröstning och beslut.
Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.
I denna bestämmelse regleras även ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna
avgöras.

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet
fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med
acklamation.
Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett
beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit
i ett beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha deltagit
i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid
uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
OMRÖSTNINGAR
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.
Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den vilar också
delvis på avgöranden i rättspraxis. I de kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar
måste bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra stycket ges följande lydelse:
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning.
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara
omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den




upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns
särskilda föreskrifter i lag.
Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak överens med tidigare förslag
på arbetsordning.
MOTIONER
31 § En motion




ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna om beredning i 36 § i detta förslag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med
undertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även undertecknade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som skannats och därefter skickats per e-post
godtas. Ett dokument eller e-post som är försett med e-signatur är även det undertecknat.
MEDBORGARFÖRSLAG
32 § Den som är folkbokförd i kommunen/i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).
Ett medborgarförslag





ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige besluta att den som är
folkbokförd i en kommun eller i en kommun inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgivande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet
i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medborgarförslag ska hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana.
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Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett medborgarförslag rätt att delta i överläggningarna. En sådan bestämmelse skulle kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt:
Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.
I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs ett krav på stängda dörrar i de
situationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje stycket KL.
Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav
är det angeläget att fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarför-slagen hanteras i nämnderna (prop.
2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför informeras om vilka beslut som fattats med anledning av förslagen. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen.
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är, och bör även informeras om anledningen till att ärendena inte kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24
s. 20). Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige kan tas i nämndreglementena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är undertecknad, är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige
utan kan avvisas redan hos kansliet.
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos fullmäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller
rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget enligt 10 kap. 3 §
KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller
en bestämmelse i arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda
bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden.
På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen/landstinget bildat
med någon annan.
INTERPELLATIONER
I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). Som sagts tidigare har ersättarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är
viktigt från principiell synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så långt som
det är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina formella och praktiska
begränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70).
Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en viss reglering i arbetsordningen.
Denna kan emellertid inte göras heltäckande. Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar
och traditioner.
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34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid
sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen
ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret
ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen /landstinget är
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande.
Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indirekt av KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL
sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den utformning som lagens
föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp att en interpellation ska vara undertecknad av en ledamot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.
I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens kansli.
Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har någon tidsfrist för inlämnandet
inte angetts. I paragrafen beskrivs också ersättarnas förutsättningar för att få interpellera.
Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits in som anger när en interpellation senast bör besvaras.
Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av svaret, innan det tas upp på ett
sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga ledamöter för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda.
Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har formulerats så att den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än en dag.
I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma att en ledamot i en företagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det
kan vara fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer ensam eller ett företag
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste
vara vald av fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget.
I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen
hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.
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I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av
en interpellation till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som
kommunen eller landstinget är medlem i.
En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den överläggning som svaret på
interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt interpellationen ska få delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan bestämmelse har
tagits in i detta normalförslag.
Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får bestämma att även andra förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om detta.
En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att interpellationer endast får ställas till sådant
kommunalråd som avses 4 kap. 2 § KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap.
52 § andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner och landsting. Följande
text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till kommunalråd och oppositionsråd.
Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. Det har därför ansetts rimligt
att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras.
Kretsen av adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det
skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges ordförande eller vice ordförandena i fullmäktige. Kommunernas och landstingens nämndorganisationer är med anledning av den vida organisationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är lämplig och motiverad från demokratisk
synpunkt kan skilja sig från kommun till kommun och landsting till landsting.
Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. Här bör dock de partipolitiska
effekterna vägas in. Också utskottsordförande som inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även
ordförande i en särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna interpelleras.
I några kommuner vill man att interpellationer och frågor behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att
interpellation kan avse en nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige.
Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet.
Enligt 5 kap. 45 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om
inte mer än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande. Sista stycket är såldes av frivillig karaktär.
FRÅGOR
35 § En fråga ska



vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta upplysningar. När en fråga besvaras
får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara
lika som den som gäller för interpellationer.
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BEREDNING AV ÄRENDEN
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska
beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att ett ärende ska beredas av en
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en
annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för fullmäktige. Fullmäktige har dock viss frihet att bestämma om formerna för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena
på sakliga grunder bestämma om beredningens omfattning.
Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd
som fullgör obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när fullmäktige
bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad organisation med många lokala nämnder och
nämnder med begränsade ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet nämnder som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till fullmäktige har samband med de vida
ramarna att bestämma om nämndorganisationen.
I 5 kap. 26–36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De flesta bestämmelserna rör dock
olika undantag från beredningstvånget.
Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av ärendena i arbetsordningen. I vårt förslag har frågan om hur beredning ska ske överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat.
Detta innebär inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. Vad det egentligen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre än vad beredningstvånget kräver och också
höra t.ex. organisationer eller andra intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen
att uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd.
Som en alternativ lösning kan man behålla det äldre systemet med remissrätt för fullmäktiges ordförande. Detta
system går tillbaka till förarbetena till 1953 års kommunallag. Nedan exempel på formuleringar har hämtats ur
1985 års normalarbetsordning:
Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på ordförandens uppdrag kanslichefen remittera till styrelsen för beredning.
Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, ska ordföranden då göra anmälan om remissen.
Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av
bestämmelserna i första stycket.
För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som kommer in, om beredningen
och de remisser som beslutas, bör detta redovisas för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie
sammanträde och att redovisningen avser det som har förekommit sedan fullmäktige senast höll ett ordinarie
sammanträde.
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UPPMJUKNING AV BERED NINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER
Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens omfattning avser i praktiken
kommuner och landsting som har lokala nämnder, dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande
(prop. 1990/91:117 s. 184). Eftersom det övervägande antalet kommuner och landsting saknar lokala nämnder
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. Om det finns både centrala
och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämnden endast undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer detta av beredningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäktige väljer ut ett begränsat antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig grund.
En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande:
Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast i den omfattning
fullmäktige anser att det behövs.
ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.
Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag
som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige
kan utöva sin styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för
denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om återredovisning
är det lämpligt att bestämmelserna härom finns i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSF RIHET OCH ANMÄRKNING
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.
Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 § KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämnder och beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § KL ta ställning till om
anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera
hela detta förfarande. Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta innebär
att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt ansvarar för att lägga fram motiverade
förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning.
Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den som är redovisningsskyldig till
kommunen eller landstinget får nämligen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Detta innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i styrelsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan
närstående till ordföranden eller vice ordförandena.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att genomföra revisionsuppdraget, men
styr i övrigt inte revisionens arbete. En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt
ska bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en fullmäktigeberedning för detta
ändamål.
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VALBEREDNING
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande
mandatperioden.
Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta en valberedning för handläggning
av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i
arbetsordningen. I vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en fullmäktigeberedning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning.
Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval undantagits från valberedningens
uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar
ska gälla för valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av
protokoll samt reservation.
Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” sammansättning av representanter från
fullmäktiges partier utan att dessa väljs som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för
alla i fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är då fråga om en partiöverenskommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som därför inte behöver regleras i arbetsordningen.
JUSTERING AV PROTOKOLLET
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt
innan fullmäktige justerar den.
Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som
fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte
justeringen görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nödvändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas
om innehållet i protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193).
Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som förevarit på sammanträdet. Justeringen innebär alltså inte något ställningstagande till de beslut som fattats.
I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. KL föreskriver inte att ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart
(jfr. prop. 1990/91:117 s. 193).
Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför tagits in om detta. För att en
paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in.
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Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt sammanträde, bör fullmäktige
bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till.
RESERVATION
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. Formen för reservationen
anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när
protokollet justeras.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden
undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare normalarbetsordningen.

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap.
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om det i protokollet finns sådana
personuppgifter som inte får publiceras på grund av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller
annan författning.
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KAPITEL

3

KOMPLETTERANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER
KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHET ENS FRÅGESTUND”
Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av personer tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 181).
I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-redovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL).
Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av ”allmänhetens frågestund”
vid ett eller flera sammanträden.
För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar vi här ett förslag till lösning. I
vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar.
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:
1.
2.
3.

när fullmäktige behandlar årsredovisningen
när fullmäktige behandlar budgeten
vid…

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de
förtroendevalda eller anställda hos kommunen/landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den.

Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att allmänhetens frågestund
ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att
ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större intresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa
allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt.
När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka personkretsen, eftersom lagen talar om
”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på
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5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör frågerätten kunna begränsas
till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i en kommun inom landstinget. Det praktiska problemet blir då att kontrollera om frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning
bör den framgå direkt av arbetsordningen.
Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.
Uppgift om frågestunden ska därför tas med i tillkännagivandet av sammanträdet.
Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma under frågestunden. Det kan inte
vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är meningen.
Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras och också att han eller hon bestämmer vilka förtroendevalda (som inte är ledamöter) eller anställda hos kommunen/landstinget, som behöver
inställa sig vid sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs att ordföranden
även ska samråda med vice ordförandena.
KOMPLETTERANDE REGLE R OM MÖJLIGHET ATT L ÄMNA INFOR MATION
Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för särskilt utpekade att lämna information till fullmäktige om sin verksamhet. Det kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommunalrådet/ landstingsrådet/regionrådet en sådan rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbetsordningen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering.
Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående verksamhet.
Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar
I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att
fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
I det följande ges exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta
motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser
som behövs och hur de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas.

1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden ...
(antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december månad.
Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder.
2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till
ledamöter.
3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna beredningen, socialberedningen, miljöberedningen).
4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.
Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till beredningen.
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5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen/landstinget som hör till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen
finner påkallade.
6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller
behandling av en viss fråga.
8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandattiden för denna.
9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även möjligt att till ledamot
eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är förtroendevald.
Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. Valbar till ledamot
och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs
enligt 1 kap. 7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som
inte redan är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta.
Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som ledamot eller ersättare i
en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL.
Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigeberedning ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbarhetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om detta och att i praktiken hålla sig till fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs.
En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha beredningsuppgifter. Att ansvara för förvaltningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.
Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får en fullmäktigeberedning ses
som ett kompletterande beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte
delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning.
Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör alltid ska ges tillfälle att
yttra sig, om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna
vid beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar att helt sköta den.
En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst verksamhetsområde och att för fullmäktiges räkning följa verksamhetens utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att
väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en eller flera verksamheter
förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som beredningen finner påkallade.
I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot rapporter från nämnderna om verksamhetens utveckling, ekonomiska prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om omfattningen och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har fullgjort sina uppdrag att
genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funkt
ioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 1990/91:117 s. 157). Något
lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte.
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Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda
verksamheten, bör de åläggas detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras
med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem
i det sammanhanget.
En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäktige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra det.
Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis
ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten
ska tillåtas närvara.
Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings uppgiftsområde. De kan t.ex.
vara knutna till en eller flera nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets
budget.

ARBETSORDNING FÖR FU LLMÄKTIGE

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige.
Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan
även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser
om beslutsprocessen i fullmäktige.
Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00

Arbetsordning för fullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Ärende 15
Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 55 Komplettering av redovisning avseende
verkställighet av motioner och medborgarförslag
2015-2016
Ärendenummer KS 2018/52

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och
lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslog i motion daterad 2018-03-22 att fattade beslut
kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 skulle redovisas med en
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller
varför de inte genomförts.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 94 att bifalla motionen och ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 2019-08-31 redovisa
verkställighet av de medborgarförslag och motioner som bifallits av
kommunfullmäktige under åren 2015–2016. Redovisning av år 2017 har gjorts i
ett annat beslut, 2019-08-13, § 162.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 21
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15
 Skrivelse ”Komplettering avseende verkställighet av medborgarförslag och
motioner 2015–2016, daterad 2021-01-15
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 154
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32
 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner
daterad 2018-03-22.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

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)
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21 Komplettering av redovisning avseende
verkställighet av motioner och medborgarförslag
2015-2016
Ärendenummer KS 2018/52

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och lägger ärendet till
handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslog i motion daterad 2018-03-22 att fattade beslut
kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 skulle redovisas med en
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller
varför de inte genomförts.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 94 att bifalla motionen och ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 2019-08-31 redovisa
verkställighet av de medborgarförslag och motioner som bifallits av
kommunfullmäktige under åren 2015–2016. Redovisning av år 2017 har gjorts i
ett annat beslut, 2019-08-13, § 162.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15
 Skrivelse ”Komplettering avseende verkställighet av medborgarförslag och
motioner 2015–2016, daterad 2021-01-15
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 154
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32
 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner
daterad 2018-03-22.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

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
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-01-15
Kommunledningsförvaltningen
Maria Johansson
maria.johansson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Komplettering av redovisning avseende
verkställighet av motioner och medborgarförslag
2015–2016
Ärendenummer KS 2018/52

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslog i motion daterad 2018-03-22 att fattade beslut
kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 skulle redovisas med en
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller
varför de inte genomförts.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 94 att bifalla motionen och ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 2019-08-31 redovisa
verkställighet av de medborgarförslag och motioner som bifallits av
kommunfullmäktige under åren 2015–2016. Redovisning av år 2017 har gjorts i
ett annat beslut, 2019-08-13, § 162.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 154 att godkänna redovisning
avseende verkställighet av motioner och medborgarförslag för åren 2015–2016.
Fullmäktige gav också kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera
redovisningen och återrapportera resultatet till fullmäktige.
I föregående rapport fanns uppdrag där åtgärd ej redovisats. En redovisning av
vidtagna åtgärder i dessa uppdrag har tagits fram och bifogas i separat skrivelse,
”Komplettering avseende verkställighet av medborgarförslag och motioner
2015–2016” daterad 2021-01-15.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15
 Skrivelse ”Komplettering avseende verkställighet av medborgarförslag och
motioner 2015–2016, daterad 2021-01-15
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 154
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32
 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner
daterad 2018-03-22.
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Tjänsteskrivelse
2021-01-15

2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
-

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och lägger ärendet till
handlingarna.

Maria Johansson

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

167

Verkställighet av medborgarförslag och motioner från åren 2015-2016

2021-01-15

Komplettering med redovisning av åtgärder
Diarienummer

Kommunfullmäktigebeslut

Uppdrag riktat till

Genomfört Kommentar

2015/133
Medborgarförslag
om cykelpump vid
tågstationen
2015/204
Medborgarförslag om
cykelväg mellan
Älmhult och Delary

Medborgarförslaget bifalls.

Tekniska förvaltningen

JA

Medborgarförslaget bifalls.

Tekniska
JA
förvaltningen/Planeringsavdelningen

2015/138
Medborgarförslag
om att skapa ett
busstopp nära
vårdcentralen i
Älmhult
2015/158
Medborgarförslag
om hundrastgård i
Älmhult

Medborgarförslaget bifalls.
KommunstyrelsenKommunstyrelsen får i
Planeringsavdelningen
uppdrag att anordna busstopp i enlighet
med kommunledningsförvaltningens
yttrande daterat 2016-04-06.

NEJ

Medborgarförslaget bifalls.

JA

Tekniska förvaltningen

1
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Det finns en cykelpump vid det så kallade
taxi-huset strax söder om stationsbyggnaden.
Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att se
över om och i
så fall hur man kan förflytta sig med cykel
mellan Älmhult och Delary på det mindre
vägnätet utan att behöva förflytta sig på väg
120. Detta arbete har gjorts och det framkom
att man till stora delar kan förflytta sig på det
enskilda vägnätet.
Projektering har genomförts, färdigt underlag
finns att
tillgå, dock saknas medel i budget för att få
ett busstopp på plats.
Klart

Verkställighet av medborgarförslag och motioner från åren 2015-2016

Diarienummer

Kommunfullmäktigebeslut

2015/210
Kommunfullmäktige besvarar
Medborgarförslag om att medborgarförslaget i enlighet med
sätta ut fler gatlyktor på tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
vägen ut mot Pjätteryd daterad 2016-03-04.
Förvaltningen bedömer att det är rimligt
att
kommunen kompletterar
gatubelysningen inifrån Älmhults tätort
fram till Hökhult.
2015/8 Motion (L) om Kommunfullmäktige bifaller den del av
sommarutbildning till motionen
entreprenör och annan som handlar om att återinrätta
utbildning
"Sommarkurs som entreprenör" på
Haganässkolan som kommunalt
feriearbete.
2015/166 Motion (L) Motionen bifalls. Kommunstyrelsen
om
(tekniska
kompletterande vägar förvaltningen) får i uppdrag att
för skyddad trafik
genomföra komplettering av gång- och
(cykelvägen Diöcykelvägsnätet i Liatorp i enlighet med
Liatorp)
motionens förslag.
2015/184 Motion (L) Motionen avslås. 1. Kommunstyrelsen
om att
får i
inflyttarguide blir inuppdrag att utreda ett eventuellt
och omflyttarguide
införande av kommunal
bostadsförmedling. 2.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utveckla
åtgärder som innebär ett effektivare
utnyttjande av bostäderna i kommunen.

2021-01-15

Uppdrag riktat till

Genomfört Kommentar

Tekniska förvaltningen

JA

Klart

Utbildningsnämnden

JA

Utbildningsnämnden och centrum- och
handelsutvecklare
hänvisar till projektet UngDrive som
genomförts 2019.

Tekniska förvaltningen

JA

Åtgärd är utförd enligt motion, separerad gångoch
cykelväg längs Bergkvistavägen i Liatorp.

KommunstyrelsenPlaneringsavdelningen

Delvis

1. Servicecenter har inflyttarlots som hjälper till
att
förmedla kontakter till boende. På hemsidan
finns kontaktuppgifter till samtliga hyresvärdar
i kommunen. 2. Samhällsplanerare arbetade
med frågan och flera initiativ togs kring
samverkan med hyresvärdar. Kort därefter
drogs tjänsten som samhällsplanerare in.
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Åtgärder som redan redovisats i föregående redovisning med förslag om avslut (uppdaterad text markerad med *)
Diarienummer

Kommunfullmäktigebeslut

Uppdrag riktat till

2015/183 och 2015/187 Medborgarförslaget bifalls. Kultur- och Kultur- och
Medborgarförslag om fritidsnämnden får i uppdrag att
fritidsnämnden
väggar för
genomföra förslag till graffitivägg vid
graffitimålning
den blivande kulturfabriken Hvita
Korset enligt tekniska förvaltningens
förslag i tjänsteskrivelse daterad
2015-12-17
2015/152 Motion (C, Motionen bifalls. Älmhults kommun kommunstyrelsen
M, KD) om förstärkt inrättar en funktion som
kontroll och analys av kommunkontroller.
verksamhet och
ekonomi

3
170

Genomfört

Kommentar

NEJ

Frågan om kulturfabrik är inte längre aktuell.
Ärendet bör avslutas.

NEJ

I budget 2019 sparades tjänsten in.

Verkställighet av medborgarförslag och motioner från åren 2015-2016
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Åtgärder som redan redovisats i föregående redovisning som pågår (uppdaterad text markerad med *)
Diarienummer

Kommunfullmäktigebeslut

Uppdrag riktat till

2015/79 Motion (C, M) Motionen bifalls. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen
om cykelpool
ger kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att fördela ut uppdraget att:
1. utreda möjlighet till
cykelpool/lånecyklar. 2. utreda
förutsättningar för utökat
cykelanvändande i kommunal
verksamhet, antingen genom bättre
förutsättningar eller genom tydligare
konsekvenser då resepolicy efterföljs.
3. underlätta och informera för cykling
på
2015/95 Motion (L)
Kommunfullmäktige avslår motionen Elmen AB
om ÄBO-byggnation i men ger moderbolaget Elmen AB i
Diö
uppdrag att föra en dialog med ÄBO
kring möjligheterna att bygga bostäder
i Diö samt att även
diskutera tidsplan för detta.

4
171

Genomfört

Kommentar

Delvis genomf *Cykelpool/lånecyklar finns via
servicecenter. Resepolicyn är under
revidering. En cykelplan för kommunen är
under framtagande.

JA

Pågående dialog. Älmhultsbostäder ser i
nuläget inga möjligheter att bygga bostäder i
Diö.
*Bostäder byggs av privat entreprenör under
2021/2022.
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Åtgärder som redan redovisats i föregående redovisning som är klara (uppdaterad text markerad med *)
Diarienummer

Kommunfullmäktigebeslut

2015/137
Medborgarförslag om
kommunal båtramp i
Möckeln

Medborgarförslaget avslås. Tekniska Tekniska förvaltningen
förvaltningen får i uppdrag att
tillsammans med båtklubbarna
förbättra informationen på
kommunens och båtklubbarnas
hemsidor och vid respektive båthamn
om systemet med
iläggningsramper.
Kommunstyrelsen/te
Motionen bifalls.
kniska förvaltningen
Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen i enlighet med
tekniska förvaltningens yttrande att:
1. Inom ramen för
centrumplaneprojektet för Norra
Esplanaden och området kring och på
torget samt vid stationen, ta fram ett
belysningsförslag för allmän belysning
(året runt), effektbelysning
(utsmyckning, året runt) och belysning
för särskilda tillfällen (julbelysning
m.m.). 2. komplettera julbelysning i
Björkparken till julen

2015/15 Motion (M)
om mer belysning i
centrum under julen

Uppdrag riktat till

5
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Genomfört Kommentar
JA

JA

Verkställighet av medborgarförslag och motioner från åren 2015-2016

Diarienummer

2021-01-15

Uppdrag riktat till

Genomfört Kommentar

Kommunfullmäktige besvarar
motionen genom att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram förfrågningsunderlag på
passivhus för ställningstagande.
2015/109 Motion (M) Motionens förslag att kommunen i
om sjukvårdsinsatser samverkan med landstinget utreder
inom närsjukvård
möjligheterna att utveckla
jourverksamheten bifalls.

Kommunstyrelsen

JA

Socialnämnden

JA

2015/164 Motion (C) Motionen bifalls.
om att "låna en
svensk" på
biblioteket

Kultur- och fritidsnämn

JA

Kommunfullmäktigebeslut

2015/53 Motion (C)
nollenergiskola

2015/178 Motion (C)
om ökat fokus på
näringslivsfrågor för
kommunstyrelsen

Motionen bifalls. 1. Kontinuerliga och Kommunstyrelsen
utvecklande kontakter med företagen
etableras när det gäller olika delar av
kommunens verksamhet.
2.Näringslivsutvecklarens roll förstärks
för att fortsätta utveckla kontakterna
mellan företagen och kommunen. 3.
Det tillsätts en lokal utredning för att
kartlägga företagens syn på
kommunens service för att hitta
6
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JA

Information har inkommit från
socialnämnden med hänvisning till ett beslut
2016-04-27, § 62, där tf. socialchef
informerade om det pågående arbetet
rörande samverkan mellan landstingets
närsjukvård och kommunens hemsjukvård.
Socialnämnden fattade beslut om att arbeta
vidare med projektet Äldrehälsa.
Genomfört genom aktiviteten "Låna en
kulturvän".

Verkställighet av medborgarförslag och motioner från åren 2015-2016

Diarienummer
2016/67 Motion (C, M,
KD) om att möta
framtidens krav på
boende för äldre

förbättringsområden. 4. Fokus på de
gröna näringarna ska ökas. 5. En
fortsatt utveckling av kluster/nätverk
inom till exempel transport- teknikoch turismbranschen.

Kommunfullmäktigebeslut

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en tidsplan för arbetet med det
kommunövergripande bostads- och
lokalförsörjningsprogram som nämns
i motiveringen.
2016/71 Motion (C)
Motionen bifalls. 1. Den nya
om gröna lån
passivhus-skolan som ska byggas på
Hagabo finansieras genom gröna lån.
2. Älmhults kommun ska vid framtida
klimatsmarta satsningar beakta
möjligheten att göra hela
investeringen grön.
2015/53 Motion (C)
Kommunfullmäktige besvarar
nollenergiskola
motionen genom att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram förfrågningsunderlag på
passivhus för ställningstagande.
2015/109 Motion (M) Motionens förslag att kommunen i
om sjukvårdsinsatser samverkan med landstinget utreder
inom närsjukvård
möjligheterna att utveckla
jourverksamheten bifalls.

2021-01-15

Uppdrag riktat till

Genomfört Kommentar

Kommunstyrelsen

Hanteras inom ramen för styrning och
ledning.

Kommunstyrelsen

JA

Kommunstyrelsen

JA

Socialnämnden

JA

7
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Elmeskolan är finansierad via grönt lån.
Gröna lån kan användas om man bygger
mycket energisnålt, dvs. passivhus eller
liknande.

Information har inkommit från
socialnämnden med hänvisning till ett beslut
2016-04-27, § 62, där tf. socialchef
informerade om det pågående arbetet
rörande samverkan mellan landstingets

Verkställighet av medborgarförslag och motioner från åren 2015-2016

2021-01-15

närsjukvård och kommunens hemsjukvård.
Socialnämnden fattade beslut om att arbeta
vidare med projektet Äldrehälsa.

Diarienummer

Kommunfullmäktigebeslut

Uppdrag riktat till

2016/116 Motion (SD) Besvarad med hänvisning till tekniska Tekniska förvaltningen
om att rädda
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad
Häradsbäcks skola
2016-09-28: 1. genomföra en
planändring. 2. lägga ut fastigheten till
försäljning. 3. om inkomna anbud
avviker från bedömt marknadsvärde
ska politisk diskussion ske före
eventuellt
2016/165 Motion (C) Kommunfullmäktige ger kultur- och Kultur- och fritidsnämn
om Årets Ljusby i
fritidsnämnden i uppdrag att arrangera
Älmhult
Årets Ljusby i enlighet med motionens
förslag vid lämplig tidpunkt 20172018.
Kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
stadgar för tävlingen och bestämma hur
vinnaren ska uppmärksammas.
2016/176 Motion (M) Kommunfullmäktige ger
Socialnämnden
om bättre uteliv åt
socialnämnden i uppdrag att
Älmhultsborna
återkomma med förslag till
reviderade riktlinjer för
serveringstillstånd.

8
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Genomfört
JA

JA

JA

Kommentar

Sammanträdesprotokoll
2019-09-30

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 154 Redovisning gällande verkställighet av
motioner och medborgarförslag 2015-2016
Ärendenummer KS 2018/52

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning gällande verkställighet av
medborgarförslag och motioner från åren 2015–2016.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera
redovisningen och återrapportera resultatet till fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslog i motion daterad 2018-03-22 att fattade beslut
kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 skulle redovisas med en
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller
varför de inte genomförts.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 94 att bifalla motionen och ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 2019-08-31 redovisa
verkställighet av de medborgarförslag och motioner som bifallits av
kommunfullmäktige under åren 2015–2016. Redovisning gällande år 2017 har
gjorts i ett annat beslut, 2019-08-13, § 162.
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning gällande
verkställighet av motioner och medborgarförslag för åren 2015–2016.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16
 Skrivelse ”verkställighet medborgarförslag och motioner 2015–2016” daterad
2019-08-29
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 94
 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 112
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 61
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-09-30

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32
 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner
daterad 2018-03-22.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-03-26

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 32 Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde:
 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner,
ärendenummer KS 2018/52

Beslutsunderlag
 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner
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Ärende 17

Interpellation ställd till personalutskottets ordförande Sonja
Emilsson (m)
Vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsen redogjorde utbildningsnämndens presidium
och förvaltningschef om läget i förvaltningen. En sak som diskuterades var att året vi levt med
pandemin har inneburit en hög arbetsbelastning på all personal inom utbildningsförvaltningen.
Hög sjukfrånvaro, övertid och omställning till distansundervisning har frestat på.
Detta återfinns även i socialförvaltningen och övriga verksamheter i kommunen. Personalen har
verkligen ställt upp under pandemin och vi står nu med en arbetsmiljöskuld som det är dags att vi
tar ansvar för. Det är vår tur att ställa upp för att se till att personalen har en god arbetsmiljö samt
att vi förebygger sjukskrivningar genom att aktivt arbeta med friskvård.
Under förra mandatperioden startade projektet ”Bryta trenden” som fokuserade på olika
områden inom hälsa, allt från fysisk hälsa till stress. Projektet finansierades till stor del av EUmedel och resultatet var gott. Projektet avslutades 2020 och nu behöver vi återuppta och
intensifiera arbetet med att jobba förebyggande mot sjukskrivningar och att öka hälsan hos
kommunens viktigaste resurs – personalen.
Med anledning av detta önskar jag svar på följande:






Hur ska du som personalutskottets ordförande utveckla arbetet med friskvård för
Älmhults kommuns anställda?
Hur menar du att vi ska ge möjlighet till återhämtning efter den ökade belastningen som
pandemin inneburit för kommunens personal?
Anser du att friskvårdsbidraget är viktigt?
Vad anser du att vi ska göra för att öka användningen av friskvårdsbidraget och hur följer
vi upp detta?
Hur anser du att vi kan stödja cheferna i arbetet med att förebygga ohälsa hos
kommunens personal?

2021-03-17
Eva Ballovarre
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Ärende 18
Utveckla Älmhult hållbart
Älmhults kommun utvecklas positivt och vi ser att det finns ett intresse av att bygga i
kommunen, både från kommunen själv som offentlig aktör men också till stor del från privata
aktörer. Byggnationen sker centralt, i de mindre tätorterna och även på ren landsbygd.
Det är viktigt att politiken är mer delaktiga i besluten gällande utvecklingen och byggnation i
kommunen. Under de senaste åren har vi fokuserat mycket på att bygga passivhus, men det är
inte tillräckligt och vi behöver ta ytterligare ett steg för att bygga hållbart. När ett passivhus byggs
används betongelement, men produktionen av cement, stål och plast bidrar med 31 procent av
utsläppet av växthusgaser totalt.
Vi tycker det är viktigt att Älmhult växer och utvecklas hållbart. Det sociala, det ekonomiska och
det ekologiska perspektivet ska vägas in.
Det ekonomiska perspektivet måste innefatta både investeringskostnaden, men också
driftskostnaden. Hållbara materialval, energieffektiva lösningar och en livscykelanalys behöver tas
ställning till. När investeringar större än ett visst antal basbelopp ska göras så avgörs dessa val av
kommunfullmäktige.
Det ekologiska perspektivet behöver också innefatta att energi och resursanvändandet ska utgå från
en låg miljöpåverkan och när byggnationer görs ska återvinning av material ske hållbart.
Det sociala perspektivet ska tas stor hänsyn till. Idag finns stor kunskap om hur vi bygger trygga
områden som bidrar till att människor väljer klimatsmarta sätt att resa, uppmuntrar till fysisk
aktivitet och skapar naturliga mötesplatser. Vi tror att genom en smart planering kan vi bygga
bort segregationen och minska utanförskapet.
En plan för hållbart byggande ska ha inverkan på hela kommunkoncernen. Allt från framtagande
av detaljplaner, till exploateringsavtal, till upphandlingsunderlag till markansvisningar ska ta
hänsyn till denna plan.
Vi yrkar:
• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och förvaltningar ta fram en strategi för hållbart byggande.
• att kommunens nya strategi för hållbart byggande lägger särskilt fokus på ekonomisk, ekologisk
och social hållbarhet.
• att kommunens nya strategi för hållbart byggande hanterar både kommunala bygg- och
renoveringsprojekt och privat exploatering.

Helen Bengtsson och Tommy Löfquist
Socialdemokraterna
2021-03-22
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