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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunledningsförvaltningen  

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C), ordförande 
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande 
Eva Ballovarre (S), 2:e vice ordförande 
Yvonne Jonsson (C) 
Soili Lång Söderberg (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) §§ 1–12 
Börje Tranvik (-) 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Michael Öberg (MP) §§ 13–20, ers. Stefan Jönsson (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) §§ 1–12 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt §§ 1–3 
Christina Utterström, ekonomichef, §§ 1–4 
Robert Palmqvist, Tf upphandlingschef §§ 1–4 
Jeanette Karlsson, controller §§ 1–6 
Elena Roksmann, budgetsamordnare §§ 1–9 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
§ 1 Val av justerare 

 

4 
§ 2 Fastställande av föredragningslista 

 

5 
§ 3 Antagande av detaljplan för del av 

Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 mfl. (Kattesjön) i 
Diö 

2020/6 

6 - 9 

§ 4 Upphandlingsplan 2022 
2021/238 

10 - 11 
§ 5 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 

2021/237 

12 - 15 
§ 6 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

2020/101 

16 - 17 
§ 7 Äskande om överflyttning av statliga medel för 

övergripande ledning till räddningstjänst 

2021/174 

18 - 19 

§ 8 Överenskommelse Business Region Kronoberg 
2022–2024 

2021/219 

20 - 21 

§ 9 Godkännande av handlingsprogram för 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB 

2019/69 

22 - 23 

§ 10 Framtida grundskoleorganisation – workshops 
2021/236 

24 - 25 
§ 11 Svar på motion om att ta vara på barnens 

engagemang och idéer på platser för barn, 
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - 
Michael Öberg (MP) 

2021/155 

26 - 27 

§ 12 Svar på motion Prioritera våra äldre! - Lars 
Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 

2021/3 

28 - 30 

§ 13 Biblioteksplan 2018–2021 - förlängning 
2022/1 

31 - 32 
§ 14 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/4 

33 
§ 15 Meddelanden 

 

34 
§ 16 Utvärdering av riktlinjer för markprisättning 

2020/125 

35 
§ 17 Utvärdering av riktlinjer för mark och 

exploatering 

2019/66 

36 

§ 18 Information om Medarbetarundersökning 
2021-kommunledningsförvaltningen 

2021/203 

37 

§ 19 Utvärdering av pandemin Covid -19 
2020/168 

38 
§ 20 Uppdatering Linnés Råshult 

 

39 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 1 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar Gustafsson (L) som justerare. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
Gustafsson (L) som justerare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan fastställa föredragningslistan och 
finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 3 Antagande av detaljplan för del av 
Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 mfl. (Kattesjön) i Diö 
Ärendenummer KS 2020/6 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar ”Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 

(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun”, enligt 5 kap. 27 Plan- och bygglagen.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 

upprättas för Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön), i 
Diö, Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns en efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats 
intresse att bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser positivt på 
att fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna 
möta efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla 
planlagd mark där olika typer av bostäder kan uppföras.   
Den gällande detaljplanen för ”Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, Kronobergs 
län, 0765-P13/6” är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i 
bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed till 
att endast villor och radhus kan uppföras.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för olika typer av bostäder.  
En ny detaljplan upprättas för de tomter som tillåter två våningar och där 
kommunen är markägare. Det skapar tydlighet för de privata fastighetsägarna då 
de behåller sina tidigare planbestämmelser. En ny detaljplan kommer inte att 
göras för de sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för 
friliggande villor. 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och handläggs med 
standardförfarande.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Detaljplaneförslaget har varit på samråd 2020-09-16 – 2020-10-14 samt på 
granskning 2021-02-02 – 2021-03-02. Inkomna synpunkter redovisades och 
kommenterades i samrådsredogörelsen, respektive granskningsutlåtandet.  
Namnet för detaljplanen ändrades från ”Detaljplan för Kattesjön i Diö” till 
”Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) i Diö, Älmhults 
kommun” efter uppdragsbeslutet. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 173 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 

• Plankarta: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön), 
i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30 

• Planbeskrivning: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30 

• Granskningsutlåtande: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-11-30 

• Samrådsredogörelse: Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun, 2021-02-02 

• PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för detaljplan, WSP, 
2020-08-18 

• Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av 
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2020-08-24 

• Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C), Yvonne Jonsson (C) och Sonja Emilsson (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Eva Ballovarre (S) och Stefan Jönsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.  
Sonja Emilsson (M) yrkar avslag på Eva Ballovarre (S) och Stefan Jönssons (S) 
yrkande om avslag.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall av kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot avslag av detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Votering begärs. 
Följande beslutsgång godkänns. 
Ja-röst för att bifalla förslaget. 
Nej-röst för att avslå förslaget. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) X   
Sonja Emilsson (M) X   
Soili Lång-Söderberg (M) X   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) X   
Gun-Britt Cedergren (KD) X   
Eva Ballovarre (S)  X  
Ann Johansson (S)  X  
Lars Ingvert (S)  X  
Stefan Jönsson (S)  X  
Börje Tranvik (-) X  

 

Gusten Mårtensson (C) X   
Resultat 7 4  

 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna är positiva till att det byggs villor, radhus, parhus och 
kedjehus i området Kattesjön i Diö. Vi säger dock nej till planändringen som 
innebär att även tillåta byggnation flerbostadshus. Efterfrågan på villatomter, 
radhus, parhus och kedjehus är stor i Älmhults tätort och även i Diö. Kön till 
marklägenheter i Älmhultsbostäders bestånd är cirka 8 år i Älmhults centralort 
och cirka 1 år i Diö. Vi anser därför att det är marklägenheter som behöver 
beredas mark att byggas på. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Upphandlingsplan 2022 
Ärendenummer KS 2021/238 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen vill använda sig av möjligheten av att i ett tidigt skede 

följa och få möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående upphandlingar: 

• Finansiell fordonsleasing. 
• Färskt kött och charkuteriprodukter. 
• Furulund – huvudentreprenad VA, mark. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten ska inför varje budgetår sammanställa förvaltningarnas 
planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ska 
användas som ett verktyg för planering och prioritering, samt för att visa 
presumtiva anbudsgivare vilka upphandlingar som kommunen planerar.  
Kommunstyrelsen ska inför varje kalenderår informeras om de upphandlingar i 
upphandlingsplanen som överstiger 50 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen kan 
genom detta ärende välja ut och besluta om uppföljning av de specifika 
upphandlingar som man i ett tidigt skede vill få möjlighet till att lämna 
synpunkter på.   
Bifogas upphandlingsplan 2022 för information och beslutsunderlag om de 
upphandlingar som överstiger 50 prisbasbelopp som kommunstyrelsen väljer att 
specifikt följa.    
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 174 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01  

• Upphandlingsplan 2022 daterad 2021-12-07 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsens 
beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Upphandlingsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 
Ärendenummer KS 2021/237 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2022, daterad 2021-12-07 

med följande tillägg: 
Att kommunstyrelsen aktivt arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare och 
verkar för att medarbetarna i kommunledningsförvaltningen har en rimlig 
arbetsbelastning – inte för stor och inte för liten. Följs upp via 
medarbetarenkäten. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 10.16-10.27 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. 
Kommunfullmäktige har den 22 november 2021 beslutat om budgetram för 
kommunstyrelsen 2022.  
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2022 bestående av 
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2022, 
driftbudget, investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom 
arbetsmiljö.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 175 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 daterad 2021-12-07 

• Bilaga 1, Investeringsbudget 2022 – 2033 daterad 2021-12-01 

• Bilaga 2, Exploateringsbudget 2022 – 2033 daterad 2021-12-01 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) lämnar följande tilläggsyrkanden: 
1. Att kommunstyrelsen för sin egen del sätter upp målet att antalet 

arbetstillfällen i kommunen ska öka och följer detta nyckeltal. 
 
2. Att kommunstyrelsen är föregångare när det gäller hållbara res- och 

mötesvanor och samtidigt underlättar för invånare och företag att ställa om 
till miljösmarta transporter och strategiskt arbetar för att antalet laddstolpar i 
kommunen ökar. 

 
3. Att kommunstyrelsen aktivt arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare 

och verkar för att medarbetarna i kommunledningsförvaltningen har en 
rimlig arbetsbelastning – inte för stor och inte för liten. Följs upp via 
medarbetarenkäten. 

 
Gusten Mårtensson (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 
punkt 1–2 och bifall till punkt 3. 
 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag att fastställa verksamhetsplan 2022 och finner att 
kommunstyrelsens beslutat så.  
 
Beslutsomgång 2 
Ordföranden ställer bifall av tilläggsyrkande 1 mot avslag av detsamma och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 1.  
Votering begärs. 
Följande beslutsgång godkänns. 
Ja-röst för bifall. 
Nej-röst för avslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsyrkande 1.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)  X 

 

Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 7  

 
Beslutsomgång 3 
Ordföranden ställer bifall av tilläggsyrkande 2 mot avslag av detsamma och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 2.  
Votering begärs. 
Följande beslutsgång godkänns. 
Ja-röst för bifall. 
Nej-röst för avslag.  
Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsyrkande 2.  

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L) X   
Gun-Britt Cedergren (KD) 

 
X  

Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)  X 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 5 6  

 
Beslutsomgång 4 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt tilläggsyrkande 3 
och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 
Ärendenummer KS 2020/101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontroll 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll följas upp och beslutas av nämnd senast 
innevarande år.  
Resultatet av granskningarna visar att förvaltningen utfört alla uppdrag som 
skulle utföras och att en direktåtgärd är slutförd under 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 176 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03 

• Intern kontrollplan 2021 – Uppföljning, Kommunstyrelse, daterad 2021-12-
04 

• Bilaga 1, Uppföljning av beviljade motioner daterad 2021-12-08 

• Bilaga 2, Uppföljning av uppdrag till kommunledningsförvaltningen från 
kommunstyrelsen daterad 2021-12-08 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Äskande om överflyttning av statliga medel för 
övergripande ledning till räddningstjänst 
Ärendenummer KS 2021/174 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen avslår tekniska nämndens begäran om överflyttning av det 

generella statsbidraget för övergripande ledning, då medel för detta avsatts i 
tekniska nämndens budget från och med 2022.   

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2021-10-05, § 103, att begära av kommunstyrelsen 
att det generella statsbidraget för övergripande ledning överflyttas till tekniska 
nämnden. Nämnden begär också att det generella bidraget årligen ska överflyttas 
till tekniska nämnden.  
I samband med förändrad lagstiftning och krav på att kommuner ska ingå i större 
kluster för att hantera övergripande ledning betalas ett statsbidrag ut. Bidraget 
fördelas efter storlek på kommun. Älmhults bidrag för 2021 är 77 616 kr.  
Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen att avslå tekniska 
nämndens begäran utifrån att medel för att hantera övergripande ledning finns 
med i budget från och med 2022 för tekniska nämnden.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 177 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 

• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 103 

• Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-02 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Överenskommelse Business Region Kronoberg 
2022–2024 
Ärendenummer KS 2021/219 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar om deltagande i Business Region Kronoberg 

under perioden 2022-01-01–2024-12-31 enligt förslag till överenskommelse 
från Region Kronoberg, daterad 2021-10-29. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till överenskommelse om deltagande i Business Region Kronoberg 
har inkommit från Region Kronoberg. Överenskommelsen gäller under perioden 
2022-01-01 till 2024-12-31, med utvärdering av samarbetsformen under hösten 
2023. Älmhults kommun har nu att ta ställning till deltagande i Business Region 
Kronoberg (BRK) tillsammans med Alvesta kommun, Lessebo kommun, 
Ljungby kommun, Markaryd kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge 
kommun, Växjö kommun och Region Kronoberg. 
BRK utgör en regional näringslivsfunktion vars syfte är att främja tillväxten i 
regionen och medverka till att skapa ett attraktivt Kronoberg. Region Kronoberg 
innehar det formella samordningsansvaret. Kommunernas insats består av 
arbetstid från kommunernas näringslivsansvariga. Näringslivsansvariga ansvarar 
för förankring och rapportering av relevanta aktiviteter och insatser inom BRK 
till den egna kommunen. 
Bildandet av BRK bygger på ett initiativ ur det etablerade samarbetet mellan 
kommunernas näringslivsansvariga, vars samarbete har utvecklats till en 
arbetsmetod med utgångspunkt i en gemensamt framtagen handlingsplan. 
Handlingsplanen uppdateras årligen, förankras i det regionala 
kommunchefsnätverket och resultat återrapporteras till regionala 
utvecklingsnämnden samt övriga berörda parter inom BRK.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om 
deltagande i Business Region Kronoberg. Överenskommelsen undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 178 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19 

• Förslag till överenskommelse Business Region Kronoberg daterad 2021-10-
29 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

 Kommunchef  
 Region Kronoberg- Regional utveckling 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Godkännande av handlingsprogram för 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB 
Ärendenummer KS 2019/69 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2022–2024. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska 
mål för de närmaste tre åren. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets 
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren, 
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under 
de kommande tre åren. 
 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. 
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för 
åren 2022–2024. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 179 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 

• Handlingsprogram ElmNet AB 2022–2024, daterat 2021-12-01 

• Handlingsprogram Älmhultsbostäder AB 2022–2024, daterat 2021-12-01 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Elmen AB 
ElmNet AB 
Älmhultsbostäder AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Framtida grundskoleorganisation – 
workshops 
Ärendenummer KS 2021/236 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två 

workshops, för att belysa och utreda de olika alternativen för framtida 
grundskoleorganisation. I dessa workshops ska politiska representanter från 
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och utbildningsnämnden delta, 
tillsammans med tjänstepersoner från respektive förvaltning. 

2. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022 och andra workshopen 
ska hållas senast i maj 2022. 

 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokaler man haft 
tillsammans med Internationella skolan, till en tillfällig modulskola uppbyggd 
utanför Haganässkolan.  Beslutet om moduler som togs av kommunfullmäktige 
2019-12-16, § 226, innebär att modulerna ska avvecklas i samband med att 
Paradisskolan står klar till höstterminen 2022.  
Utbildningsnämnden beslutade 2021-11-24, § 138 följande för egen del: 
1. Utbildningsnämnden beslutar att Elmeskolan består som en egen enhet men 

flyttas tillfälligt till Paradisskolan under tiden en lokallösning i den östra 
delen av Älmhult arbetas fram. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från 
Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på 
fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.  

3. Ett inriktningsbeslut om Elmeskolans framtida hemvist ska fattas under 
2022. 

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

4. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två 
workshopar, för att belysa och utreda de olika alternativen. I dessa 
workshopar ska politiska representanter från kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och utbildningsnämnden delta, tillsammans med tjänstepersoner 
från respektive förvaltningar. 

5. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har därmed att ta ställning till punkt 4–5 i 
utbildningsnämndens beslut om att under våren 2022 anordna minst två 
workshops, med start senast i februari 2022.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 180 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07 

• Utbildningsnämndens beslut 2021-11-04, § 138 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04. 
 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Svar på motion om att ta vara på barnens 
engagemang och idéer på platser för barn, 
aktiviteter och lek i Älmhults kommun - Michael 
Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/155 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i 
motion Dnr 2021/155 att en digital tjänst och ett verktyg ska tas fram som visar 
platser för lek och utomhusaktiviteter för att ta vara på barnens engagemang och 
idéer.  
Vidare beskriver förslagsställaren att syftet med den digitala tjänsten är att göra det 
enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att hitta möjligheter till lek och 
utevistelse och därmed bidra till att skapa jämlika förutsättningar.  

Under 2022 lanseras Älmhult kommuns nya webbplats och med det, en ny sida 
för ”uppleva och göra”. Där kommer lekplatser och parker ha en mer 
framträdande plats än tidigare, för att synliggöra dem för invånare och besökare. 
Vidare kommer det framgent finnas möjlighet att använda den nya karttjänsten 
(GIS-karta), som infördes under 2020 för att synliggöra detaljplaner och lediga 
tomter/mark, till ändamålet. Dock måste hänsyn tas till tekniska förutsättningar 
och merkostnader. Hur den digitala tjänsten och verktyg utformas och tas fram 
ligger inom kommunikationsavdelningens ansvarsområde. 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till motionärens förslag och förslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.     
  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 181 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03 

• Motion från Michael Öberg (MP) om digital tjänst för barn och barnfamiljer 
daterad 2021-09-22 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 12 Svar på motion Prioritera våra äldre! - Lars 
Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 
Ärendenummer KS 2021/3 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att-sats 1, 3, 4 och 5 

är besvarade samt att avslå att-sats 2.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) lämnade 2021-01-07 in en motion om 
att prioritera våra äldre. I motionen lämnas följande yrkanden:  
1. Att anställningstryggheten förbättras genom att antalet korttidsanställningar 

minskas.  
2. Att bemanningen inom såväl särskilt boende som hemtjänst ökas.  
3. Att förutsättningarna för ledarskapet inom vård och omsorg förbättras genom att 

antalet medarbetare per chef minskas.  
4. Att statusen inom våra omsorgsyrken kontinuerligt höjs.  
5. Att kompetensen inom äldreomsorgen ökas och krav ställs på viss 

vidareutbildning som arbetsgivaren bekostar.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 16, att remittera ärendet till 
socialnämnden för beredning.  

Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 177 och återremitterade 
ärendet till socialförvaltningen för att socialförvaltningen skulle ta ställning till 
samtliga att-satser. Socialförvaltningen redovisade uppdraget på socialnämndens 
sammanträde i november. Följande beslut togs vid socialnämndens möte 2021-11-
17, §134:  

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:  

Anse att-sats 1, 3, 4 och 5 besvarade samt avslå att-sats 2.  

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
socialnämndens förslag till beslut.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 182 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06 

• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 134 

• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05  

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 16  

• Motion Prioritera våra äldre! – Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) 
inlämnad 2021-01-07 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar att motionen ska bifallas i sin helhet.  
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Lars Ingverts (S) yrkande. 
Gusten Mårtensson (C), Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Lars Ingverts (S) yrkande mot kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
Votering begärs. 
Följande beslutsgång godkänns. 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Lars Ingverts (S) förslag. 

 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) X   
Sonja Emilsson (M) X   
Soili Lång-Söderberg (M) X   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Lars-Gunnar Gustafsson (L) X   
Gun-Britt Cedergren (KD) X   
Eva Ballovarre (S)  X  
Ann Johansson (S)  X  
Lars Ingvert (S)  X  
Stefan Jönsson (S)  X  
Börje Tranvik (-) X  

 

Gusten Mårtensson (C) X   
Resultat 7 4  

 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialförvaltningen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Biblioteksplan 2018-2021 - förlängning 
Ärendenummer KS 2022/1 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige förlänger nuvarande biblioteksplan tills ny  
plan är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-10, § 112, att föreslå 
kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan tills en reviderad plan 
är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31. 
Nuvarande biblioteksplan antogs 2018-04-26, att gälla under perioden 2018–
2021. Olika omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas 
fram under föregående år, varför behov finns av förlängning av nuvarande plan. 
Kommunen är enligt lag skyldig att ha en biblioteksplan.  
Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med en ny plan som beräknas 
vara klar för beslut under hösten 2022.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att förlänga 
nuvarande biblioteksplan tills ny plan är framtagen, dock längst till och med 
2022-12-31.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-16, § 112 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-10 

• Biblioteksplan 2018–2021 och 2022  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2021/4 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärendetyper enligt 
fastställd delegeringsordning. Beslut fattade på delegation ska redovisas för 
styrelsen. 
Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose 
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att anmälda beslut 
ska vinna laga kraft. 
Redovisningen innebär inte att styrelsen får godkänna, ompröva eller fastställa 
delegeringsbeslutet. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad 
delegering. 
Anmälda delegeringsbeslut biläggs protokollet.      
 

Beslutsunderlag 
• Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut daterad 

2021-11-26 

• Förteckning över ekonomiavdelningens delegeringsbeslut daterad 2021-12-29  

• Förteckning över HR-avdelningens delegeringsbeslut daterad 2021-12-10  

• Förteckning över kanslienhetens delegeringsbeslut daterad 2021-11-26 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113 om namnbyte för kostenheten. 

• Länsstyrelsens i Kronobergs läns beslut om bidrag till årlig skötsel av 
kulturreservatet Komministerbostället Råshult, daterat 2021-12-16. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 181 om fyllnadsval till uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen efter Lina Yosefi (L). 

• Sammanställning av skrivelser ”Prioritera rätt – välj välfärden” som 
inkommit till kommunstyrelsen under perioden 2021-12-06 - 2021-12-15 från 
olika avsändare. 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2021-11-19, § 67 ”Redovisning 
av uppföljning av avfallsplanen”, med underlag. 

• Skrivelse ”Prioritera rätt – välj välfärden”, inkommen 2021-12-25. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Utvärdering av riktlinjer för markprisättning 
Ärendenummer KS 2020/125 

 

Sammanfattning av ärendet 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, informerar om utvärdering av riktlinjer 
för markprissättning. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 17 Utvärdering av riktlinjer för mark och 
exploatering 
Ärendenummer KS 2019/66 

Sammanfattning av ärendet 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, informerar om utvärdering av riktlinjer 
för mark och exploatering. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 18 Information om medarbetarundersökning 2021 
- kommunledningsförvaltningen 
Ärendenummer KS 2021/203 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Elmgren, HR-chef, informerar om resultatet av medarbetarundersökningen 
för kommunledningsförvaltningens del. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 19 Utvärdering av pandemin Covid -19 
Ärendenummer KS 2020/168 

 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, informerar om utvärdering av 
pandemin Covid -19. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 20 Uppdatering Linnés Råshult 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S), ordförande i Stiftelsen Linnés Råshult, informerar om det 
pågående arbetet inom stiftelsen. 
_____ 
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