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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C), ordf. 
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordf. 
Eva Ballovarre (S), 2:e vice ordf 
Yvonne Jonsson (C) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Lars Ingvert (S) §§ 223–245, 248-249 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Dan Blixt (M) ers. Soili Lång-Söderberg (M) 
Marie Olofsson (C) ers. Gun-Britt Cedergren (KD) 
Michael Öberg (MP) ers. Lars Ingvert (S) §§ 246–247 och Ann Johansson (S) § 249 
Helen Bengtsson (S) ers. Ann Johansson (S) §§ 223–248 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) §§ 223–245, 248 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, kommunchef 
Christina Utterström, ekonomichef 
Paul Robertsson, Samhällsbyggnadschef, §§ 225–249 
Lars Nilsson, räddningschef §§ 223–225 
Karin Wennberg, planarkitekt, §§ 229–230 
Cecilia Axelsson, miljöstrateg, § 233 
Anders Nyberg, teknisk chef, § 233 
Jenny Smedberg, förvaltningschef §§ 246–247 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
 

Övriga deltagande 
Marie Rosenquist (M), ordförande i Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 223 Val av justerare 
 

5 
§ 224 Fastställande av föredragningslista 

 

6 
§ 225 Revidering av handlingsprogram för skydd mot 

olyckor 

2021/195 

7 - 8 

§ 226 Revidering av Inköps- och Upphandlingspolicy 
för Älmhults kommun 

2020/126 

9 - 14 

§ 227 Antagande av riktlinje för inköp och 
upphandling 

2021/207 

15 - 16 

§ 228 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

2021/133 

17 - 20 

§ 229 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 

2021/173 

21 - 24 

§ 230 Antagande av detaljplan för Lejonet 7, 
Älmhult, Älmhults kommun 

2019/136 

25 - 26 

§ 231 Svar på remiss om granskning för Regionplan 
för Skåne 2022 – 2040 

2021/154 

27 - 28 

§ 232 Uppdrag om ny översiktsplan Älmhults 
kommun 

2021/208 

29 - 30 

§ 233 Antagande av Cykelplan för Älmhults kommun 
2021/129 

31 - 32 
§ 234 Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen 

2021/163 

33 - 35 
§ 235 Revidering av Övergripande verksamhetsplan 

för ledning och styrning - ekonomiprocessen 

2021/167 

36 - 37 

§ 236 Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 
2021/206 

38 - 39 
§ 237 Strategisk plan för bolagskoncernen 2022-2024 

2021/209 

40 
§ 238 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen - Eva 

Ballovarre (S) och Anton Härder (S) 

2021/94 

41 - 42 

§ 239 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott efter 
Thomas Harrysson (C) 

2021/223 

43 

§ 240 Val till uppdraget som ombud i Södra 
2021/220 

44 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Smålands avfall och miljö AB efter Elizabeth 
Peltola (C) 

§ 241 Val till uppdraget som ombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB efter 
Elizabeth Peltola (C) 

2021/221 

45 

§ 242 Val till uppdraget som representant i Inera AB 
efter Elizabeth Peltola (C) 

2021/222 

46 

§ 243 Redovisning av delegeringsbeslut 
2021/4 

47 
§ 244 Meddelanden 

2021/30 

48 
§ 245 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 

2021/226 

49 - 50 
§ 246 Socialnämndens uppföljning och rapportering 

om sin verksamhet utifrån aktivitetsplan 2021 
och uppsiktsplikt 

2021/36 

51 

§ 247 Socialnämndens plan för budget i balans 2021-
2022 

2021/204 

52 

§ 248 Information om medarbetarenkät Älmhults 
kommun 2021 

2021/203 

53 

§ 249 Återrapportering av uppdrag att införa 
visselblåsarfunktion i Älmhults 
kommunkoncern 

2020/52 

54 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 223 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen väljer Dan Blixt (M) som justerare. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Dan Blixt (M) 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  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 224 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

Ärende 24–25 behandlas efter ärende 8 i föredragningslistan. 
 

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

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 225 Revidering av handlingsprogram för skydd 
mot olyckor 
Ärendenummer KS 2021/195 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta antagandehandling 

för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor, daterad 2021-09-29. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag att anta revidering av Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet 
och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har 
inkommit från tekniska nämnden. 
Revideringen utgår från en ändring i lagen om skydd mot olyckor, beslutad 
oktober 2020, samt efterföljande föreskrifter utfärdade av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2021:1) som innehåller föreskrifter om 
innehåll och struktur i de handlingsprogram som kommunerna enligt lag (LSO) 
ska anta.  
Handlingsprogrammet tillsammans med dokumentet Riskbaserad dimensionering av 
operativ räddningstjänst, antaget av räddningschef 2021-08-12, innehåller en 
beskrivning av kommunens risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom 
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta de 
inträffar och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar. 
Handlingsprogrammet ska beskriva den skadeförebyggande och skadeavhjälpande 
verksamheten och hur den är ordnad utifrån de risker som finns.  

Handlingsprogrammet har skickats på remiss till berörda aktörer och inlämnade 
synpunkter har beaktats. Tekniska nämnden beslutade 2021-10-05 § 104, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram för Förebyggande 
verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
daterat 2021-08-12 med tillhörande bilagor.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor, 
daterat 2021-09-29. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 163 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29 

• Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor, 
daterad 2021-09-29  

• Antagandehandling för riskbaserad dimensionering av operativ 
räddningstjänst, daterad 2021-08-12  

• Yttrande om remiss om handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor 
från Räddningstjänsten Västra Blekinge, daterad 2021-09-22  

• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från 
Markaryd kommun, daterad 2021-09-20  

• Svar om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från Växjö 
kommun, daterad 2021-09-13  

• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från 
Trafikverket, daterad 2021-09-29  

 

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 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(6) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 226 Revidering av Inköps- och 
Upphandlingspolicy för Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/126 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Inköps- och upphandlingspolicy för 

Älmhults kommunkoncern daterad 2021-11-10, att börja gälla från och med 
2022-01-01. 

2. Kommunfullmäktige bifaller Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande om att ta 
fram en rutin för att hantera orimligt låga anbud. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av 
Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern. 
Policyn anger kommunfullmäktiges övergripande mål, inriktning och 
förhållningssätt för Älmhults kommuns inköp och upphandlingar. Policyns 
innehåll ska vara välkänd hos medarbetarna och genomsyra organisationens 
arbetssätt. 
Policyn gäller som styrinstrument vid genomförande av upphandling och inköp. 
Dessutom ligger policyn som grund för agerandet i övrig upphandlings-
verksamhet så som samarbeten kring upphandling mellan kommuner, 
kommunala bolag eller andra organ. Policyn gäller även vid ackrediterade 
förfaranden enligt lagen om valfrihetssystem. 
Policyn omfattar hela kommunkoncernen i Älmhults kommun, det vill säga 
nämnder och helägda bolag.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(6) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ajournering 
Kl. 9.45-10.07 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 152 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 

• Förslag till ny Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern 
daterat 2021-11-10 

• Inköps- och upphandlingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 
§ 70   

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
1. Socialdemokraterna yrkar att följande ändringar görs i policyn: 

• Generellt: 
Det är en inköps- och upphandlingspolicy, men i texten nämns i princip 
endast upphandling.  

• Inledning 
Tillägg: Inköp av varor och tjänster är viktigt för att kommunens 
verksamhet ska fungera. Dessa poster utgör en betydande del av 
koncernens totala budget. Med anledning av detta är det av stor betydelse 
för kommunens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling hur 
upphandlingarna hanteras – det vill säga vilka leverantörer som anlitas 
och vad som levereras till vilka villkor.  
Kommentarer – lägg till att det gäller även direktupphandling och att det 
gäller också vid hyra och leasing.  

• Organisation och ansvar  
Tillägg: Kommunledningsförvaltningen har i uppgift att samordna inköp 
genom tex förvaltningsövergripande ramavtal så att kommunens 
intressen tillvaratas och effektiviseras.  
Tillägg: Att tydliggöra vems ansvar det är att upphandlingarna följs.  

• Miljöhänsyn 
Tillägg: Kommunens upphandlingar ska bidra till en hållbar utveckling 
med låg miljöpåverkan 

• Etiska och sociala hänsynstagande 
Tillägg: Kommunen ska se upphandling som ett strategiskt verktyg för 
att bidra till en social och etisk hållbar produktion av varor och tjänster.  
Tillägg: Ekonomi 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 3(6) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

• Konkurrens 
Tillägg: Kommunens agerande vid upphandlingar ska medverka till en 
fungerande konkurrens på marknaden.  
Upphandlingar kan med fördel delas upp för att ge fler företag möjlighet 
att lämna anbud.  

• Mål 
Det står idag: lägsta möjliga kostnad utifrån gällande lagstiftning. 
Nytt förslag: Totalkostnadstänkandet kopplat till produktens livscykel 
ska beaktas och väga tungt i upphandlingen. Ekonomi, kvaliteten och 
kostnader kopplat till eventuellt bristande kvalitet ska vägas in. Den 
totala kostanden under varans brukandetid ska väga tungt – inte endast 
priset vid det aktuella köptillfället.  
Tillägg: Koncerntänk 
Kommunens inköp och upphandlingar ska baseras på en helhetssyn där 
kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilt 
verksamhetsintresse.  

• Rättssäker kommunal upphandling 
Direktupphandlingar ska undvikas.  
Uppföljningen av avtalen är viktig för sund konkurrens.  
Tillägg: EU:s upphandlingsdirektiv och svenska lagstiftning är 
tvingande.  

2. Eva Ballovarre (S) yrkar att ärendet återremitteras för diskussion om 
ändringar. 

3. Gusten Mårtensson (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
4. Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 
5. Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskottet 

förslag till beslut. 
6. Stefan Jönsson (S) yrkar att vi skall skriva in kollektivavtalsliknande 

förhållande i inköp och upphandling. 
7. Eva Ballovarre (S) lämnar tilläggsyrkande om att ta fram en rutin för att 

hantera orimligt låga anbud.  
8. Marie Olofsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut.  
9. Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut samt bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande om att ta fram 
en rutin för att hantera orimligt låga anbud. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 4(6) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsomgång 1 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) yrkande om återremiss mot Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande om att avgöra ärende idag mot varandra och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande om att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande om att återremittera ärendet. 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Gusten Mårtenssons (C) yrkande att avgöra ärendet idag.  
 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) Ja   
Sonja Emilsson (M) Ja   
Dan Blixt (M) Ja   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) Ja   
Marie Olofsson (C) Ja   
Eva Ballovarre (S)  Nej  
Helen Bengtsson (S)  Nej  
Lars Ingvert (S)  Nej  
Stefan Jönsson (S)  Nej  
Börje Tranvik (-) Ja  

 

Gusten Mårtensson (C) Ja   
Resultat 7 4  

 
Beslutsomgång 2 
Ordföranden frågar om Eva Ballovarres (S) yrkande om att ta fram en rutin för 
att hantera orimligt låga anbud kan behandlas som ett tilläggsyrkande till 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Eva 
Ballovarres (S) tilläggsyrkande om att ta fram en rutin för att hantera orimligt 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

låga anbud mot Socialdemokraternas förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut med Eva Ballovarres (S) 
tilläggsyrkande om att ta fram en rutin för att hantera orimligt låga anbud. 
 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) Ja   
Sonja Emilsson (M) Ja   
Dan Blixt (M) Ja   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) Ja   
Marie Olofsson (C) Ja   
Eva Ballovarre (S)  Nej  
Helen Bengtsson (S)  Nej  
Lars Ingvert (S)  Nej  
Stefan Jönsson (S)  Nej  
Börje Tranvik (-) Ja  

 

Gusten Mårtensson (C) Ja   
Resultat 7 4  

 
 
Beslutsomgång 3 
Ordföranden ställer bifall av Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande om att vi skall 
skriva in kollektivavtals liknande förhållande i inköp och upphandling mot 
avslag av tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsyrkandet.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 6(6) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
Nej-röst för avslag av Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat att avslå Stefan Jönssons tilläggsyrkande. 
 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) Nej   
Sonja Emilsson (M) Nej   
Dan Blixt (M) Nej   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) Nej   
Marie Olofsson (C) Nej   
Eva Ballovarre (S)  Ja  
Helen Bengtsson (S)  Ja  
Lars Ingvert (S)  Ja  
Stefan Jönsson (S)  Ja  
Börje Tranvik (-) Nej  

 

Gusten Mårtensson (C) Nej   
Resultat 7 4  

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Avdelningschefer 
Kanslichef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 227 Antagande av riktlinje för inköp och 
upphandling 
Ärendenummer KS 2021/207 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 

daterad 2021-11-10, att börja gälla 2022-01-01. 
2. Kommunfullmäktige upphäver Rutiner gällande inköp- och upphandling, 

antaget 2014-04-15. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för inköp 
och upphandling. Riktlinjerna beskriver hur Älmhults kommuns nämnder och 
helägda bolag ska genomföra upphandlingar och inköp i enlighet med gällande 
lagstiftning, andra av fullmäktige antagna styrdokument samt kommunens 
inköps- och upphandlingspolicy.  
Syftet med riktlinjerna är dels att skapa ett gemensamt affärsmässigt 
förhållningssätt i samband med direktupphandlingar och direktköp, dels att 
samordna och kvalitetssäkra upphandlingar samt uppföljningar av avtal som sker 
på respektive förvaltning. 
Riktlinjerna innehåller anvisningar för hur upphandlingar och inköp avseende 
varor och tjänster samt entreprenader ska genomföras. 
I samband med att förslaget antas upphävs dokumentet Rutiner gällande inköp- 
och upphandling, antaget 2014-04-15. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 153 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 

• Förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling daterat 2021-11-09 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Rutiner gällande inköp- och upphandling daterad 2014-04-15 
 

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) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Avdelningschefer 
Kanslichef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 228 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärendenummer KS 2021/133 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer delegeringsordning enligt Förslag till 

delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 2021-11-
10 

2. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 5.11 och 5.12 i kommunstyrelsens 
delegeringsordning fastställd 2021-10-26, i stället ska regleras i dokument 
”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen tog fram ett förslag till reviderad 
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen, daterad 2021-09-
14.  
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2021-10-05 § 183 att 
återremittera ärendet för översyn av avsnitt mark- och exploateringar och för 
insyn gällande strategiska upphandlingar. 
Översyn har nu gjorts och kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett nytt 
förslag till reviderad delegeringsordning och arbetsordning för 
kommunstyrelsen, daterad 2021-11-10. 
I föregående förslag till revidering (2021-09-14) tillkom fyra nya avsnitt:  
Avsnitt 5 – Samhällsbyggnadsärenden 
Avsnitt 6 – Kris- och beredskapsärenden 
Avsnitt 7 – Säkerhetsskyddsärenden 
Avsnitt 8 – Dataskyddsärenden 
Dessa avsnitt föreligger även i nuvarande förslag, dock med revideringar efter 
den översyn som gjorts. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Avsnitt i nu gällande delegeringsordning ”Delegerade uppgifter utöver 
beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej 
delegering enligt kommunallagen)” har tagits bort eftersom merparten av dessa 
bestämmelser återfinns i kommunstyrelsens reglemente samt i avsnitt 2:7 i 
förslaget till reviderad delegeringsordning.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter i nu gällande 
delegeringsordning flyttas till dokumentet ”Kommunstyrelsens förteckning över 
beslutsattestanter”: 
5.11 Teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro 
och liknande handlingar. 
5.12 Registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma 
på Skatteverkets skattekonto. 
Dessa punkter är inte delegeringsbeslut enligt kommunallagen, men behöver 
regleras med namngivna undertecknare och hanteras därför lämpligast i 
förteckning över beslutsattestanter. I den nya delegeringsordningen föreslås att 
ordföranden och kommunchef ges beslutanderätt att utse firmatecknare och 
beslutsattestanter.  
I övrigt har även mindre redaktionella ändringar gjorts i dokumentet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 154 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 

• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2021-11-10 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 183 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-21, § 115 

• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2021-09-14 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

• Delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen beslutad 2021-
10-26 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att punkt 5.1 – Teckna planavtal och Punkt 5.2 – 
Teckna markanvisningsavtal delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Gusten Mårtensson (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) yrkande och bifall 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall av kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Nej-röst för bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) Ja   
Sonja Emilsson (M) Ja   
Dan Blixt (M) Ja   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) Ja   
Marie Olofsson (C) Ja   
Eva Ballovarre (S)  Nej  
Helen Bengtsson (S)  Nej  
Lars Ingvert (S)  Nej  
Stefan Jönsson (S)  Nej  
Börje Tranvik (-) Ja  

 

Gusten Mårtensson (C) Ja   
Resultat 7 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Avdelningschefer 
Kanslichef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 229 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 
Ärendenummer KS 2021/173 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva 

detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län. Detta beslut 
ersätter tidigare beslut i Kommunstyrelsen, 2020-08-11 §162, punkt 1 till 3.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att upphävandet av detaljplanen ska bekostas av 
den sökande och att ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- och 
bygglagen. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
upphävande av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, 
enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen. 

4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska upphävande av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, 
enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Reservation 
Börje Tranvik (-) lämnar följande reservation: Ansöka om ny detaljplan för 
fastigheten Häradsbäck 2:12 har ej någon förankring från beslut från sista 
årsmötet. Årsmöte måste hållas innan föreningen upphör. 
Bygdegårdsföreningsstadgar säger detta. 
 

21



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om 
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen, 
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda 
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 11 augusti 2020, §162, att ge ett positivt planbesked 
och gav kommunledningsförvaltningen, planeringsenheten i uppdrag att upprätta 
en detaljplan för fastigheten Häradsbäck 1:12. Syftet med en ny detaljplan var att 
möjliggöra bostäder och icke störande verksamheter. 
 
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan 
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle”. Laga kraft 19 juni 1962. 
Akt nummer, 07-HÄU-340. Fastigheten är planlagd för samlingslokal.  
 
Gällande detaljplan är till största del inte genomförd. Befintlig fastighetsbildning 
överensstämmer inte med gällande detaljplan. Bland annat anger detaljplanens 
södra del allmän platsmark för gata och parkering. Denna mark består idag av 
skog och ägs av Prästlönetillgång, Svenska kyrkan. 
 
I och med rådande situation föreslår kommunledningsförvaltningen att i stället 
för att upprätta en ny detaljplan för Häradsbäck 2:12, att upphäva befintlig 
detaljplan. Detta ger en mindre påverkan på omgivande befintliga fastigheter 
samtidigt som den sökandes önskemål kan tillgodoses genom ett nytt bygglov 
när gällande detaljplan är upphävd.  

 
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen 
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län kommer att 
handläggas med utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen 
för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 156 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 

• Häradsbäck_2-12_utbredning_gällande_detaljplaner_21-10-18 

• Häradsbäck_2-12_ortofoto_planområde_21-10-18  

• Gällande detaljplan: Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle. Laga kraft 19 juni 1962 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Börje Tranvik (-) yrkar att Härlunda bygdegårdsförening skall hålla årsmöte 
innan detaljplanen kan ändras. 
Börje Tranvik (-) yrkar att bordlägga detaljplaneändring tills Härlunda 
bygdegårdsförening har hållit årsmöte. 
Gusten Mårtensson (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
Marie Olofsson (C), Sonja Emilsson (M) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Beslutsomgång 1 
Ordföranden ställer Börje Tranviks (-) yrkande om bordläggning av ärendet mot 
Gusten Mårtenssons (C) yrkande om att avgöra ärendet idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.  
Votering begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Gusten Mårtenssons (C) yrkande om att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för Börje Tranviks (-) yrkande om bordläggning. 
Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Gusten Mårtenssons (C) yrkande att avgöra ärendet idag.  
 

Ledamot Ja Nej Avstod 
Yvonne Jonsson (C) Ja   
Sonja Emilsson (M) Ja   
Dan Blixt (M) Ja   
Lars-Gunnar Gustafsson (L) Ja   
Marie Olofsson (C) Ja   
Eva Ballovarre (S) Ja 

 
 

Helen Bengtsson (S) Ja 
 

 
Lars Ingvert (S) Ja 

 
 

Stefan Jönsson (S) Ja 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Börje Tranvik (-) 
 

Nej 
 

Gusten Mårtensson (C) Ja   
Resultat 10 1  

 
Beslutsomgång 2 
Ordföranden ställer Börje Tranviks (-) yrkande om att Härlunda 
bygdegårdsförening skall hålla årsmöte innan detaljplanen kan ändras mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Planeringsavdelningen 
Sökande 
Miljö- och byggförvaltningen 
 

24



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 230 Antagande av detaljplan för Lejonet 7, 
Älmhult, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2019/136 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults 

kommun, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för Lejonet 7 har ansökt om en ny detaljplan för fastigheten.  
Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen 
mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan. 
Syftet med detaljplanen är att förtäta fastigheten Lejonet 7 med fler bostäder 
samt att möjliggöra för centrumändamål. I dagsläget begränsas tomten av 
prickmark.  
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två 
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt 
flerbostadshus i en till tre våningar.  
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder. 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 157 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 

• Plankarta, daterad 2021-11-03 

• Illustrationer, daterad 2021-11-03 

• Planbeskrivning, daterad 2021-11-03 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-09 

• Granskningsutlåtande, daterat 2021-11-03 

• Bullerutredning, daterad 2021-05-26 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 2018-
06-19 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Planeringsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 231 Svar på remiss om granskning för 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 
Ärendenummer KS 2021/154 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen överlämnar innehållet i kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10, som yttrande över granskningshandling 
Regionplan för Skåne 2022 - 2040.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne, regionala utvecklingsnämnden, har tagit fram 
granskningshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040. Älmhults kommun 
har beretts möjlighet att yttra sig över granskningshandlingen och föreslår att 
yttrande lämnas enligt förslag i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-10. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 158 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 

• Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040  

• Missiv till granskningsremiss för Regionplan för Skåne 2022–2040 daterat 
2021-09-23 

 

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

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 Kommunledningsförvaltningen 
 Region Skåne 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 232 Uppdrag om ny översiktsplan Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2021/208 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i 

samverkan med samtliga förvaltningar i kommunen ta fram förslag till ny 
översiktsplan för Älmhults kommun.  

2. Medel för framtagande av ny översiktsplan anslås från kommunstyrelsens 
strategiska medel, för år 2021 150 000 kronor.  

3. Medel för översiktsplan år 2022 om 600 000 kronor anslås från 
kommunstyrelsens strategiska medel under förutsättning att erforderliga 
beslut tas i kommunfullmäktige 2021-11-22 gällande budget 2022 – 2024.  

4. Kommunstyrelsens beslut 2016-09-13 § 169 upphävs. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nytt regelverk har tillkommit gällande kommunernas arbete med översiktlig 
planering. Nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun antogs 2016 och är i 
behov av uppdatering. Mot bakgrund av detta föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag till ny översiktsplan. Förslag till antagandehandling ska vara 
klart våren 2024. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 159 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
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 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 233 Antagande av Cykelplan för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2021/129 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till cykelplan för Älmhults kommun jämte 

tillhörande bilagor. 
2. Planen ska utvärderas i ett första steg i december 2022 och revideras därefter 

vartannat år.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en cykelplan där mål och åtgärder för såväl fysiska som mjuka åtgärder 
ska ingå.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till cykelplan 
för Älmhults kommun jämte sju bilagor.  
Framtagandet av cykelplanen har skett i nära samarbete med framför allt 
tekniska förvaltningen. Ett av underlagen till cykelplanen har utgjorts av 
tekniska förvaltningens plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025 och 
åtgärdsförslagen i de båda dokumenten är i enlighet med varandra.  
Under framtagandet av planen har ett antal dialogmöten skett med kommunens 
verksamheter. Vidare har medborgardialog skett.  
Förslagen i planen är framtagna med målet att nå så stor överflyttning som 
möjligt från biltrafik till cykeltrafik. Detta i sin tur innebär att bland annat 
säkerhet och trygghet varit viktiga parametrar. 
Sammantaget har sex strategier varit vägledande.  
1. Gent och sammanhängande cykelnät 
2. Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer 
3. Enkelt och bekvämt att välja cykeln 
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Kommunstyrelsen 
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4. Välskötta cykelvägar året runt 
5. En positiv cykelkultur 
6. Planera tidigt för cykeln 
Dessa strategier ligger till grund för föreslagna åtgärder 2021–2025 som 
presenteras i planen.     
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 160 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04 

• Förslag till cykelplan för Älmhults kommun 

• Bilagor 1–7 till cykelplan för Älmhults kommun  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 234 Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen 
Ärendenummer KS 2021/163 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt 

arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom 
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag 
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med 
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera 
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat 
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns 
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för 
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas 
en stegvis länsgemensam införandeplan.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske inom befintlig budgetram.  
4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam 

digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar 

uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–5 

 

Sammanfattning av ärendet 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta 
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda 
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 
samverkansstruktur.  

33



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra 
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen 
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets 
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det 
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med 
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser 
tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet 
och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. 
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.  
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2021-09-29 § 108, och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och 
utbildningsförvaltningens förslag på åtgärder. 
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20 § 121, och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och socialförvaltningens 
förslag på åtgärder. 
Socialnämndens och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt 

arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom 
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag 
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med 
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera 
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat 
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns 
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för 
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas 
en stegvis länsgemensam införandeplan.  

3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser 
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt 
införandet ska ske.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam 
digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar 
uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
socialnämndens och utbildningsnämndens förslag i punkt 1–2 och 4–5 samt att 
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punkt 3 ändras till följande: Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske 
inom befintlig budgetram.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 155 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 

• Utbildningsnämndens beslut 2021-09-29 § 108 

• Socialnämndens beslut 2021-10-20 § 121 

• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23 

• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23 

• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-31 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Region Kronoberg 
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§ 235 Revidering av Övergripande 
verksamhetsplan för ledning och styrning - 
ekonomiprocessen 
Ärendenummer KS 2021/167 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. att uppställningen i nämndernas driftredovisning baserad på verksamhet 3 

positioner inte längre gäller,  
2. att från och med budget år 2022 i verksamhetsplan och i uppföljningen, 

beslutar nämnderna själva hur uppställningen ska vara med utgångspunkt på 
ansvar (organisation), 

3. att kommunchefen ges i uppdrag att göra en översyn av dokumentet 
”Övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning-
Ekonomistyrningsprocess”. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-26 § 118 (reviderad 2020-06-22, § 75) 
en ny policy för ledning och styrning - ekonomiprocessen. En del i 
styrdokumentet hanterar budgetprocessen och årshjulet. I kommunstyrelsens 
beslutade verksamhetsplan (2018-12-04, § 227) beskrivs vilka delar som ska 
ingå i nämndernas årliga verksamhetsplan. Mallen för verksamhetsplan omfattar 
en ”uppdragsbeskrivning”, ”resultatmålbeskrivning (med aktiviteter)” och 
därefter ”driftbudgetöversikt” netto på 3 positioners verksamhet, 
”investeringsbudget” samt ”exploateringsbudget”.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår en revidering för att anpassa 
anvisningarna och ta bort kravet på driftredovisning netto 3 positioners 
verksamhet, både i nämndernas verksamhetsplan och i uppföljningen från och 
med budget år 2022. I stället för att uppställningen är baserad på verksamhet 3 
positioner i driftredovisningen, föreslås att nämnderna själva beslutar hur 
uppställningen ska vara med utgångspunkt på ansvar (organisation).  
Dessutom kan nämnden, om det finns behov, besluta om att driftredovisningen 
ska anges brutto (intäkter, kostnader och summerat netto). Den totala 
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nettosumman ska överensstämma med den nettoram som kommunfullmäktige 
beslutat om.  
Omfördelning av budget under löpande budgetår som innebär förändringar 
utifrån nämndens beslutade uppställning gällande ansvar (organisation) ska 
beslutas av nämnd.   
Vidare föreslås att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att göra 
en översyn av dokumentet ”Övergripande verksamhetsplan för ledning och 
styrning-Ekonomistyrningsprocess” i sin helhet.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 161 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18 

• Övergripande verksamhetsplan för ledning och styrning – 
Ekonomistyrningsprocess, 2018-12-04, § 227 

 

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 
Kommunchef 
Samtliga nämnder 
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§ 236 Intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2021/206 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner plan för intern kontroll år 2022 för 

kommunstyrelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger plan för intern kontroll år 2022 avseende kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-11-16, § 162 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 

• Rapport ”Plan intern kontroll år 2022, kommunstyrelsen” daterad 2021-11-
03. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar på att lägga till att arbetet med att digitalisera 
kommunens tjänster innebär ett utanförskap för människor som av olika 
anledningar saknar resurser att använda sig av digitala tjänster. 
Gusten Mårtensson (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande mot avslag av 
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
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_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomi- & upphandlingsavdelningen (redovisningsenheten) 
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§ 237 Strategisk plan för bolagskoncernen 2022–
2024 
Ärendenummer KS 2021/209 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till strategisk plan för bolagskoncernen 2022 - 2024.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 166 

• Elmen AB:s tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 

• Strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024, daterad 2021-03-30 
 

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) 
Elmen AB  
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
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§ 238 Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen - 
Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S) 
Ärendenummer KS 2021/94 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
En motion om kulturgaranti i äldreomsorgen inkom 2021-05-25 från Eva 
Ballovarre (S) och Anton Härder (S). I motionen föreslås följande:  

• Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen. 
Kommunfullmäktige överlämnade 2021-05-31, § 80, motionen till 
socialnämnden för beredning.  
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om kulturgaranti 
i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner, bland annat 
Kristianstads kommun. Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20, § 123, 
och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Socialnämnden beslutade 
också för egen del att belysa vikten av samverkan med kultur- och 
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt syfte 
och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
socialnämndens förslag om att bifalla motionen.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-11-16, § 165 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 

• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 123 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 80 
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• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva 
Ballovarre (S)  

 

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 
Socialnämnden 
 
 

42



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 239 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott efter Thomas 
Harrysson (C) 
Ärendenummer KS 2021/223 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Marie Olofsson (C) till ersättare i kommunstyrelsens 

personalutskott efter Thomas Harrysson (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Thomas Harrysson (C) från uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen 2021-10-25, § 136. Thomas Harrysson var även 
ersättare i kommunstyrelsen personalutskott. Kommunstyrelsen har att välja ny 
ersättare till personalutskottet.  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) nominerar Marie Olofsson (C) till uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsens personalutskott. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsens personalutskott 
Vald 
Kanslienheten 
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§ 240 Val till uppdraget som ombud i Södra 
Smålands avfall och miljö AB efter Elizabeth 
Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/220 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Gusten Mårtensson (C) till ombud i Södra Smålands 

Avfall och Miljö AB efter Elizabeth Peltola (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Elizabeth Peltola (C) från uppdraget som 
ombud i Södra Smålands Avfall och Miljö AB 2021-10-25, § 134.  
Kommunstyrelsen har att välja nytt ombud i Södra Smålands Avfall och Miljö 
AB. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till ombud i Södra 
Smålands Avfall och Miljö AB. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
Vald 
Kanslienheten 
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§ 241 Val till uppdraget som ombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB efter 
Elizabeth Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/221 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som ombud i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB efter Elizabeth Peltola (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Elizabeth Peltola (C) från uppdraget som 
ombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2021-10-25, § 134.  
Kommunstyrelsen har att välja nytt ombud i Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till ombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Vald 
Kanslienheten 
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§ 242 Val till uppdraget som representant i Inera 
AB efter Elizabeth Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/222 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen utser Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som 

representant i Inera AB efter Elizabeth Peltola (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Elizabeth Peltola (C) från uppdraget som 
representant i Inera AB 2021-10-25, § 134.  
Kommunstyrelsen har att välja ny representant i Inera AB. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till representant i Inera 
AB. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Inera AB 
Vald 
Kanslienheten 
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§ 243 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 kommunchefens delegeringsbeslut daterad 2021-11-02  

• Förteckning över kanslienhetens delegeringsbeslut daterad 2021-11-17 
  

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

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 244 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2021/30 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Trafikverkets information om helgavstängningar på Södra stambanan under 
2022, inkom 2021-11-10. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 245 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 
Ärendenummer KS 2021/226 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för serveringstillstånd enligt 
förslag daterat 2021-11-10. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av kommunfullmäktige 
2018-05-28, § 160. I nuvarande riktlinjer anges att tillfälliga tillstånd till 
allmänheten vid enstaka tillfallen eller perioder beviljas för maximalt 3 
serveringstillfällen/-perioder för samma serveringsställe under kalenderåret. 
Socialnämnden föreslår 2021-11-17, § 133, en revidering av riktlinjerna i form 
av att häva begränsningen på maximalt 3 tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten vid enstaka tillfälle eller enstaka perioder för samma 
serveringsställe under kalenderåret, och medge rätt att sälja spritdrycker vid 
tillfälliga serveringstillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 

• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 133 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 

• Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10 

• Alkoholhandläggarnas skrivelse daterad 2021-11-08 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 246 Socialnämndens uppföljning och 
rapportering om sin verksamhet utifrån 
aktivitetsplan 2021 och uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2021/36 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02, § 29, om en aktivitetsplan för år 2021 
där nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet. Detta utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Socialnämndens presidium deltog tillsammans med förvaltningschef på 
sammanträdet och redovisade: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Utmaningar nu och på längre sikt 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 247 Socialnämndens plan för budget i balans 
2021–2022 
Ärendenummer KS 2021/204 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Jenny Smedberg informerar om socialnämndens plan för budget i 
balans.  
 
Socialnämnden beslutade 2021-10-20, § 124, att godkänna plan för budget i balans 
2021–2022 och överlämna densamma till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige som återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 2021-
04-26, § 55 punkt 3 och 5: 
 
3. Socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en 

plan för hur socialnämndens budget ska komma i balans i 2021 - 2022.   
5. Socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma 

en budget och verksamhet i balans.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 248 Information om medarbetarenkät Älmhults 
kommun 2021 
Ärendenummer KS 2021/203 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Elmgren, HR-chef, informerar om årets medarbetarenkät i Älmhults 
kommun. Ett nytt verktyg, som ger tydligare bild av resultatet på alla nivåer 
inom kommunen, har använts. Kommunen har en hög svarsfrekvens, 82 %. 
Enkäten visar på övergripande nivå ett bra resultat gällande ledarskap. Utifrån 
resultatet kommer varje chef att skapa handlingsplaner som ska vara klara senast 
2022-01-31. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 249 Återrapportering av uppdrag att införa 
visselblåsarfunktion i Älmhults kommunkoncern 
Ärendenummer KS 2020/52 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Elmgren, HR-chef rapporterar om uppdraget att införa visselblåsarfunktion 
i Älmhults kommunkoncern. En ny lag med bestämmelser om skydd för 
personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat 
information om missförhållanden och rapporterar den, träder i kraft 2021-12-17. 
Lagen innebär också en skyldighet att inrätta rapporteringskanaler senast 2021-
07-17.  
_____ 
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