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Kommunstyrelsen  2021-05-11 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 08:00–11:47, ajournering klockan 09:32-
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91–111 
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-11 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-05-11 2021-06-03 

Anslagstid  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-11   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Elizabeth Peltola (C) 
Sonja Emilsson (M), deltog på distans 
Eva Ballovarre (S), §§ 91–106, 108–111, deltog på distans 
Thomas Harrysson (C), deltog på distans 
Soili Lång Söderberg (M), deltog på distans 
Bo Bergsjö (L), deltog på distans 
Gun-Britt Cedergren (KD), deltog på distans 
Ann Johansson (S), deltog på distans 
Lars Ingvert (S), §§91–93, 95–110, deltog på distans 
Stefan Jönsson (S), deltog på distans 
Börje Tranvik (-), deltog på distans 
 
Tjänstgörande ersättare 
Helen Bengtsson (S), §§ 96, 107, 111, deltog på distans 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Yvonne Jonsson (C), deltog på distans 
Dan Blixt (M), deltog på distans 
Michael Öberg (MP), deltog på distans 
Gull-Britt Tranvik (SD), deltog på distans 
Helen Bengtsson (S) §§ 91–95, 97–106, 108–110 
 
Tjänstemän 
Magnus Källström, kommunikationschef, § 95, deltog på distans 
Oleksandra Polupan, planarkitekt, §§ 96–97, deltog på distans 
Malin Svensson, planarkitekt, §§ 96–97, deltog på distans 
Anna Elmgren, HR-chef, § 99, deltog på distans 
Jeanette Karlsson, controller, § 101, deltog på distans 
Ylva Thomander, upphandlingschef, § 108, deltog på distans 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, §§ 109–111, deltog på distans 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 109–111, deltog på distans 
Elizabeth Olofsson, kanslichef, deltog på distans 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, deltog på distans 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomi- och kanslichef, deltog på distans 
Susann Pettersson, kommunchef, deltog på distans 
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 2021-05-11   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Emma Majlöv Modig, nämndsekreterare, deltog på distans 
 

Övriga deltagande 
Pontus Haglund (C), ordförande miljö- och byggnämnden, §§ 91–93, deltog på 
distans   
Tommy Lövquist (S), vice ordförande miljö- och byggnämnden, §§ 91–93, 
deltog på distans  
Ingegerd Andersson, förvaltningschef, §§ 91–93, deltog på distans  
Marie Rosenquist (M), ordförande socialnämnden, §§ 93–94, deltog på distans 
Vidar Lundbäck (C), förste vice ordförande, §§ 93–94, deltog på distans 
Lars Ingvert (S) andre vide ordförande socialnämnden, § 94, deltog på distans 
Jenny Smedberg, förvaltningschef, §§ 93–94, deltog på distans 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-11   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 91 Val av justerare 
 

6 
§ 92 Fastställande av föredragningslista 

 

7 
§ 93 Miljö- och byggnadsnämndens uppföljning och 

rapportering om sin verksamhet utifrån 
uppsiktsplikt och aktivitetsplan 2021 

2021/36 

8 

§ 94 Socialnämnden uppföljning och rapportering 
om sin verksamhet utifrån uppsiktsplikt och 
aktivitetsplan 2021 

2021/36 

9 

§ 95 Riktlinjer för sociala medier 
2021/69 

10 - 11 
§ 96 Ändring av detaljplan för Sjögård 2, 

vattenverket i Älmhult 

2020/165 

12 - 13 

§ 97 Ändring av detaljplan för kvarteret Gladan 
2020/42 

14 - 15 
§ 98 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 

2022–2040 

2020/149 

16 - 17 

§ 99 Information från HR om arbetsmiljöansvar för 
politiker 

2021/57 

18 

§ 100 Sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 
2021/54 

19 - 20 
§ 101 Delårsrapport 1, kommunstyrelsen 

2021/63 

21 - 22 
§ 102 SCB:s medborgarundersökning 2021 

2020/51 

23 - 24 
§ 103 Motion om att öka tilliten till kommunens 

medarbetare - Eva Ballovarre (S) och Helen 
Bengtsson (S) 

2020/63 

25 - 26 

§ 104 Motion om en samlad trähusstrategi - Michael 
Öberg (MP) 

2020/159 

27 - 28 

§ 105 Återremiss - Revidering av resepolicy samt 
antagande av riktlinjer för resor i tjänsten 

2021/10 

29 - 30 

§ 106 Redovisning av delegeringsbeslut 
2021/4 

31 
§ 107 Placeringspolicy Stiftelsen Linnés Råshult 

2021/49 

32 - 33 
§ 108 Information från upphandlingsenheten om 

leverantörstrohet 

2020/41 

34 

§ 109 Strategisk information 
2021/31 

35 
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Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 110 Meddelanden 
 

36 
§ 111 Information Covid-19 

2020/168 

37 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 91 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Eva Ballovarre (S) som justerare. 
2. Välja Sonja Emilsson (M) som justerare för den paragraf Eva Ballovarre (S) 

är jävig. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår kommunstyrelsen välja: 
1. Eva Ballovarre (S) som justerare. 
2. Sonja Emilsson (M) som justerare för den paragraf Eva Ballovarre (S) är 

jävig. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 92 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer föredragningslistan 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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

 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 93 Miljö- och byggnadsnämndens uppföljning 
och rapportering om sin verksamhet utifrån 
uppsiktsplikt och aktivitetsplan 2021 
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. 
Miljö- och byggnämndens presidium deltog tillsammans med förvaltningschef. 
_____ 
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 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 94 Socialnämnden uppföljning och rapportering 
om sin verksamhet utifrån uppsiktsplikt och 
aktivitetsplan 2021 
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. 
Socialnämnden presidium deltog tillsammans med förvaltningschef. 
_____ 
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 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 95 Riktlinjer för sociala medier 
Ärendenummer KS 2021/69 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till riktlinjer för 

sociala medier, daterad 2021-04-13. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Älmhults kommun har flera verksamheter egna konton på sociala medier. 
Idag saknas kommungemensamma riktlinjer för administration av dessa konton. 
Förslag till riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvar och rutiner. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 49 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 

 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 96 Ändring av detaljplan för Sjögård 2, 
vattenverket i Älmhult 
Ärendenummer KS 2020/165 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till ändring av detaljplanen för Sjögård 2, 

vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap. 27 § Plan- och 
bygglagen.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den gällande detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult tillåter inte 
körbar förbindelse från Elmevägen till kvartersmark med användningsområdet 
E1 (Vattenverk).  
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till ändring av planen så att 
körbar förbindelse från Elmevägen kan genomföras. Förslaget har varit på 
samråd. Då planen hanteras genom begränsat standardförfarande kan därmed 
förslaget till planändring nu antas av kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 54 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22 

 Planbeskrivning för detaljplan P2018/4 ”Detaljplan för del av Sjögård 2, 
Älmhults vattenverk, i Älmhult”. Laga kraftdatum 2018-02-22 

 Plankarta, 2021-03-18 

 Tillägg till planbeskrivning, 2021-03-18 

 Granskningsutlåtande, 2021-03-18 
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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, samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 97 Ändring av detaljplan för kvarteret Gladan 
Ärendenummer KS 2020/42 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 

upprättas för ändring av detaljplan för upphävande av tomtindelning för 
kvarteret Gladan, Älmhult, Älmhults kommun, då ändringen av detaljplanen 
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § 
Miljöbalken. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om ändring av detaljplan för upphävande av 
tomtindelning för kvarteret Gladan, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 
kap. 27 § Plan- och bygglagen.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 9 juni 2020 kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta och samråda om förslag till ändring av detaljplan för kvarteret 
Gladan. Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för kvarteret Gladan i 
sin helhet. 
Förslaget till ändring av detaljplan har funnits tillgängligt för samråd mellan 18 
februari - 18 mars 2021. Inkomna synpunkter redovisas och besvaras i 
samrådsredogörelsen daterad 2021-03-31. Sammanfattningsvis har ingen erinran 
inkommit mot förslaget att upphäva tomtindelningen för kvarteret Gladan. 
Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, 
varför ingen strategisk miljöbedömning behöver göras. 
Ändringen av detaljplan handläggs med förenklat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) vilket innebär att beslut om ändring kan tas direkt efter 
samrådet. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 53 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 
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 Planbeskrivning, 2021-03-31 

 Samrådsredogörelse, 2021-03-31 

 Fastighetsförteckning, 2021-02-09 
 

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, planeringsenheten 
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 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 98 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 
2022-2040 
Ärendenummer KS 2020/149 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som yttrande över 

samrådshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne, regionala utvecklingsnämnd, har tagit fram samrådshandling för 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040. Älmhults kommun har beretts möjlighet att 
yttra sig över samrådshandlingen och föreslår att yttrande lämnas enligt förslag i 
denna tjänsteskrivelse. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28 

 Samrådshandling Regionplan för Skåne 2022–2040 
 

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

16



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltingen 
Region Skåne 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 99 Information från HR om arbetsmiljöansvar för 
politiker 
Ärendenummer KS 2021/57 

 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerade om det arbetsmiljöansvar som vilar på politiker. HR-
avdelningen kommer att besöka samtliga nämnder för en dragning där dels 
kraven på politiker tydliggörs, samt en redovisning av arbetsmiljöläget. 
Det består av bland annat en redovisning av sjukfrånvaro och arbetsskador.   
_____ 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 100 Sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 
Ärendenummer KS 2021/54 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som 

sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att vägarbeten kan utföras på ett säkert sätt för både de som 
arbetar på vägen och förbipasserande trafikanter kräver kommunen att 
trafikanordningsplaner (TA-planer) som visar hur arbetet ska gå till på ett säkert 
sätt lämnas in för granskning.  
Flera stora aktörer i kommunen lämnar inte in TA-planer för granskning eller 
efterlever inte planerna. För att öka säkerheten på kommunala vägar önskar 
tekniska förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner möjligheten att ta ut 
sanktionsavgifter för TA-planer1.  
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 35, att föreslå kommunfullmäktige 
anta bilaga E i Handbok Arbete på väg daterad 2014-03-31 som 
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 55 

 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 35  

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21  

 Handbok - Arbete på väg daterad 2014-03-31  
 

 
1 Enligt matrisen i Bilaga 9 av Handbok – Arbete på väg daterad 2014-03-31 
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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) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 101 Delårsrapport 1, kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2021/63 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 1 och lägger rapporten till 

handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens delårsrapport 1. 
Uppföljningen av resultatmålen visar på att målen bedöms uppfyllas under året. 
Dock påverkar pandemin covid-19 kommunledningsförvaltningens arbete på 
både kort- och långsikt. I det korta perspektivet har förvaltningen fått styra om 
resurser till viss del för att klara av att bedriva grundverksamheten inom 
kommunikation och HR samt kris och säkerhet.  
Under 2020 verkställde kommunledningsförvaltningen samtliga åtgärder i den 
plan som utarbetats för en budget i balans (Dnr KS 2019/68), några av 
åtgärderna får full effekt först i år.  
Kommunledningsförvaltningen lämnar en prognos om en budget i balans.   
Samtliga avdelningar har utmaningar kopplat till både verksamhet och budget 
vilket kräver fortsatt återhållsamhet inom kommunledningsförvaltningen.  
Investeringar förväntas utföras i stort sett enligt budget, dock påverkar pandemin 
den fortsatta tillgången på utrustning inom ex IT.  
De 15 pågående projekten inom ramen för mark- och exploatering fortlöper 
enligt plan. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 50 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

 Delårsrapport 1 – kommunstyrelsen, daterad 2021-04-15 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Bilaga 1, Investeringsredovisning, anslag och ram, kommunstyrelsen,  
daterad 2021-04-15 

 Bilaga 2, Exploateringsredovisning kommunstyrelsen, daterad 2021-04-15 
 

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) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 102 SCB:s medborgarundersökning 2021 
Ärendenummer KS 2020/51 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar delta i SCB:s medborgarundersökning 2021. 
2. Kommunstyrelsen anvisar 68 000 kronor för finansiering av SCB:s 

medborgarundersökning 2021. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda behov (strategiska medel). 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning vartannat år, senast år 2019. Resultatet från 
undersökningen har legat till grund för ett antal resultatmål i kommunens 
budget. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anvisar 
68 000 kronor till ekonomiavdelningen för finansiering av Statistiska 
centralbyråns medborgarundersökning 2021 och att medel anvisas från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 
Enligt avfallsplanen läggs 6 frågor till medborgarundersökningen gällande 
nedskräpning. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 51 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

 Underlag ”Information om SCB:s medborgarundersökning 2021” daterat 
2020-05-11 
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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 
Ekonomi- och kansliavdelningen 
För kännedom 
Utredare kanslienheten 
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§ 103 Motion om att öka tilliten till kommunens 
medarbetare - Eva Ballovarre (S) och Helen 
Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2020/63 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag på tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-06-09 in en motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare. Förslagsställaren skriver i motionen att som 
arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för medarbetarna att 
utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet.  
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att;  
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas 

fram.  
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning 

och ledning tillämpas.  
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal 

och regional demokrati (ID) av projekten. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 60, att: 
1. Bifalla punkt 1 i motionen. 
2. Anse punkt 2 och 3 i motionen besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 60 
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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) 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 104 Motion om en samlad trähusstrategi - 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/159 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdraget om att ta fram en trähusstrategi inklusive mål, åtgärder och 

ansvarsfördelning inom Älmhults kommun inkluderat bolagen ska utgöra en 
del i framtagandet av Riktlinjer för hållbart byggande. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
Kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall ta fram en trä-
husstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults 
kommun inkluderat bolagen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 58, att bifalla motionen. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 58 
 

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

27



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 105 Återremiss - Revidering av resepolicy samt 
antagande av riktlinjer för resor i tjänsten 
Ärendenummer KS 2021/10 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bereda de 

uppkomna yrkandena på kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av 
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin 
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och 
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i 
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför 
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.  
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare 
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är 
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på 
miljöaspekten av resandet. 
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för 
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk 
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland 
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av 
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en 
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.2.    
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.3.    
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 

2021-02-22.4.    
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4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes 
arbetsplats. 

Vid behandlandet av ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26, 
§ 46, lades följande yrkanden: 

1. Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från 
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”. 

2. Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används 
ska. 

3. Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 46, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena på 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 46 
 

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) 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 106 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2021/4 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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 och kommunstyrelsens ordförandes 

delegeringsbeslut, daterad 2021-05-05  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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§ 107 Placeringspolicy Stiftelsen Linnés Råshult 
Ärendenummer KS 2021/49 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att besvara stiftelsen Linnes Råshult att Älmhults kommun inte har några 

invändningar mot stiftelsens föreslag till placeringspolicy. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Jäv 
Eva Ballovarre (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsens Linnés Råshult har inkommit med förslag om ny placeringspolicy och 
undrar om Älmhults kommun, i sin roll som stiftare, har några invändningar 
emot den.  
Det framkommer inget i Stiftelsens Linnés Råshults förslag till placeringspolicy 
som strider mot kommunens antagna finanspolicy. Älmhults kommun kan dock 
inte svara på om förslaget strider mot svenska kyrkans placeringspolicy.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 58 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 

 Stiftelsen Linnés Råshults skrivelse daterad 2021-03-11 

 Gällande placeringspolicy Råshult 

 Förslag på ny placeringspolicy grundfonden 

 Förslag på ny placeringspolicy (utöver grundfonden) 

 Kommunens beslutade Finanspolicy antagen 2019-01-27, § 20 

 Kommunens beslutade Finansiella övergripande verksamhetsplan antagen 
2019-01-15, § 8 
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Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) och Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Stefan 
Jönsson (S) och Sonja Emilsson (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Stiftelsen Linnés Råshult 
Kommunstyrelsen 
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§ 108 Information från upphandlingsenheten om 
leverantörstrohet 
Ärendenummer KS 2020/41 
 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandling chef informerar om leverantörstrohet, om att handla från rätt 
leverantör.  
_____ 
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§ 109 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2021/31 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) informerar om Linnés Råshult och vad som är på gång. 
Elizabeth Peltola (C) informerar att ärende om delta i regionens upphandlingar 
tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i augusti. 
_____ 
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§ 110 Meddelanden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

 Miljö- och byggnämnden § 34/2021 - Ändring av delegeringsordning för 
miljö- och byggnämnden (21.1) 

 Utbildningsnämnden § 48/2021 - Månadsrapport februari + underlag 
(21.5) 

 Viktig information från SKR och Sobona (Cirkulär) (21.6) 
 Kallelse till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs årsstämma 2021 

(21.7) 
 Beslut om bidrag till antikvarisk utredning för Almblads hus inom 

riksintresset Råshult (21.8) 
 Beslut om bidrag till byte av nock på ängsladan inom kulturreservatet 

komministerbostället Råshult, Älmhults kommun + handlingar (21.9) 
 Socialnämnden § 47/2021 - Budget 2022 (21.10) 
 Socialnämnden § 31/2021 - Uppdrag om besparingar 2021 (21.11) 
 Socialnämnden § 38/2021 - Utnämnande av 

personuppgiftsombud  (21.12) 
 Socialnämnden § 41/2021 – Hemsändningsbidrag (21.13) 
 Styrelseprotokoll Älmhults Näringsfastigheter AB 2021-04-21 § 11–19 

(21.14) 
 Styrelseprotokoll Älmhultsbostäder AB 2021-04-21 § 8–14 (21.15) 
 Utvärdering av regional samverkan i Kronobergs län i samband med 

hanteringen av Covid-19-pandemin (21.16) 
 Tekniska nämnden § 53/2021 - Uppdrag om cykelpassage under väg 23 

(21.17) 
 Synpunkter angående nedläggning av Solgården (21.18) 
 Lägesrapport från världsarvsnomineringsprojektet The Rise of 

Systematic Biology (21.19) 
 Årsredovisning och granskningsrapport för SSAM 2020 (21.20) 

_____ 
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§ 111 Information Covid-19 
Ärendenummer KS 2020/168 
 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, och Åsa Svensson, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, informerar om arbetet med Covid-19.  
_____ 
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