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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-08   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Elizabeth Peltola (C), ordförande 
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande 
Eva Ballovarre (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Harrysson (C) 
Soili Lång Söderberg (M) 
Bo Bergsjö (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Helen Bengtsson (S) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Dan Blixt (M) 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Maria Kristiansson, näringslivsutvecklare, §§ 167–169 
Paul Robertsson, utvecklingschef, §§ 167–174, 188–192  
Anna Elmgren, HR-chef, §§ 170–174 
Matilda Dunfjäll, utredare, § 175 
Magnus Källström, kommunikationschef, §§ 167–186 
Stina Ramberg Fälth, servicechef, §§ 187–188 
Cecilia Axelsson, miljöstrateg, §§ 188–189 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, §§ 189–190 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 189–190 
Elisabeth Steen Ekstedt, Ekonomi- och kanslichef, §§ 167–190 
Susann Pettersson, kommunchef 
Elisabeth Olofsson, kanslichef  
Emma Majlöv Modig, nämndsekreterare 
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 2020-09-08   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 167 Val av justerare 
 

5 
§ 168 Fastställande av föredragningslista 

 

6 
§ 169 Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 2020-

2026 

2020/47 

7 - 8 

§ 170 Exploaterings budget 2021-2023 
2020/55 

9 - 10 
§ 171 Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 

intern kontroll 2021 

2020/101 

11 - 12 

§ 172 Äskande om bidrag till personalklubben Lövet 
2020/75 

13 - 14 
§ 173 Revidering av kommunstyrelsens 

delegeringsordning 

2019/116 

15 - 16 

§ 174 Svar på motion om att öka utnyttjandet av 
friskvårdsbidrag - Helen Bengtsson (S) 

2020/26 

17 - 18 

§ 175 Kommunutredning SOU 2020:8 remissvar 
2020/33 

19 - 20 
§ 176 Tekniska nämndens äskande om 

utvecklingsmedel för revision av lokalhyrorna 

2020/14 

21 - 22 

§ 177 Begäran om ekonomiskt stöd till Boklidens 
idrottsplats i Liatorp 

2020/64 

23 - 24 

§ 178 Delårsrapport för perioden januari till mars år 
2020 

2020/41 

25 - 26 

§ 179 Fastställande av handlingsprogram Älmhults 
Näringsfastigheter AB 2020-2022 

2019/69 

27 - 28 

§ 180 Modell för samarbete med utbildningsnämnden 
2020/98 

29 - 30 
§ 181 Årsredovisning Sydarkivera 2019 

2020/94 

31 - 32 
§ 182 Sammanträdestider för 2021 

2020/85 

33 - 34 
§ 183 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS kvartal 1 2020 

2018/89 

35 - 36 

§ 184 Leader - programperiod 2021-2027 
2020/67 

37 - 38 
§ 185 Motion om att göra kommunens verksamheter 

kranmärkta 

2019/118 

39 - 40 

§ 186 Dataskyddsombud för kommunalägda bolag 
2020/34 

41 - 42 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 187 Meddelanden 
 

43 
§ 188 Uppföljning servicecenter 

2020/2 

44 
§ 189 Information naturvårdsplan 

 

45 
§ 190 Information Covid-19 

2020/90 

46 
§ 191 Information om återståendemedel under 

kommunstyrelsen 

2020/89 

47 

§ 192 Strategisk information 
 

48 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 167 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Välja Börje Tranvik (-) som justerare. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Börje Tranvik (-) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 168 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Fastställer föredragningslistan med förändring: 

1. Ärende om Dataskyddsombud för kommunalägda bolag läggs till 
föredragningslistan.  

2. Ärende Redovisning av delegeringsbeslut tas bort från 
föredragningslistan. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan 
med förändring: 
1. Ärende om Dataskyddsombud för kommunalägda bolag läggs till 

föredragningslistan.  
2. Ärende Redovisning av delegationsbeslut tas bort från föredragningslistan. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 169 Besöksnäringsstrategi Region Kronoberg 
2020-2026 
Ärendenummer KS 2020/47 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens svar på Region 

Kronobergs remissutgåva om besöksnäringsstrategi för 2020-2026 och 
överlämnar densamma.   
 

2. Älmhults kommun understryker vikten av samverkan med närliggande 
regioner kopplat till det goda värdskapet i remissvaret. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg har skickat en remissutgåva gällande ny besöksnärings-
strategi för åren 2020 - 2026.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av materialet med bilagor och ställer 
sig positiv till föreslagen strategi med dess ansats att ta ett helhetsgrepp på 
utvecklingen av besöksnäringen i Kronoberg. Kommunledningsförvaltningen 
vill dock i denna inlaga lyfta några aspekter som bör beaktas i den slutgiltiga 
regionala besöksnäringsstrategin. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som Älmhults kommuns svar på 
remissen om besöksnäringsstrategi för Region Kronoberg 2020-2026.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-25, § 95 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-12 

 Remissutgåva besöksnäringsstrategi Region Kronoberg daterad 2020-04-30 
med bilagor 1-5, 19RGK1508 
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 2020-09-08 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) 
Region Kronoberg 
För kännedom 
Näringslivsutvecklare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 170 Exploaterings budget 2021-2023 
Ärendenummer KS 2020/55 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen överlämnar förslag på mark- och exploateringsbudget 

2021-2032 till budgetberedningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är sedan april 2020 ansvarig nämnd för mark- och 
exploateringsfrågorna. Bilagt dokument innehåller 
kommunledningsförvaltningens förslag till mark- och exploateringsbudget 2021-
2032.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-25, § 94 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-14 

 Förslag till Mark- och exploateringsbudget 2021-2032 daterad 2020-08-14 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11, § 152 

 Kommunstyrelsens budgetförslag 2021 daterad 2020-06-08 
 

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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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Budgetberedningen 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 171 Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 
intern kontroll 2021 
Ärendenummer KS 2020/101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna kommunstyrelsens riskanalys samt plan för intern kontroll år 

2021 
2. Kommunstyrelsen beslutar anta kommunövergripande mål för intern kontroll 

2021. 
3. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att lägga dessa till respektive 

nämnds plan för intern kontroll 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger riskanalys samt plan för intern kontroll avseende Kommunstyrelsen 
år 2021 samt kommunövergripande interna kontrollmål 2021. 
Intern kontrollplan 2021 bygger på en genomförd riskanalys tillsammans med 
berörda politiker och tjänstemän på kommunstyrelsen. Arbetet utgår från 
kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll1. 
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021 kommer att följas upp och 
återredovisas till kommunstyrelsen senast 1/12 - 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-31 

 Rapport ”Kommunstyrelsens riskanalys och plan för intern kontroll år 2021” 
daterad 2020-08-31. 

 
1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll 
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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 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
 
För information 
Revisionen 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 172 Äskande om bidrag till personalklubben 
Lövet 
Ärendenummer KS 2020/75 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att utbetala de äskade 

80 274 kr från budget 2019 som föreningsbidrag till personalklubben.  
 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt HR-avdelningen att årligen utbetala 
kvarstående medel i budgeten för personalklubben som föreningsbidrag till 
personalklubben. För att detta ska ske behöver personalklubben inkomma 
med ansökan där äskat belopp framgår. Tillsammans med ansökan ska 
kommunstyrelsens beslut bifogas.  Behörig attestant på HR-avdelningen 
attesterar utbetalningen.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Personalklubben Almlövet är en ideell förening för medarbetarna i Älmhults 
kommun. Målet med verksamheten är ”att skapa gemenskap och vi känsla hos 
kommunanställda, att ta tillvara på de anställdas speciella önskemål och 
stimulera initiativ”. (PU 1986-08-26) 
För närvarande kostar ett medlemskap 50 kr/år. Klubben har ca 1 200 
medlemmar varav ca 150 är seniorer. I snitt har Almlövet sju aktiviteter per 
halvår.  
Medlemmarna betalar en lägre kostnad för aktiviteten och medföljande får betala 
hela kostnaden för deltagande. Föreningen har sedan start 1987 fått ett bidrag 
från kommunen för att kunna genomföra aktiviteter.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-08-31 § 48 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-17 

 Personalklubben Almlövets ansökan om medel 2019 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Personalklubben Almlövets verksamhetsberättelse 

 Personalklubbens Almlövets stadgar 

 Protokoll Personalklubbens årsmöte 2020-03-03 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
HR-avdelningen 
För kännedom 
Personalklubben Almlövet 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 173 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärendenummer KS 2019/116 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen fastställer delegeringsordning enligt Förslag till revidering av 

delegeringsordning för kommunstyrelsen daterad 2020-08-14, med ändring att ordet 
bör i punkt 1.11 under Anmärkning, första stycket, ändras till ska. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad 
delegeringsordning för kommunstyrelsen. Dokumentet innehåller både 
arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och kommunstyrelsens 
delegeringsordning. Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2020, § 132, att 
remitterat ärendet kommunstyrelsens personalutskott för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-08-31 § 50 

 HR-avdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-14 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-06-09 § 132 

 Delegeringsordning daterad 2016-02-05 med komplettering 2017-10-10 
och 2018-06-05  

 Förslag till revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen, daterad 
2020-08-14 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

 Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 174 Svar på motion om att öka utnyttjandet av 
friskvårdsbidrag - Helen Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2020/26 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera policyn 

för Hållbart arbetsliv gällande friskvårdsersättning genom att ta bort 
kravet på att högst 75% av den faktiska kostnaden ersätts. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 100% av bidraget 
om 1 200 kronor ersätts gentemot kvitto.   

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppmana samtliga nämnder 
att tydligare informera medarbetarna om friskvårdsbidrag. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Helen Bengtsson (S) om att öka användandet av friskvårdsbidrag, 
inkom den 2020-03-16. Förslagsställaren skriver att många av kommunens 
verksamheter är tunga både fysiskt och psykiskt vilket medför att flera 
verksamheter tyngs av höga sjukskrivningstal och att kommunen måste arbeta 
förebyggande med detta. Vidare skriver förslagsställaren att om det 
friskvårdsbidrag som idag tillämpas i Älmhults kommun inte ökar i samma takt 
som medlemsavgifter till olika verksamheter urholkas bidraget.  

   
Följande åtgärder yrkas; 
1. Att utreda nyttjandegraden av bidraget fördelat på olika verksamheter. 
2. Att göra insatser för att öka användandet av friskvårdsbidraget. 
3. Att öka friskvårdsbidraget till 1500 kronor per år.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30, § 45, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget för kommunen i sin helhet var 27% 2019. 
Som ett led i att öka användandet av friskvårdbidraget ska en satsning göras för 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

att marknadsföra förmånen. Dels för att öka kännedomen om bidraget och för att 
visa vilka möjligheter som finns. En ökning av bidraget med 300 kronor per 
anställd motsvarar ca 520 tkr. Med rådande budgetläge för nämnderna krävs ett 
tillskott i ram. I nuvarande policy finns förbehåll kring nyttjandet av 
friskvårdsbidraget, det föreslås nu slopas för att förenkla ansökningsförfarandet 
och minska administrationen.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskott 2020-08-01, § 47 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05 

 Motion från Helen Bengtsson (S) om att öka nyttjandegraden av 
friskvårdsbidraget daterad 2020-03-16  

 Policy för Hållbart arbetsliv, fastställd 2015-08-31, §147 

 Policy för Hållbart arbetsliv, reviderad 2017-05-26, § 91 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 175 Kommunutredning SOU 2020:8 remissvar 
Ärendenummer KS 2020/33 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens arbetsutskott beslutanderätt 

i ärendet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunutredningen är en parlamentariskt tillsatt kommitté som den 19 februari 
2020 lämnade betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) till regeringen. Betänkandet har tagits fram 
som en följd av välfärdsutmaningarna och innehåller förslag till tänkbara 
lösningar som ska bidra till att kommuner får förbättrad kapacitet att sköta sina 
välfärdsuppdrag. 
Kommunutredningens betänkande har skickats ut på remiss och remissvaren ska 
ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 september 2020. 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra 
remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Älmhults 
kommun beslutade 2020-04-07 § 81 att skicka in ett remissvar till 
finansdepartementet. 
Kommunstyrelsens ordförande satte ihop en projektgrupp med politiska 
representanter att delta i arbetet med remissvaret. Ett utkast på remissvar har 
framställts baserat på de kommentarer som lämnades av projektgruppen på 
projektgruppens sammanträde 2020-08-18. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01 

 Remissvar Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner – med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SOU 2020:8 daterad 2020-08-31 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 176 Tekniska nämndens äskande om 
utvecklingsmedel för revision av lokalhyrorna 
Ärendenummer KS 2020/14 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel motsvarande 200 

tusen kronor i enlighet med förslag. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
 I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att 
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida 
utveckling.  

Tekniska nämnden begär att få disponera resterande avsatta medel om 200 tusen 
kronor från framtid- och utvecklingsanslag för att göra en revision av kommunens 
lokalhyressystem för fastigheter för att identifiera nyckeltal och genomlysning av 
systemet samt ta fram förbättringsförslag.  

Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsanslag för 
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-25, § 98 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-13 

 Beslut tekniska nämnden 2020-06-23, § 68 TN 2020/57 
 

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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_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

 
För Åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För Information 
Tekniska nämnden 
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§ 177 Begäran om ekonomiskt stöd till Boklidens 
idrottsplats i Liatorp 
Ärendenummer KS 2020/64 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Tilldelar föreningarna 1,5 miljoner kronor i bidrag fördelat över två år, 2020 

750 tusen kronor och 2021 750 tusen kronor, bidraget anslås ur 
kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Liatorps IF och Eneryda IF har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd 
för att genomföra ett projekt på Boklidens idrottsplats i Liatorp. Föreningarna 
efterfrågar ekonomiskt bidrag till investeringen med 2 miljoner kronor.  
 
Föreningarna har sökt och beviljats stöd från Allmänna arvsfonden och 
Smålandsidrotten. Kostnaden för hela projektet är beräknat till 7 miljoner 
kronor. För att kunna ta del av stödet krävs en medfinansiering från Älmhults 
kommun med 2 miljoner kronor.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen 
kommunstyrelsen att fatta beslut om att anslå 1,5 miljoner kronor som bidrag till 
föreningen fördelat över två år. För år 2020 750 tusen kronor och för 2021 750 
tusen kronor. Bidraget anslås från Kommunstyrelsens strategiska satsningar.    
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-25 § 101 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-20 

 KSAU 2020-06-23, § 84  

 Beslut kultur- och fritidsnämnden 2020-06-18 § 64, KFN 2020/21 

 Ansökan om ekonomiskt stöd från Liatorps IF och Eneryda IF, 2020-04-19 

 Projektbeskrivning daterad 2019-10-27 

23



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-08 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) 
För Åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För Information 
Kultur- och fritidsnämnden 
Liatorps IF 
Eneryda IF 
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§ 178 Delårsrapport för perioden januari till mars år 
2020 
Ärendenummer KS 2020/41 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen anser punkt 7 och 8 i kommunfullmäktiges beslut 2020-

06-22, § 89, som genomförda. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att göra en översyn av kommunkoncernen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 juni 2020, § 124, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
5. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för Älmhults kommun. 
6. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att vid behov revidera aktiviteter 

för att bidra till att uppnå resultatmål och återrapportera om dessa till 
kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2. 

7. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en plan för ett effektivt 
lokalutnyttjande med syfte att utnyttja kommunens lokaler på ett mer 
effektivt och ändamålsenligt sätt. I denna plan ska det ingå en översyn av 
internhyran som motiverar att att minska verksamheternas lokalkostnader.  

8. Älmhults kommun anlitar SKR:s Analysgrupp för att få en objektiv analys av 
kommunens ekonomiska situation samt verksamheternas kostnad och utifrån 
detta få en bedömning av kommande års förutsättningar. Kostnaden på cirka 
90 000 + 50 000 kronor tas från kommunstyrelsens strategiska satsningar.  

9. Kommunchefen får i uppdrag att komma med förslag på hur vi i större 
utsträckning kan dra nytta av att vi är en koncern. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020, § 89, att återsända 
kommunstyrelsens förslag punkt 7–9 till kommunstyrelsen för hantering. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 124 
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 89 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen anser punkt 7 och 8 i 
kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 89, som genomförda. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen utökar uppdraget i 
kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 89, punkt 9 med att ge 
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av kommunkoncernen.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
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§ 179 Fastställande av handlingsprogram Älmhults 
Näringsfastigheter AB 2020-2022 
Ärendenummer KS 2019/69 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
- Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för Älmhults 

Näringsfastigheter AB 2020-2022 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska 
mål för de närmaste tre åren. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets 
• affärs- och verksamhetsidé 
• affärsförutsättningar (hot och möjligheter) 
• bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) 
• mål och budget för de kommande tre åren, inklusive 
• ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv 
• planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren, 

inklusive en tidsplan för genomförande av planerna. 
Av ägardirektiv framgår även att det kortsiktiga avkastningskravet ska 
dokumenteras i det årliga handlingsprogrammet. 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. Älmhults Näringsfastigheter AB har inkommit med 
handlingsprogram för 2020-2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25, § 96 
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 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen daterad 2020-06-17 
 Handlingsplan Älmhults Näringsfastigheter AB 2020-2022 
 Protokoll styrelsemöte Elmen AB 2019-12-03 
 

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 
Älmhults Näringsfastigheter AB 
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§ 180 Modell för samarbete med 
utbildningsnämnden 
Ärendenummer KS 2020/98 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen anlitar SKR:s analysgrupp. Kostnaden om 85 000 kronor 

anslås ur Kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar. 
 

2. Kommunstyrelsen inleder presidieöverläggningar med utbildningsnämndens 
presidium. Kommunstyrelsen bjuder in till första mötet. 

 
3. Utbildningsnämndens presidium bjuds in till kommunstyrelsens 

sammanträden för återrapportering. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2020, § 159, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta fram en modell för samarbete 
med utbildningsnämnden utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 200 
punkt 3. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde den 25 
augusti 2020, § 97, och beslutade att föreslå kommunstyrelsen följande: 

  
1. Kommunstyrelsen anlitar SKR:s analysgrupp. Kostnaden om 85 000 kronor 

anslås ur Kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar. 
 

2. Kommunstyrelsen inleder presidieöverläggningar med utbildningsnämndens 
presidium. Kommunstyrelsen bjuder in till första mötet. 

 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25, § 97 

 Beslut kommunstyrelsen 2020-08-11, § 159 
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 Beslut kommunfullmäktige 2019-11-25, § 200 punkt 3 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
tillägg att Utbildningsnämndens presidium bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträden för återrapportering. 
Beslutsgång 
Proposition 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Proposition 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Bergsjös 
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Utbildningsnämndens presidium 
Chef utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 181 Årsredovisning Sydarkivera 2019 
Ärendenummer KS 2020/94 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Sydarkiveras 

årsredovisning för 2019. 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja, för Älmhult 
kommuns del, förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun är sedan 2015-01-01 medlem i kommunalförbundet 
Sydarkivera. Förbundets syfte är att ta fram och förvalta en långsiktig e-
arkivslösning för förbundets medlemmar. Kommunfullmäktige har 
2017-12-18, § 168, beslutat att utträda ur förbundet med en uppsägningstid om 
tre år. 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har översänt årsredovisning för 2019 till 
Älmhults kommun. Kommunfullmäktige ska, i likhet med övriga 
förbundsmedlemmars fullmäktige, fatta beslut om godkännande av 
årsredovisningen och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25, § 100 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-17 

 Sydarkivera 2020-06-12, § 1 

 Sydarkivera årsredovisning 2019 daterad 2020-02-24 

 Granskning av årsredovisning 2019 Sydarkivera, revisionsrapport daterad 
2020-03-05  

 Revisionsberättelse år 2019 daterad 2020-03-18 
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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) 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
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§ 182 Sammanträdestider för 2021 
Ärendenummer KS 2020/85 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Godkänner förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2021: 

KSAU tisdagar kl. 
08:30 

KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 
18:30 

15 december 2020 12 januari 25 januari 
19 januari 2 februari 22 februari 
23 februari 9 mars 29 mars 
23 mars 6 april 26 april 
27 april 11 maj 31 maj 
25 maj 8 juni 21 juni 
22 juni 10 augusti 30 augusti 
24 augusti 7 september 27 september 
21 september 5 oktober 25 oktober 
12 oktober 26 oktober 22 november 
16 november 30 november 13 december 
14 december 11 januari 2022 24 januari 2022 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25, § 99 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04 
 

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 
Samtliga nämnder 
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§ 183 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 1 2020 
Ärendenummer KS 2018/89 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 
LSS för kvartal 1 år 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport med följande uppgifter: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut 
 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 
2020 (1 januari – 31 mars).  
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i april 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-17 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 daterad 2020-06-09 

 Socialnämnden 2020-06-17, § 80 
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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) 
Socialnämnden 
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§ 184 Leader - programperiod 2021-2027 
Ärendenummer KS 2020/67 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Älmhults kommun avser att delta i nuvarande leaderområde även kommande 

programperiod, år 2021–2027, och ställer sig positiv till att Leader Linné 
Småland samordnar en intresseanmälan till Jordbruksverket. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Leader Linné Småland skickade 2020-06-23 förfrågan om Älmhults kommuns 
deltagande i leaderområde nästa programperiod, år 2021–2027, och om 
kommunen ställer sig positiv till att Leader Linné Småland lämnar in en 
intresseanmälan. 
Nuvarande programperiod närmar sig slutet och därför påbörjas nu arbetet inför 
åren 2021–2027. Den 18 juni 2020 öppnade Jordbruksverket upp möjligheten att 
lämna in en intresseanmälan för att bilda leaderområden inför den nya 
programperioden. Intresseanmälan är öppen till 11 september 2020. 
Syftet med intresseanmälan är att Jordbruksverket ska kunna få en preliminär 
bild över hur den geografiska spridningen ser ut och intresset för eventuella nya 
leaderområden. Syftet är också att upprätta ett kontaktregister för att lättare 
kunna sprida information till den som lämnar intresseanmälan samt de 
intressenter som står bakom den.  
Arbetsutskottet för Leader Linné Småland har fattat beslut om att samordna en 
intresseanmälan från vårt område och behöver veta om Älmhults kommun är 
positiv till att ingå i området även nästa programperiod.  
Intresseanmälan är på inget sett bindande utan just en intresseanmälan och ett 
första steg i arbetet. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  
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 Intresseanmälan om deltagande i kommande programperiod med Leader 
Linné daterad 2020-06-23 

 

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 kännedom 
Leader Linné Småland 
Alvesta kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Växjö kommun 
Sävsjö kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
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§ 185 Motion om att göra kommunens 
verksamheter kranmärkta 
Ärendenummer KS 2019/118 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förändra 

rutiner i verksamheterna för en övergång till kranvatten. 
 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ansöka 
om att Älmhults kommun blir kranmärkt. 

 
3. Kommunledningsförvaltningen ska återrapportera ärendet till 

kommunstyrelsen november 2020. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har i motion daterad 2019-09-12 föreslagit att Älmhults 
kommun, inklusive de kommunala bolagen, blir kranmärkta verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 87: 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att förändra rutiner i 

verksamheterna för en övergång till kranvatten. 
3. Kommunen ska ansöka om att Älmhults kommun blir kranmärkt. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01 

 Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2019-09-12 

 Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 87 
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 2020-09-08 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 
Kommunledningsförvaltningen 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 186 Dataskyddsombud för kommunalägda bolag 
Ärendenummer KS 2020/34 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår berörda kommunalägda bolag, tillika 

personuppgiftsansvariga, att utse arkivarie Niclas Rosenbalk till 
dataskyddsombud.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt dataskyddsförordningen är varje kommunal nämnd (inklusive 
kommunstyrelsen) och kommunalägda bolag, såsom personuppgiftsansvariga 
och offentliga organ, skyldiga att utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet har enligt förordningen följande uppgifter: 

 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter  

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument  

 informera och ge råd inom organisationen. 

 ge råd om konsekvensbedömningar  

 vara kontaktperson för Datainspektionen  

 vara kontaktperson för de registrerade (medborgaren och kunden) och 
personalen inom organisationen  

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07 

 Kommunstyrelsen 2020-04-01, § 82 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga bolag 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 187 Meddelanden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Förteckning över meddelanden: 

 Meddelande om beviljad utökad limit (21.1). 
 Protokollsutdrag Sydarkivera 2020-05-15 § 17 Arkivutredningen (21.2). 
 Protokollsutdrag med beslutsunderlag Sydarkivera 2020-03-06 § 4 Budget 

2021 och ekonomisk plan för 2022–2023 (21.3). 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-08-31, § 49, 

sammanträdestider 2021 (21.4). 
 Beslut tilläggsbidrag till fortsatt fuktundersökning i byggnadsminent 

Linnéstugan (21.5) 

_____ 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 188 Uppföljning servicecenter 
Ärendenummer KS 2020/2 

 

Sammanfattning av ärendet 
Stina Ramberg Fälth, servicechef, informerar om arbetet med servicecenter. 
Susann Pettersson, kommunchef, informerar om servicecenters nya öppettider 
som är kl. 8-16. 
_____ 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 189 Information naturvårdsplan 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Cecilia Axelsson, miljöstrateg, informerar om arbetet med naturvårdsplanen. 
_____ 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 190 Information Covid-19 
Ärendenummer KS 2020/90 

 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, och Åsa Svensson, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, informerar om arbetet med Covid-19. 
_____ 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 191 Information om återståendemedel under 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2020/89 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elizabeth Peltola (C) Informerar om återståendemedel under kommunstyrelsen. 
_____ 
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 2020-09-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 192 Strategisk information 
 

Sammanfattning av ärendet 
Paul Robertsson, utvecklingschef, informerar om upphandling av skolskjuts och 
färdtjänst.  
Elizabeth Peltola (C) informerar om workshop genomförd den 24 augusti om 
järnvägsinfrastruktur. 
Eva Ballovarre (S) informerar om Råshult. 
_____ 
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