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Kommunstyrelsen 2021-05-11
Plats och tid
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 49 Riktlinjer för sociala medier
Ärendenummer KS 2021/69

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
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
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13
 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

3

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

4

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-04-13
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Källström
magnus.kallstrom@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för sociala medier
Ärendenummer KS 2021/69

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.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13
 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13

Ärendeberedning
Sociala medier är en bra kanal för kommunen att kommunicera med invånarna
på deras villkor och där de finns. Älmhults kommun använder sociala medier för
att föra dialog och förstärka budskap.
Att administrera ett konto på sociala medier innebär ett stort ansvar och kräver
en insats av verksamheten. De föreslagna riktlinjer beskriver vad som krävs för
att ha ett konto på sociala medier och vem som bär ansvaret.
Förslaget är att Älmhults kommuns konton på sociala medier ska hanteras enligt
dessa riktlinjer, den gällande lagstiftningen i Sverige och i enligt Älmhults
kommuns kommunikationspolicy.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till riktlinjer för
sociala medier, daterad 2021-04-13.

Magnus Källström

Susann Pettersson

Kommunikationschef

Kommunchef

5

Tjänsteskrivelse
2021-04-13

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
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
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15
 Planbeskrivning, 2021-03-31
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Samrådsredogörelse, 2021-03-31
 Fastighetsförteckning, 2021-02-09

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-04-15
Kommunledningsförvaltningen
Malin Svensson
malin.svensson1@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om ändring av detaljplan för
kvarteret Gladan
Ärendenummer KS 2020/42

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.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15
 Planbeskrivning, 2021-03-31
 Samrådsredogörelse, 2021-03-31
 Fastighetsförteckning, 2021-02-09

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
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.

17

Tjänsteskrivelse
2021-04-15

2(2)

Malin Svensson

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, planeringsenheten
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
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
 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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

40

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

41

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-03-22
Kommunledningsförvaltningen
Oleksandra Polupan
oleksandra.polupan@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om ändring av detaljplan för
Sjögård 2, vattenverket i Älmhult, Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2020/165

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.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 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

Ärendeberedning
Den gällande detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult tillåter inte
körbar förbindelse från Elmevägen till kvartersmark med användningsområdet
E1 (Vattenverk).
I bygglovsbeslutet för vattenverket, Dnr. 2018-B0175-5, anges att senast i
samband med ansökan om definitivt slutbesked ska ut- och infart anordnas enligt
gällande detaljplan.
Vid projekteringen av vattenverket framkom att önskad trafiklösning inte kan
tillgodoses med nu gällande detaljplan. Detta kunde inte förutses när
detaljplanen togs fram då projekteringen inte gjordes parallellt med detaljplanen.
Miljö- och byggförvaltningen ansåg att den enligt projekteringen §Qföreslagna
lösningen med infart vid vattenverkets östra sida och utfart vid vattenverkets

42

Tjänsteskrivelse
2021-03-22

2(2)

västra sida strider mot detaljplanen och en planändring krävs för att kunna ge
slutbesked med den lösning som föreslås enligt projekteringen.
Vattenverket är av avgörande betydelse för kommunen och verksamheten måste
kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Med anledning av detta har
kommunledningsförvaltningen getts i uppdrag att genomföra en planändring för
”detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult” så att föreslagen trafiklösning
enligt projekteringen kan genomföras.
Den nu gällande detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult bedömdes
inte medföra betydande miljöpåverkan, varför miljökonsekvensbeskrivning inte
har behövt upprättas. En ny lämplighetsbedömning krävs inte vid ändring av en
detaljplan.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till ändring av detaljplanen
och detta har varit på samråd under tiden 15 februari till 9 mars 2021. Inkomna
synpunkter från samrådet finns redovisade och kommenterade i
granskningsutlåtandet. Detaljplanen hanteras med begränsat standardförfarande.
Det innebär att samrådskretsen aktivt har godkänt planförslaget och att
planförslaget kan antas direkt efter samrådet av kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till ändring av detaljplanen för
Sjögård 2, vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap. 27 §
Plan- och bygglagen.

Oleksandra Polupan

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
2021-04-28
Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om yttrande över
samrådshandling Regionplan för Skåne 2022–2040
Ärendenummer KS 2020/149

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.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28
 Samrådshandling Regionplan för Skåne 2022–2040

Ärendeberedning
Region Skåne, regionala utvecklingsnämnd, har tagit fram samrådshandling för
Regionplan för Skåne 2022 – 2040.
Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra sig över samrådshandlingen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande synpunkter lämnas som
yttrande till Region Skåne.
Älmhults kommun är geografiskt placerad så att kommunen ligger i direkt
anslutning till Region Skåne, vilket medför att kommunens näringsliv är starkt
beroende av den kompetensförsörjning som regionen kan ge genom en högre
befolkningskoncentration.
Älmhults kommuns yttrande är kopplat till kompetensförsörjning genom
infrastruktur och kommunikationer för möjliggörande av fungerande
persontransporter.
Gällande mål och förutsättningar delar Älmhults kommun Region Skånes bild av
att kravet på att minska klimatpåverkan och samtidigt öka tillgängligheten
medför utmaningar för transportsektorn. En överflyttning av transporter, såväl
person- som godstransporter, från väg till järnväg är en viktig faktor för ett
hållbart samhälle. Samtidigt är detta svårt att uppnå då järnvägsinfrastrukturen
inte har tillräcklig kapacitet. Därför bör utvecklandet av järnvägsinfrastrukturen
vara högt prioriterad.

89

Tjänsteskrivelse
2021-04-28

2(2)

Gällande utvecklingsinriktning är det viktigt att högre tillgänglighet och väl
utbyggd transportinfrastruktur prioriteras. Då Älmhults kommun är starkt
sammanlänkad med Region Skåne utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv vill
kommunen lyfta vikten av en väl utbyggd transportinfrastruktur även utanför
den geografiska gränsen för Region Skåne. I infrastrukturplaneringen bör ett
funktionellt förhållningssätt råda och inte de administrativa gränserna.
Vidare lyfts vikten av genomförandet av ny stambana. Här vill Älmhults
kommun betona att detta helt överensstämmer med kommunens synsätt.
Genomförandet av sträckan Malmö – Hässleholm är nödvändigt för att få
fungerande transporter i järnvägsnätet. Detta är också är en avgörande fråga för
Älmhults kommun mot bakgrund av pendlingsresandet mellan kommunen och
region Skåne.
I övrigt är samrådshandlingen för Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ett väl
genomarbetat underlag som ger en god bild av regionens vilja och inriktning.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som yttrande över
samrådshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltingen
Region Skåne
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 50 Delårsrapport 1, kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2021/63

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
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
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15
 Delårsrapport 1 – kommunstyrelsen, daterad 2021-04-15
 Bilaga 1, Investeringsredovisning, anslag och ram, kommunstyrelsen,
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunchef
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-04-15
Kommunledningsförvaltningen
Jeanette Karlsson
jeanette.karlsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om delårsrapport 1,
kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2021/63

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.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15
 Delårsrapport 1 – kommunstyrelsen, daterad 2021-04-15
 Bilaga 1, Investeringsredovisning, anslag och ram, kommunstyrelsen,
daterad 2021-04-15
 Bilaga 2, Exploateringsredovisning kommunstyrelsen, daterad 2021-04-15

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 1 och lägger rapporten till
handlingarna.
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Tjänsteskrivelse
2021-04-15

2(2)

Jeanette Karlsson

Susann Pettersson

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunchef
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
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.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16
 Underlag ”Information om SCB:s medborgarundersökning 2021” daterat
2020-05-11

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

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
För kännedom
Utredare kanslienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-04-16
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning
2021
Ärendenummer KS 2020/51

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.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16
 Underlag ”Information om SCB:s medborgarundersökning 2021” daterat
2020-05-11

Ärendeberedning
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag
av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen
ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att
verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den
offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra
kommunens resultat med andra kommuner och landet som helhet.
För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning jämförelsetal,
exempelvis om invånarnas bedömning av hur kommunen sköter sina
verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.
Kostnad för undersökningen beräknas till 68 000 kronor.
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.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

211

Tjänsteskrivelse
2021-04-16

2(2)

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.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
För kännedom
Utredare kanslienheten
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Tjänsteskrivelse
2021-05-05
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om motion om att öka tilliten till
kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) och
Helen Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2020/63

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.
2.
3.

Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas
fram.
Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning
och ledning tillämpas.
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.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05



Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 60

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag på tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap.
Emma Majlöv Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 60 Svar på motion om att öka tilliten till
kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) och
Helen Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2020/63

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifalla punkt 1 i motionen.
2. Anse punkt 2 och 3 i motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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 2020-06-20, § 98, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och
förbättra verksamheten. Flera insatser pågår för att implementera ett ledarskap
som präglas av tillit och ger utrymme för medarbetare att växa och kunna bidra
utifrån sina kunskaper.
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-04-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 81, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att punkt 1 bifalls och punkt 2 och 3 är besvarad.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 81



Kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-15, § 15



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05



Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 157



Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 98



Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-0609

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-05-05
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om motion om en samlad
trähusstrategi - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2020/159

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 trähusstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults
kommun inkluderat bolagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 58, att bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 58

Ärendeberedning
Kommunledningsförvaltningen arbetar med frågan inom ramen för framtagande
av riktlinjer för hållbart byggande där förslag ska finnas framme för politisk
behandling under hösten 2021.
Således föreslår kommunledningsförvaltningen att 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.

Kommunledningsförvaltningens förslag till 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.
Emma Majlöv Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunfullmäktige

§ 58 Svar på motion om en samlad trähusstrategi Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2020/159

Kommunfullmäktiges beslut
 Bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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 trähusstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults
kommun inkluderat bolagen.
Frågan utredas för närvarande inom ramen för framtagande av riktlinjer för
hållbart byggande där förslag ska finnas framme för politisk behandling under
hösten 2021.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 79, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 79
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 36
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
 Motion om en samlad trähusstrategi - Michael Öberg (MP), daterad 2020-1210

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till motionen.
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael
Öberg (MP) med fleras yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Michael Öberg (MP) med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens
förslag och NEJ för bifall till motionen.
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Lars Henriksson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)

JA
NEJ
AVSTÅR
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-04-26

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunfullmäktige

Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövqvist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
19

20

0

Voteringen utfaller med 19 JA-röster, 20 NEJ-röster och ingen ledamot avstod
från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionär
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-05-05
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om återremiss - Revidering av
resepolicy samt antagande av riktlinjer för resor i
tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

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.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.2.
Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.3.
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad
2021-02-22.4.
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.
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2(2)

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 46

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bereda de
uppkomna yrkandena på kommunfullmäktiges sammanträde.
Emma Majlöv Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 46 Revidering av resepolicy samt antagande av
riktlinjer för resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna
yrkandena på kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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 202102-22.4.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes
arbetsplats.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 74
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 28
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
 Utkast Resepolicy daterad 2020-10-29
 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2020-10-29
 Resepolicy daterad 2009-10-05
 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”.
Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används ska.
Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
att bereda de uppkomna yrkandena.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 58 Placeringspolicy Stiftelsen Linnés Råshult
Ärendenummer KS 2021/49

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta:
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
 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
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Stiftelsen Linnés Råshult
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om placeringspolicy Stiftelsen
Linnés Råshult
Ärendenummer KS 2021/49

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.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 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

Ärendeberedning
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.
Anledningen till att policyn ses över är för att förutsättningarna för att få ränta på
avsatta medel har förändrats och stiftelsen har därför inte fått någon avkastning
på grundfonden. En avkastning som till stor del ska återföras till verksamheten
men som nu inte kunnat göras.
I Älmhults kommuns finanspolicy framgår det att riktlinjer för placeringar av
överskottslikviditet ska framgå av Finansiell övergripande verksamhetsplan.
Därför är kommunens finanspolicy inte lika detaljerad som Stiftelsen Linnés
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Råshult Placeringspolicy. I föreslagen placeringspolicy framgår att anvisningar
för policy Svenska kyrkan ska användas, vilket Älmhults kommun inte kan ta
ställning till om så är gjort, eller om dessa skulle strida mot kommunens
finanspolicy.
Policyn har delats upp i två delar, dels Policy för grundfonden, dels Policy övrigt
kapital utöver grundfonden. Grundförutsättningarna är desamma men policyn för
grundfonden är mer detaljerad och styrd.
Utifrån inkomna handlingar från Stiftelsen Linnés Råshult är bedömning i stort
att policyn inte strider mot kommunens finanspolicy. Grundförutsättningarna för
att kapitalet ska placerats på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och att
inte för stora risker tas är utgångsvärdet i både kommunens och stiftelsens
policy. Det framgår också att placeringar beslutas av en kvalificerad majoritet av
styrelsen och att placeringen ska följas upp varje år. Det framgår dock inte hur
denna uppföljning ska ske.
I Policyn för grundfonden står att medelsplacering ska ske i nära samarbete med
ordinär bankförbindelse samt övriga på marknaden välrenommerade banker eller
aktörer. Om placering av medel utöver grundfonden görs på samma vis framgår
inte.
I kommunens Finansiella övergripande verksamhetsplan har det ställts krav på
att förvaltaren ska ha rutiner för att uppmärksamma placeringar som kan stå i
strid med de etiska normer med mera som man fastställt. Om liknade krav finns i
Stiftelsen Linnés Råshult framgår inte men skulle eventuellt kunna vara
hanterade i anvisningar för policy Svenska kyrkan.
Utifrån inkommit underlag och i förhållande till kommunens antagna
finanspolicy ses ingen anledning att invända mot föreslagen policy. Däremot
skulle ärendet kunna beredas utförligare om även anvisningar för policy Svenska
kyrkan hade bifogats ärendet eftersom föreslagen policy hänvisar till denna men
inget underlag har bifogats.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att begära att
Stiftelsen Linné Råshult kompletterar med anvisningar för policy Svenska
kyrkan för att tydliggöra vad som hanteras i detta dokument.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Att besvara stiftelsen Linnes Råshult att Älmhults kommun inte har några
invändningar mot stiftelsens föreslag till placeringspolicy
Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Stiftelsen Linnés Råshult
Kommunstyrelsen
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