
   

    

 
 

  
 
 

   
        

  
 
 

     
  

 
 

 
            

         
  

 
        

  
 
 

  
 

 
   

 

     
 

     
 

   
 

     
 

     
 

 
      

   

       
    
 

 
 

        
  

 
 

2020/10
3 - 4

2021/1
5

2021/22

Kallelse/Underrättelse 

1

1(2) 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 

Plats och tid 
Haganässkolans aula, klockan 18:30. Sammanträdet genomförs med ledamöter 
på distans. 

Bo Mazetti-Nissen (M) Christoffer Mowide 
Ordförande Sekreterare 

Information 
Med anledning av den smittspridning som nu pågår i Älmhults kommun kommer 
kommunfullmäktiges sammanträde delvis genomföras på distans för att undvika 
smitta. 

Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult 
kommuns webbplats. 

Ärenden 

Inledning 
1 Upprop 
2 Val av justerare 
3 Fastställande av föredragningslistan 
4 Kalendarium 
5 Information om Covid-19 
6 Årets arbetsplats 2020 
Valärenden 
7 Val till parlamentarisk beredning 
8 Avsägelser från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige och ersättare i 
utbildningsnämnden 

9 Val av ersättare i utbildningsnämnden efter Erik 
Ederfors (M) 



   

    

 
       

     
 

   

        
       

 
   

       
  

 
   

         
 

 
   

     
 

     
     

     
 

 

      
       

  

 
 

         
    

 
   

    
 

 
 

2020/13
6 - 13

2020/52
14 - 20

2019/113
21 - 30

2020/119
31 - 37

2021/21
38

2021/23
39

2021/23
40

2021/3
41 - 42

Kallelse/Underrättelse 

2

2(2) 

Beslutsärenden 
10 Svar på motion om utvärdering av 

chefsutbildningar - Michael Öberg (MP) 
11 Svar på motion om att införa visselblåsarfunktion

i Älmhults kommunkoncern - Eva Ballovarre (S) 
12 Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av 

kommunal badplats 
13 Svar på motion om kontaktlöfte - Eva Ballovarre 

(S) 
14 Meddelande till kommunfullmäktige 
Frågor, interpellationer och nya motioner 
15 Interpellation till socialnämndens ordförande 

Marie Rosenquist (M) om äldreomsorgen 
16 Interpellation till utbildningsnämndens andra vice 

ordförande Stefan Jönsson (S) om förskolans och 
grundskolans budget 

17 Motion Prioritera våra äldre! - Lars Ingvert (S) 
och Ann Johansson (S) 

18 Enkla frågor 



 

  

 

 

    

    
   

  
         

 

      
      

      
      
      

      

         
        

   
           

 
 

   
         

           
      

          
   

7Sammanträdesprotokoll 

2020-12-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 184 Val till parlamentarisk beredning 
Ärendenummer KS 2020/10 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse följande till ledamöter och ersättare i den parlamentariska beredningen: 

Ledamot Ersättare 

Dan Blixt (M) Jacob Willborg (M) 
Marie Olofsson (C) John-Arne Sandström (C) 
Gun-Britt Cedergren (KD) Catarina Claesson (KD) 
Lars Ingvert (S) Helen Bengtsson (S) 
Tord Helle (SD) Gull-Britt Tranvik (SD) 
Michael Öberg (MP) Björn Martinsson (MP) 

Liberalerna har inte nominerat några ledamöter eller ersättare till 
beredningen och kommunfullmäktige återkommer till denna fråga på 
sammanträdet i januari. 

2. Utse Lars Ingvert (S) till ordförande och Marie Olofsson (C) som vice 
ordförande. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 171, att inrätta en parlamentarisk 
beredning för översyn av bland annat den politiska organisationen och den 
politiska styrningen inför kommande mandatperiod. 
Kommunfullmäktige har nu att välja ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande till beredningen. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja följande som ledamöter och 
ersättare i den parlamentariska beredningen: 

Ledamot Ersättare 

Dan Blixt (M) Jacob Willborg (M) 
Marie Olofsson (C) John-Arne Sandström (C) 
Gun-Britt Cedergren (KD) Catarina Claesson (KD) 
Lars Ingvert (S) Helen Bengtsson (S) 
Tord Helle (SD) Gull-Britt Tranvik (SD) 
Michael Öberg (MP) Björn Martinsson (MP) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige valt ovanstående personer som 
ledamöter och ersättare i den parlamentariska beredningen. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Lars Ingvert (S) som 
ordförande i beredningen och Marie Olofsson (C) som vice ordförande i 
beredningen. 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kanslienheten 
För kännedom 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

4
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10Sammanträdesprotokoll 

2021-01-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 6 Svar på motion om utvärdering av
chefsutbildningar - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/13 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen

av Älmhults kommuns satsningar på ledarutveckling. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Michael Öberg (MP) gällande utvärdering av ledarskapssatsningar
inkom 2020-02-06. Förslagsställaren skriver att Älmhults kommun har under 
lång tid satsat på ledarskapsutveckling, oavsett majoritet. Ett avtal om 
chefsutbildning har träffats genom bland annat UGL (Utveckling Grupp Ledare). 
UGL har använts under perioden 2010—2018. Dock har ingen utvärdering ägt 
rum som redovisats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår därför att
en utvärdering sker kring effekten av Älmhults kommuns samlade satsningar på 
ledarskapsutveckling. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 29, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
I Älmhults kommun har under åren 2010–2018 sammanlagt 62 chefer deltagit i 
programmet UGL (Utveckling Grupp Ledare). Av dessa 62 chefer arbetar idag 
54 kvar i kommunen. 
En metod som används för att utvärdera ledarskapet är medarbetarenkäten. 
Enkäten genomförs vartannat år och svaren behandlas anonymt. I enkäten ställs 
frågor kring hur ledarskapet upplevs ur ett medarbetarperspektiv. Vidare förs 
medarbetarsamtalen årligen där dialog mellan medarbetare och chef sker. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen och anse motionen besvarad. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2021-01-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskott 2020-12-07, § 75 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Motion om utvärdering av chefsutbildningar, daterad 2020-02-06 

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 kännedom 
HR-avdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 75 Svar på motion om utvärdering av
chefsutbildningar - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/13 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen

av Älmhults kommuns satsningar på ledarutveckling. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Michael Öberg (MP) gällande utvärdering av ledarskapssatsningar
inkom 2020-02-06. Förslagsställaren skriver att Älmhults kommun har under 
lång tid satsat på ledarskapsutveckling, oavsett majoritet. Ett avtal om 
chefsutbildning har träffats genom bland annat UGL (Utveckling Grupp Ledare). 
UGL har använts under perioden 2010—2018. Dock har ingen utvärdering ägt 
rum som redovisats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår därför att
en utvärdering sker kring effekten av Älmhults kommuns samlade satsningar på 
ledarskapsutveckling. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 29, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
I Älmhults kommun har under åren 2010–2018 sammanlagt 62 chefer deltagit i 
programmet UGL (Utveckling Grupp Ledare). Av dessa 62 chefer arbetar idag 
54 kvar i kommunen. 
En metod som används för att utvärdera ledarskapet är medarbetarenkäten. 
Enkäten genomförs vartannat år och svaren behandlas anonymt. I enkäten ställs 
frågor kring hur ledarskapet upplevs ur ett medarbetarperspektiv. Vidare förs 
medarbetarsamtalen årligen där dialog mellan medarbetare och chef sker. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen och anse motionen besvarad. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Motion om utvärdering av chefsutbildningar, daterad 2020-02-06 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningen förslag. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med Lars Ingvert (S) och Bo Bergsjös (L) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens personalutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
HR-avdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse 

2020-11-16 1(3) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Anna Elmgren 
anna.elmgren@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om 
utvärdering av chefsutbildningar 
Ärendenummer KS 2020/13 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Michael Öberg (MP) gällande utvärdering av ledarskapssatsningar
inkom 2020-02-06. Förslagsställaren skriver att Älmhults kommun har under 
lång tid satsat på ledarskapsutveckling, oavsett majoritet. Ett avtal om 
chefsutbildning har träffats genom bland annat UGL (Utveckling Grupp Ledare). 
UGL har använts under perioden 2010—2018. Dock har ingen utvärdering ägt 
rum som redovisats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår därför att
en utvärdering sker kring effekten av Älmhults kommuns samlade satsningar på 
ledarskapsutveckling. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 29, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
I Älmhults kommun har under åren 2010–2018 sammanlagt 62 chefer deltagit i 
programmet UGL (Utveckling Grupp Ledare). Av dessa 62 chefer arbetar idag 
54 kvar i kommunen. 
En metod som används för att utvärdera ledarskapet är medarbetarenkäten. 
Enkäten genomförs vartannat år och svaren behandlas anonymt. I enkäten ställs 
frågor kring hur ledarskapet upplevs ur ett medarbetarperspektiv. Vidare förs 
medarbetarsamtalen årligen där dialog mellan medarbetare och chef sker. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen och anse motionen besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Motion om utvärdering av chefsutbildningar, daterad 2020-02-06 

Ärendeberedning 
Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg föreslår i
motion Dnr 2020/109 att utvärdera ledarskapssatsningar i Älmhults kommun. 
Förslagsställaren skriver att Älmhults kommun har under lång tid satsat på 
ledarskapsutveckling, oavsett majoritet. Ett avtal om chefsutbildningar har 
träffats genom bland annat UGL (Utveckling Grupp Ledare). UGL har använts 
under perioden 2010—2018. Vidare skriver förslagsställaren att ingen 

10

mailto:anna.elmgren@almhult.se


 

  

         
             

          
        

            
             

            
       

         
        

          
             
             

              
              

       
       

           
           

          
           

              
    

           
           

              
               

             
             

           
           
            

     

    
     

     
     

     

Tjänsteskrivelse 

2020-11-16 2(3) 

utvärdering har genomförts eller redovisats till kommunfullmäktige över tidigare 
gjorda insatser samt att det är viktigt att kommunfullmäktige får del av resultatet. 
Förslagsställaren föreslår därför att en utvärdering sker kring effekten av
Älmhults kommuns samlade satsningar på ledarskapsutveckling. 
I Älmhults kommun har under åren 2010–2018 sammanlagt 62 chefer deltagit i 
programmet UGL. Av dessa 62 chefer arbetar idag 54 kvar i kommunen. 
En metod som använts för att utvärdera hur ledarskapet upplevs ur ett
medarbetarperspektiv är medarbetarenkäten. I Älmhults kommun genomförs 
medarbetarenkät vartannat år och svaren behandlas anonymt. 
I samband med att medarbetarenkäten genomfördes 2013–2017 utvärderades 
ledarskapet genom ett ledarskapsindex som bestod av följande frågor; min 
närmaste chef är mycket bra på att organisera och utveckla vår verksamhet, min 
närmaste chef är mycket bra på att leda och motivera sina medarbetare. Under 
åren har indexet sett ut enligt följande; 2013 71%, 2015 70 %, 2017 74%. 
Svarsalternativen är en 5-gradig skala där indexet baserar sig på de som svarat 4 
stämmer bra eller 5 mycket bra. 
Efter 2017 omvandlades ledarskapsindex till HME (Hållbart medarbetar-
engagemang). Det gjordes för att kunna jämföra Älmhults resultat med övriga 
kommuners HME. Enkäten har tre frågor för att utvärdera ledarskapet; min 
närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, min närmaste chef 
visar förtroende för mig som medarbetare, min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Resultatet för 2019 visar på ett index 
om 79 %. 
I medarbetarenkäten ställs också frågan till alla medarbetare i organisation kring 
motivation. Här svarar man på frågor kring följande områden; arbetet känns 
meningsfullt, lär man nytt och utvecklas samt om man ser framemot att gå till 
arbetet. Index inom detta område var 2019 82%, vilket visar att man trivs och är
motiverad i sitt arbete oaktat om man är chef eller medarbetare i Älmhults 
kommun. En viktig faktor för motivation är att ledarskapet fungerar väl. 
Vidare genomförs årligen medarbetarsamtal där det bland annat det ingår frågor 
kring hur medarbetaren uppfattar sin chef. Vid samtalet finns möjlighet till 
dialog om förväntningar på ledarskapet, även det en form av utvärdering. 
Kommunledningsförvaltningen anser därmed motionen besvarad. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen

av Älmhults kommuns satsningar på ledarutveckling. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
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Tjänsteskrivelse 

2020-11-16 3(3) 

Anna Elmgren Susann Pettersson 
HR-chef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
HR-avdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 11 
2021-01-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 7 Svar på motion om att införa
visselblåsarfunktion i Älmhults kommunkoncern -
Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/52 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att visselblåsarfunktionen tas 

fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Eva Ballovarre (S) om att införa en visselblåsarfunktion 
innefattande hela kommunkoncernen inkom 2020-05-12. 
Förslagsställaren skriver i motionen att utgångspunkten är att det ska vara 
rättssäkert för alla arbetstagare att flagga upp om man ser att saker går fel till ute 
i verksamheterna och i ett tidigt skede kunna göra åtgärder. Arbetstagarens 
anonymitet måste säkras. En visselblåsarfunktion ska syfta till att synliggöra 
eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet gällande personer i 
ledande befattningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 96, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
För närvarande finns det ett EU-direktiv som är under pågående arbete, vilket 
kommer att leda fram till ett lagförslag om visselblåsning. Senast 17 december 
2021 skall medlemsstaterna ha satt i kraft lagar och författningar för att följa 
direktivet. 

Med anledning av kommande lagförslag föreslås att motionen bifalls och att 
visselblåsarfunktionen tas fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer 
2021. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-01-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskott 2020-12-07, § 76 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Motion om visselblåsarfunktion i Älmhults kommun, inkommen 2020-05-12 

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) 
HR-avdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 76 Svar på motion om att införa
visselblåsarfunktion i Älmhults kommunkoncern -
Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/52 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att visselblåsarfunktionen tas 

fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Eva Ballovarre (S) om att införa en visselblåsarfunktion 
innefattande hela kommunkoncernen inkom 2020-05-12. 
Förslagsställaren skriver i motionen att utgångspunkten är att det ska vara 
rättssäkert för alla arbetstagare att flagga upp om man ser att saker går fel till ute 
i verksamheterna och i ett tidigt skede kunna göra åtgärder. Arbetstagarens 
anonymitet måste säkras. En visselblåsarfunktion ska syfta till att synliggöra 
eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet gällande personer i 
ledande befattningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 96, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
För närvarande finns det ett EU-direktiv som är under pågående arbete, vilket 
kommer att leda fram till ett lagförslag om visselblåsning. Senast 17 december 
2021 skall medlemsstaterna ha satt i kraft lagar och författningar för att följa 
direktivet. 

Med anledning av kommande lagförslag föreslås att motionen bifalls och att 
visselblåsarfunktionen tas fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer 
2021. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Motion om visselblåsarfunktion i Älmhults kommun, inkommen 2020-05-12 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
personalutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse 

2020-11-16 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Anna Elmgren 
anna.elmgren@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om motion om att införa 
visselblåsarfunktion i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/52 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Eva Ballovarre (S) om att införa en visselblåsarfunktion 
innefattande hela kommunkoncernen inkom 2020-05-12. 
Förslagsställaren skriver i motionen att utgångspunkten är att det ska vara 
rättssäkert för alla arbetstagare att flagga upp om man ser att saker går fel till ute 
i verksamheterna och i ett tidigt skede kunna göra åtgärder. Arbetstagarens 
anonymitet måste säkras. En visselblåsarfunktion ska syfta till att synliggöra 
eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet gällande personer i 
ledande befattningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 96, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
För närvarande finns det ett EU-direktiv som är under pågående arbete, vilket 
kommer att leda fram till ett lagförslag om visselblåsning. Senast 17 december 
2021 skall medlemsstaterna ha satt i kraft lagar och författningar för att följa 
direktivet. 

Med anledning av kommande lagförslag föreslås att motionen bifalls och att 
visselblåsarfunktionen tas fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer 
2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

 Motion om visselblåsarfunktion i Älmhults kommun, inkommen 2020-05-12 

Ärendeberedning 
2017 stärktes lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden (Lag (2016:749)) och 2019 inrättade även 
EU regler för att skydda personer som larmar om brott mot unionens lagar. 
Med koppling till detta har flera kommuner och regioner runt om i landet skapat 
en ”visselblåsarfunktion” och SKR har också uppmuntrat till detta. 

En visselblåsarfunktion ska syfta till att synliggöra eventuella missförhållanden i 
kommunens verksamhet gällande personer i ledande befattningar. Exempel på 
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Tjänsteskrivelse 

2020-11-16 2(2) 

missförhållanden kan vara mutor, stöld eller tjänstefel, inte arbetsmiljö, 
verksamhetsplanering etcetera. 

Utgångspunkten är att det ska vara rättssäkert för alla arbetstagare att flagga upp 
om man ser att saker går fel till ute i verksamheterna och i ett tidigt skede kunna 
göra åtgärder. Arbetstagarens anonymitet måste säkras. 
Funktionen visselblåsare görs fördelaktigt digitalt med en återkoppling till en 
förtroendegrupp bestående av både tjänstepersoner och politiker i kommunen. 

För närvarande finns ett EU-direktiv som är under pågående arbete som kommer 
att leda fram till ett lagförslag om visselblåsning. Senast 17 december 2021 skall 
medlemsstaterna ha satt i kraft lagar och författningar för att följa detta direktiv. 

Förslaget kommer att innebära att Medlemsstaterna skall utse myndigheter som 
är behöriga att ta emot anmälan genom externa rapporteringskanaler. 

Kommuner skall inrätta interna rapporteringskanaler. Undantag kan göras 
nationellt (enligt lag som skall träda i kraft senast 17 december 2021) för 
kommuner med färre än 10 000 innevånare eller förre än 50 anställda får 
undantas. Älmhults kommun är av den storleken att lagkravet kommer att gälla. 

Med anledning av kommande lagförslag föreslås att motionen bifalls och att 
visselblåsarfunktionen tas fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer 2021. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att visselblåsarfunktionen tas 

fram utifrån de lagstadgade kraven som kommer 2021. 

Anna Elmgren Susann Pettersson 
HR-chef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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2020-05-11 

Inför en visselblåsarfunktion i Älmhults kommunkoncern 

2017 stärktes lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden (Lag (2016:749)) och 2019 inrättade även EU
regler för att skydda personer som larmar om brott mot unionens lagar. 
Med koppling till detta har flera kommuner och regioner runt om i landet skapat en 
”visselblåsarfunktion” och SKR uppmuntrar också till detta. 

Nationelencyklopedin definierar ordet som följer: ”Visselblåsare, engelska 
whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till
massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är 
olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.”. 

En visselblåsarfunktion ska syfta till att synliggöra eventuella missförhållanden i 
kommunens verksamhet gällande personer i ledande befattningar. Exempel på 
missförhållanden kan vara mutor, stöld eller tjänstefel, inte arbetsmiljö,
verksamhetsplanering etc. 

Utgångspunkten är att det ska vara rättssäkert för alla arbetstagare att flagga upp 
om man ser att saker går fel till ute i verksamheterna och i ett tidigt skede kunna 
göra åtgärder. Arbetstagarens anonymitet måste säkras. 

Funktionen visselblåsare görs fördelaktigt digitalt med en återkoppling till en 
förtroendegrupp bestående av både tjänstepersoner och politiker i kommunen. 

Med anledning av detta föreslår jag: 

 Att Älmhults kommun inför en visselblåsarfunktion innefattande hela 
kommunkoncernen. 

Eva Ballovarre 
Socialdemokraterna 
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Sammanträdesprotokoll 12 
2021-01-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 8 Svar på motion om tillgänglighetsanpassning
av kommunal badplats 
Ärendenummer KS 2019/113 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en
tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Tord Helle, Sverigedemokraterna Älmhult, föreslår i motion att Älmhults 
kommun ger tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa minst en av
de kommunala badplatserna i Älmhults kommun. Motionen har remitterats till 
tekniska förvaltningen att besvara remissen. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-11-05, § 100, att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till att en
tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 167 

 Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-05, § 100 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-10-22, § 89 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 

 Motion om tillgänglighetsanpassad badstrand, daterad 2019-08-16 

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

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-01-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 167 Svar på motion om
tillgänglighetsanpassning av kommunal badplats 
Ärendenummer KS 2019/113 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en
tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Tord Helle, Sverigedemokraterna Älmhult, föreslår i motion att Älmhults 
kommun ger tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa minst en av
de kommunala badplatserna i Älmhults kommun. Motionen har remitterats till 
tekniska förvaltningen att besvara remissen. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-11-05, § 100, att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till att en
tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-05, § 100 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-10-22, § 89 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 

 Motion om tillgänglighetsanpassad badstrand, daterad 2019-08-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut 
2020-11-05, §100, 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Motionär 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-11-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 100 Motion om tillgänglighetsanpassad badplats 
Ärendenummer KFN 2019/36 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till fullmäktige: 
- Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en

tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Tord Helle, Sverigedemokraterna Älmhult, föreslår i motion att Älmhults 
kommun ger tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa minst en av
de kommunala badplatserna i Älmhults kommun. Motionen har remitterats till 
tekniska förvaltningen att besvara remissen. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium beslut 2019-11-14, § 110 

 Kommunstyrelsens begäran om yttrande daterad 2019-10-17 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 159 

 Motion, Tillgänglighetsanpassad badstrand, daterad 2019-08-16 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-22 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kultur- och fritidsnämndens presidium 

§ 89 Motion om tillgänglighetsanpassad badplats 
Ärendenummer KFN 2019/36 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till fullmäktige: 
- Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en

tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Tord Helle, Sverigedemokraterna Älmhult, föreslår i motion att Älmhults 
kommun ger tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa minst en av
de kommunala badplatserna i Älmhults kommun. Motionen har remitterats till 
tekniska förvaltningen att besvara remissen. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium beslut 2019-11-14, § 110 

 Kommunstyrelsens begäran om yttrande daterad 2019-10-17 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 159 

 Motion, Tillgänglighetsanpassad badstrand, daterad 2019-08-16 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums behandling 
Förslag på sammanträdet 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kultur- och fritidsnämndens presidium 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse 

2020-10-14 1(2) 

Fen 
Jörn Engkvist 
jorn.engkvist@almhult.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

Yttrande på motion om tillgänglighetsanpassad 
badplats 
Ärendenummer KFN 2019/36 

Sammanfattning av ärendet 
Tord Helle, Sverigedemokraterna Älmhult, föreslår i motion att Älmhults 
kommun ger tekniska nämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa minst en av
de kommunala badplatserna i Älmhults kommun. Motionen har remitterats till 
tekniska förvaltningen att besvara remissen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium beslut 2019-11-14, § 110 

 Kommunstyrelsens begäran om yttrande daterad 2019-10-17 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 159 

 Motion, Tillgänglighetsanpassad badstrand, daterad 2019-08-16 

Ärendeberedning 
Kultur- och fritidsnämndens presidium har gett tekniska förvaltningen i uppdrag 
att besvara remissen enligt beslut 2019-11-14. Då fritidsavdelningen numera 
faller under utbildningsförvaltningen (UN) har UN nu fått uppdraget att ge ett 
svar på remissen. 
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa en badplats i Älmhults kommun 
påbörjades redan 2017. Platsen som utsågs var badplatsen i Bökhult och 
campingen vid badplatsen i Bökhult. Mycket arbete genomfördes 2017–2019 
och innan sommaren 2020 färdigställdes det sista arbetet genom att en hård 
markmatta placerades ut från tillgänglighetsytan och att en handikappanpassad 
rullstol, som kan rullas ut i vattnet och som flyter i vattnet, köptes in. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till fullmäktige: 
- Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en

tillgänglighetsanpassad badplats nu finns i Älmhults kommun. 
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Tjänsteskrivelse 

2020-10-14 2(2) 

Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
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13Sammanträdesprotokoll 

2021-01-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 9 Svar på motion om kontaktlöfte - Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/119 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att skapa ett kontaktlöfte för Älmhults
kommun, daterad 2020-10-09. Förslagsställaren skriver att då Älmhults kommun 
har startat ett servicecenter för att fokusera på att förbättra tillgänglighet och
bemötande samt rätt till en god service för kommunens invånare bör Älmhults 
kommun även upprätta ett kontaktlöfte gentemot kommunens invånare, företag 
och besökare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 157 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Sedan motionen inkom har dess förslag beretts på 
kommunledningsförvaltningen. Då förslagen i motionen redan behandlas inom 
arbetet för kommunens servicelöfte föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 168 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-25 

 Motion om kontaktlöfte daterad 2020-10-09 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2021-01-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

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 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 168 Svar på motion om kontaktlöfte - Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/119 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att skapa ett kontaktlöfte för Älmhults
kommun, daterad 2020-10-09. Förslagsställaren skriver att då Älmhults kommun 
har startat ett servicecenter för att fokusera på att förbättra tillgänglighet och
bemötande samt rätt till en god service för kommunens invånare bör Älmhults 
kommun även upprätta ett kontaktlöfte gentemot kommunens invånare, företag 
och besökare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 157 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Sedan motionen inkom har dess förslag beretts på 
kommunledningsförvaltningen. Då förslagen i motionen redan behandlas inom 
arbetet för kommunens servicelöfte föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-25 

 Motion om kontaktlöfte daterad 2020-10-09 

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

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse 

2020-11-25 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se 

Svar på motion om kontaktlöfte 
Ärendenummer KS 2020/119 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att skapa ett kontaktlöfte för Älmhults
kommun, daterad 2020-10-09. Förslagsställaren skriver att då Älmhults kommun 
har startat ett servicecenter för att fokusera på att förbättra tillgänglighet och
bemötande samt rätt till en god service för kommunens invånare bör Älmhults 
kommun även upprätta ett kontaktlöfte gentemot kommunens invånare, företag 
och besökare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 157 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Sedan motionen inkom har dess förslag beretts på 
kommunledningsförvaltningen. Då förslagen i motionen redan behandlas inom 
arbetet för kommunens servicelöfte föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
motionen anses besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-25 

 Motion om kontaktlöfte daterad 2020-10-09 

Ärendeberedning 
Förslagsställaren skriver att då Älmhults kommun har startat ett servicecenter för 
att fokusera på att förbättra tillgänglighet och bemötande samt rätt till en god
service för kommunens invånare bör Älmhults kommun även upprätta ett 
kontaktlöfte gentemot kommunens invånare, företag och besökare. 
Följande åtgärder yrkas i motionen: 
1. Att ett kontaktlöfte gentemot kommunens invånare, företagare och besökare 

tas fram. 
2. Att kontinuerlig uppföljning av det som lovas genomförs. 
De förslag som läggs fram i motionen behandlas redan i kommunens arbete med 
framställandet av ett servicelöfte. 
Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad man som 
invånare, företagare och besökare kan förvänta sig av kommunen. Servicecenter 
föreslås årligen följa upp servicelöftet för att kommunen ständigt ska förbättra 
tillgängligheten och bemötandet i verksamheten. 
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Tjänsteskrivelse 

2020-11-25 2(2) 

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att servicelöftet införs från och 
med 1 januari 2021, beslut i ärendet har dock inte fattats än. 
Då förslagen i motionen behandlas inom arbetet för kommunens servicelöfte 
föreslår Kommunledningsförvaltningen att motionen anses besvarad. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 14 
2021-02-15 1(1) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunfullmäktige
Christoffer Mowide 
christoffer.mowide@almhult.se 

Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige 
2021-02-22 
Ärendenummer KS 2021/21 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom. 
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Kommunstyrelsen § 25/2021 – Årets arbetsplats 2020 

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-02-15 

Christoffer Mowide 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-02-02 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 25 Årets arbetsplats 2020 
Ärendenummer KS 2020/173 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser arbetsplatsen Lingonet på Socialförvaltningen till 

årets arbetsplats. 
2. Kommunstyrelsen fastställer vinstpeng till 10 000 kr. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 

Sammanfattning av ärendet 
HR-avdelningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram underlag för att
utse Årets arbetsplats. 
Utmärkelsen ”Årets arbetsplats” utgår från perspektivet Hållbarhet. Varje 
nominerad arbetsplats kommer bedömas efter tre olika bedömningsgrunder och 
samtliga är lika värdefulla för att anses vara en föredömlig arbetsplats. 
Nominering har genomförts under hösten 2020 och har gjorts av chef eller 
arbetsplatsen genom ett digitalt enkätverktyg. Juryn nominerar vinnare till 
kommunstyrelsen. Vinsten utgörs av en prissumma som arbetsplatsen ska 
använda för någon gemensam aktivitet i linje med hållbar arbetsplats. 
Totalt har 10 olika arbetsplatser nominerats. En jury där följande professioner 
ingår; representant från HR-avdelningen miljöstrateg, representant från 
ekonomiavdelningen samt fackliga företrädare, har gjort en samlad bedömning 
utifrån de tre kriterierna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Samt att 
agenda 2030 ska vara en del i bedömningen, där även dessa 3 kriterier ingår som 
en stor del. 
Verksamheten Lingonet som är ett korttidsboende med 13 medarbetare inom 
verksamhetsområdet Omsorg Funktionsvariation vid Socialförvaltningen, har 
visat på gott föredöme inom samtliga tre hållbarhetsperspektiv och föreslås 
därför av juryn att utses till årets arbetsplats 2020. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskott 2021-01-21, § 5 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



   

   

 
 

   

    

    

    

     

     

      
 

  
 

         
       

  
 

 
     

  
 

   
 

 

_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2021-02-02 Sidnummer, beslut 2(2) 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14 

 Kommunstyrelsen 2020-05-05, § 90 

 Kommunstyrelsens personalutskott 2020-02-24, § 10 

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 kännedom 
Kommunfullmäktige 
Ekonomi- och kansliavdelningen 
HR-avdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) 
gällande äldreomsorgslyftet och äldreomsorgssatsningen 

Under förra året gjorde regeringen och dess samarbetspartier historiska satsningar på 
äldreomsorgen i Sverige. Äldreomsorgslyftet innebär en rejäl kompetenshöjning för anställda 
inom äldreomsorgen – möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid och Älmhults kommun har rätt 
till 3.8 miljoner för att genomföra detta. 

Även en permanent äldreomsorgssatsning på 4 miljarder genomfördes under förra hösten med 
syfte att stärka äldreomsorgen. För Älmhults kommun innebär detta nästa 7 miljoner till detta 
ändamål. Behoven i Sverige ser olika ut och därför finns möjlighet för kommunerna att själva 
prioritera var pengarna gör mest nytta – exempel kan vara att öka grundbemanningen och ta bort 
delade turer. 

Med anledning av detta önskar jag svar på följande: 

Hur går det med äldreomsorgslyftet i kommunen? 

Utnyttjas möjligheten med äldreomsorgslyftet fullt ut? 

Vad används pengarna från Äldreomsorgssatsningen till i Älmhults kommun? 

Hur ser du på bemanningstätheten på kommunens särskilda boenden? 

Eva Ballovarre 

2021-02-04 
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