
Kallelse/Underrättelse

1(2) 

Kommunstyrelsen 2022-09-13 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30 

Gusten Mårtensson (C) Emma Majlöv-Modig 
Ordförande Sekreterare 

Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 

Ärenden 

Inledning 
1 Val av justerare 
2 Fastställande av dagordning 
3 Socialnämndens uppföljning och rapportering 

utifrån aktivitetsplan och uppsiktsplikt 
2021/262 

Beslutsärenden 
4 Upphävande av beslut om andel platser i särskilt 

boende 
2022/134 

3 - 19 

5 Ansökan om planbesked för Ikea 4 m.fl. (Ikea 
museum och hotell) i Älmhult 

2022/145 
20 - 38 

6 Detaljplan för Folkparken m.fl. (Gemöskolan) i 
Älmhult, Älmhults kommun 

2022/160 
39 - 58 

7 Uppdrag om ny parkeringsnorm för Älmhults 
kommun. 

2022/141 
59 - 78 

8 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i Älmhults 
kommun 

2022/61 
79 - 90 

9 Temporär avgiftsbefrielse för avgifter för 
inspektioner och kontroll av lantbruksanknutna 
ärendetyper 2022-07-01--2022-12-31 

2022/151 
91 - 96 

10 Kommunstyrelsens yttrande över granskning av 
kvaliteten inom måltidsverksamheten 

2022/142 
97 - 117 
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 Kallelse/Underrättelse  

   2(2) 

 

 

11 Aktivitetsplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
2023 - nämnder och bolag 

2022/150 
118 - 121 

12 Motion Älmhults kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare från Eva Ballovarre 
Socialdemokraterna 

2022/172 
122 - 124 

13 Motion om klimatstyrning från Michael Öberg 
(MP) 

2022/162 
125 - 128 

14 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/27 
129 - 132 

15 Förslag på energibesparande åtgärder 2022/177 
133 

Informationsärenden 
16 Rapportering av sjukfrånvaro, tillbud, arbetsmiljö 

2022 
2022/12 

 

17 Meddelanden 2022/8 
134 - 136 

 

 
 

Ärende Föredragande/ kallade tjänstepersoner Tid Klockan 
Ärende 3 Marie Rosenquist, ordf. socialnämnden 

Vidar Lundbeck, 1:e vice ordf. socialnämnden 
Lars Ingvert, 2:e vice ordf. socialnämnden 
Jenny Smedberg, förvaltningschef socialförvaltningen 
Monika Skworonski Amaral, Verksamhetschef individ- 
och familjeomsorg 

45 min 08:35 

Ärende 4 Jenny Smedberg, förvaltningschef socialförvaltningen  15 min 09:20 
 FIKA 15 min 09:35-09:50 
Ärende 5–6 Arpine Minasyan, stadsarkitekt 35 min 09:50 
Ärende 7 Henrik Johansson, samhällsplanerare 

 
10 min 10:25 

Ärende 8 Matilda Dunfjäll, utredare 25 min 10:35 
Ärende 9–14 Susann Pettersson, kommunchef 15 min 11:00 
Ärende 16 Anna Elmgren, HR-chef 15 min 11:20 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 87 Upphävande av beslut om andel platser i 
särskilt boende 
Ärendenummer KS 2022/134 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att upphäva beslut 2018-04-

23, § 151, om fastställande av andelen platser på särskilt boende per 
kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde, 2018-04-23, § 151, andelen platser på särskilt 
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.  
Socialnämnden har i rapport ”Åtgärder för budget i balans” daterad 2022-05-19 
konstaterat att idag, fyra år senare, kan verksamheten se att beslutat riktvärde ligger 
betydligt högre än dagens beviljade insats särskilt boende per kommuninvånare 80 
år och äldre. Idag är det 11% av kommuninvånarna som är 80 år och äldre som är i 
behov av en plats. Utifrån detta beslutade socialnämnden 2022-05-25, § 79, att 
föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om riktvärdet 13,7%.  

Alla som har behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen ska beviljas insatsen. 
Något riktvärde bedöms därför inte behövas. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 

• Socialnämnden beslut 2015-05-25, § 79 

• Socialnämndens rapport daterad 2022-05-19 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 152 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-10  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om upphävande av beslut om 
andel platser i särskilt boende  
Ärendenummer KS 2022/134 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde, 2018-04-23, § 151, andelen platser på särskilt 
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.  
Socialnämnden har i rapport ”Åtgärder för budget i balans” daterad 2022-05-19 
konstaterat att idag, fyra år senare, kan verksamheten se att beslutat riktvärde ligger 
betydligt högre än dagens beviljade insats särskilt boende per kommuninvånare 80 
år och äldre. Idag är det 11% av kommuninvånarna som är 80 år och äldre som är i 
behov av en plats. Utifrån detta beslutade socialnämnden 2022-05-25, § 79, att 
föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om riktvärdet 13,7%.  

Alla som har behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen ska beviljas insatsen. 
Något riktvärde bedöms därför inte behövas. 
 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 

• Socialnämnden beslut 2015-05-25, § 79 

• Socialnämndens rapport daterad 2022-05-19 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 152 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktige att upphäva beslut 2018-04-
23, § 151, om fastställande av andelen platser på särskilt boende per 
kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.  

 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-10  2(2) 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 79 Åtgärder för budget i balans 2022 
Ärendenummer SOC 2022/59 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder för en 

budget i balans. 
2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda anpassning 

av antalet platser i särskilt boende. Uppdraget ska återrapporteras till 
socialnämndens sammanträde i februari 2023. 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:  
 att upphäva beslut 2018-04-23, § 151, om andelen platser på särskilt 

boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 
procent. 

4. Socialnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen om att snabbt 
fortsätta arbetet med "Framtidens äldreomsorg". 

5. Socialnämnden beslutar ansöka om medel från kommunstyrelsen för att täcka 
underskottet inom hemtjänst. (ca 11 miljoner) 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden, p 1-2, 4-5 
Kommunfullmäktige, p. 3 
 

Reservation 
Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 5. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde i mars 2022 presenterades en ekonomisk 
rapport med prognostiserat underskott om -14,2 mkr per siste februari. Prognosen 
hade per siste mars förbättrats till -11,7 mkr. 
Socialnämnden beslutade 2022-03-23, § 41, att uppdra till förvaltningschef att ta 
fram förslag till åtgärder för budget i balans och återkomma till socialnämndens 
sammanträde i maj 2022. 
I samband med den ekonomisk uppföljning per mars 2022 kompletterades ovan 
nämnda uppdrag 2022-04-27, § 52, för att även innehålla genomförande av en 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

analys av nettokostnadsavvikelsen gällande äldreomsorg och uppdatering av 
SKRs material i syfte att kunna göra en analys av framtida behov av platser inom 
särskilt boende i relation till hemtjänsten. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för en budget i balans som 
sträcker sig över perioden år 2022 – 2024, som nämnden har att ta ställning till. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 123 

• Socialnämndens beslut 2022-04-27, § 52 

• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 41 

• Rapport Åtgärder för en budget i balans, plan 2022-2024 daterad 2022-05-19 

• Bilaga 1 åtgärdsplan ekonomi i balans 2022-2024 

• Redovisning av personer som väntar på plats på vård och omsorgsboende 2021 

• Redovisning av personer som väntar på plats på vård och omsorgsboende 2022 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151  
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar avslag på socialförvaltningens beslutspunkt 2 och 
inkommer med följande tilläggsyrkanden:  
1. att hemställa till kommunstyrelsen om att snabbt fortsätta arbetet med 

"Framtidens äldreomsorg". 
2. att yrkandet från föregående socialnämnds sammanträde står kvar, ansöka om 

medel från kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänst. (ca 11 
miljoner) 

Gull-Britt Tranvik yrkar avslag på Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande 2. 
 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 1 i 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 2 i 
socialförvaltningens förslag till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma i enlighet med Lars 
Ingverts (S) yrkande.  
Ordförande finner att socialnämnden avslagit beslutspunkt 2 i socialförvaltningens 
förslag till beslut. 
Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 3 i 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 4 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 4 i 
socialförvaltningens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma. 
Ordföranden finner att socialnämnden avslagit beslutspunkt 4 i 
socialförvaltningens förslag till beslut.. 
Beslutsgång 5 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 5 i 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 6 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S) 
tilläggsyrkande 1 och finner att socialnämnden bifaller yrkandet. 
Beslutsgång 7 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S) 
tilläggsyrkande 2. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma i enlighet med Gull-
Britt Tranviks (SD) yrkande. 
Ordförande finner att socialnämnden bifaller Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande 2. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2018-04-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 151 Andel platser i särskilt boende 
Ärendenummer KS 2018/40 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer andelen platser på särskilt boende per 

kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.  

 Med anledning av nuvarande kö till särskilda boenden ska kommunstyrelsen 
få redovisning av kösituationen, minst en gång per månad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 januari 2018 kommer antalet boendeplatser inom 
äldreomsorgen i Älmhults kommun vara mindre än föregående år med anledning 
av att Pehr Hörbergsgården stängts och att Kastanjens platser på Nicklagården 
överförts till Almgårdens korttidsboende. Socialförvaltningen har presenterat en 
utredning som beskriver nuvarande antal och andel platser i Älmhults kommun  
samt en redogörelse av kostnader för boendeplatser för särskilt boende i 
jämförelse med kommuner i Kronobergs län och riket.  
Socialnämnden har den 21 februari 2018 föreslagit att kommunfullmäktige 
fastställer andelen platser på särskilt boende till 13,7 procent, d.v.s. andelen som 
är 80 år och äldre och som ska ha tillgång till en plats på särskilt boende.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 § 79 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27 § 46 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-21 § 10 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Vidar Lundbäck (C) föreslår att kommunstyrelsens förslag 
bifalls.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2018-04-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Elizabeth Peltola (C) föreslår i tillägg att ”med anledning av nuvarande kö till 
särskilda boenden ska kommunstyrelsen få redovisning av kösituationen, minst 
en gång per månad.” 
Vidar Lundbäck (C) och Lars Ingvert (S) föreslår att Peltolas tilläggsförslag 
bifalls. 
Beslutsgång 
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.  
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
Peltolas tilläggsförslag och finner att det bifalls.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 100 Detaljplan för Folkparken m.fl. (Gemöskolan) 
i Älmhult, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/160 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan), Älmhult, 
Älmhults kommun.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhult växer och i takt med att befolkningen i tätorten ökar behöver också 
antalet skolplatser öka. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 2 
parallellklasser i grundskola F-6.  

Planområdet ligger i området Gemön och i anslutning till de båda grundskolorna 
Gemöskolan och Thorén framtid. Exakt avgränsning av planområdet är inte 
bestämt i detta skede utan utreds under detaljplaneprocessen. Vid framtagande 
av en ny detaljplan är det viktigt att behovet av idrottslokaler och utemiljö kring 
skolorna ses över. 

Älmhults kommun äger fastigheten Folkparken 1 (idag Gemöskolan) och 
fastigheten Älmhult 20:1 (utredningsområdet). Fastigheten Handlaren 1 (idag 
skolan Thoréns framtid) ägs av en privat fastighetsägare. 

För de delar som idag är detaljplanelagda anges i översiktsplanen oförändrad 
användning (inklusive mindre förtätning). Att de områden som idag används för 
skoländamål fortsatt ska göra det ligger alltså i linje med översiktsplanen. 

Det område som kallas för utredningsområde är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. För denna yta anges i översiktsplanen Gemön naturrekreation och som 
en grön koppling mellan Vattenriket i söder och Näset i norr. Att bebygga detta 
område följer alltså inte översiktsplanens riktlinjer utan detta område är utpekat 
som ett rekreationsområde och ett grönt stråk. 

Då planförslaget inte stämmer överens med översiktsplanen handläggs en ny 
detaljplan med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Planen kommer att antas av kommunfullmäktige. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planeringsarbetet. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-08 

• Plan PM daterad 2022-07-08 
 

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

 2022-07-08  1(5) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Arpine Minasyan   
arpine.minasyan@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan) i 
Älmhult, Älmhults kommun  
Ärendenummer KS  2022/160  
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhult växer och i takt med att befolkningen i tätorten ökar behöver också 
antalet skolplatser öka. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 2 
parallellklasser i grundskola F-6.  

Planområdet ligger i området Gemön och i anslutning till de båda grundskolorna 
Gemöskolan och Thorén framtid. Exakt avgränsning av planområdet är inte 
bestämt i detta skede utan utreds under detaljplaneprocessen. Vid framtagande 
av en ny detaljplan är det viktigt att behovet av idrottslokaler och utemiljö kring 
skolorna ses över. 

Älmhults kommun äger fastigheten Folkparken 1 (idag Gemöskolan) och 
fastigheten Älmhult 20:1 (utredningsområdet). Fastigheten Handlaren 1 (idag 
skolan Thoréns framtid) ägs av en privat fastighetsägare. 

För de delar som idag är detaljplanelagda anges i översiktsplanen oförändrad 
användning (inklusive mindre förtätning). Att de områden som idag används för 
skoländamål fortsatt ska göra det ligger alltså i linje med översiktsplanen. 

Det område som kallas för utredningsområde är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. För denna yta anges i översiktsplanen Gemön naturrekreation och som 
en grön koppling mellan Vattenriket i söder och Näset i norr. Att bebygga detta 
område följer alltså inte översiktsplanens riktlinjer utan detta område är utpekat 
som ett rekreationsområde och ett grönt stråk. 

Då planförslaget inte stämmer överens med översiktsplanen handläggs en ny 
detaljplan med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).  

Planen kommer att antas av Kommunfullmäktige. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planeringsarbetet. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-07-08  2(5) 

 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-08 

• Plan PM (daterat 2022-07-08) 
 

 
Förslag till beslut 
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan), Älmhult, 
Älmhults kommun.  
 

 
 
Arpine Minasyan Susann Pettersson 
Stadsarkitekt/Planenhetschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utbildningsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 101 Uppdrag om ny parkeringsnorm för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2022/141 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att upprätta ett 

förslag till parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Älmhults kommun.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
En ny parkeringsnorm tas fram som ska antas under våren 2023. Motivet till att 
en ny parkeringsnorm ska tas fram är dels att den nuvarande omfattar enbart 
Älmhults centrum, dels att inga mobilitetsåtgärder finns föreslagna i den 
befintliga. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för framtagande och det sker 
i samverkan med bland annat tekniska förvaltningen och miljö- och 
byggförvaltningen. Andra aktörer som är berörda ska ges möjlighet att delta.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01 

• Parkeringsnorm antagen av kommunfullmäktige 2018-08-27, § 182 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsplaneringsavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-01  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Henrik Johansson   
henrik.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Uppdrag ny parkeringsstrategi   
Ärendenummer KS 2022/141 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ny parkeringsnorm tas fram som ska antas under våren 2023. Motivet till att 
en ny parkeringsnorm ska tas fram är dels att den nuvarande omfattar enbart 
Älmhults centrum, dels att inga mobilitetsåtgärder finns föreslagna i den 
befintliga. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för framtagande och det sker 
i samverkan med bland annat tekniska förvaltningen och miljö- och 
byggförvaltningen. Andra aktörer som är berörda ska ges möjlighet att delta.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01 

• Parkeringsnorm, antagen av kommunfullmäktige 2018-08-27, § 182 
 
Ärendeberedning 
Varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats. En bil behöver tillgång till 
olika parkeringsplatser på olika platser i kommunen såsom bostaden, skolan, 
affären och arbetsplatsen. Eftersom bilen endast kan använda en parkeringsplats 
åt gången står många parkeringsytor tomma på olika delar av dygnet. En 
parkeringsyta går sällan att bruka på något annat vis än vad den är avsedd för. 
Älmhults kommun har en växande befolkning och kommunens mål är att 
kommunen ska växa med en procent per år i kommunens olika delar. Därför är 
det viktigt att ha en aktuell och relevant parkeringsnorm som bidrar till en 
attraktiv och hållbar livsmiljö i Älmhults kommun. När antal, placering och 
reglering av parkering är välbalanserat ökar tillgängligheten i kommunen och 
medverkar till ett hållbart samhällsbyggande.  
I kommunens miljöplan finns riktlinjer om att kommunen ska stimulera hållbara 
transporter och att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafiktrafikanter ska öka.  
Det finns inget lagkrav på att kommuner ska ha en parkeringsnorm men en 
parkeringsnorm ger en förutsägbarhet gentemot dem som planerar och bygger i 
kommunen. Det är i första hand i samband med detaljplanering och bygglov som 
parkeringsnormen är tillämplig och med en parkeringsnorm behöver inte 
parkeringsfrågan utredas vid varje enskilt tillfälle.  
Älmhults kommun har en parkeringsnorm som antogs av fullmäktige den 27 
augusti 2018. Parkeringsnormen omfattar bara de centrala delarna av Älmhults 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-01  2(2) 

 

 

tätort och den nya parkeringsnormen ska omfatta hela kommunen. Till 
skillnaden från den gällande parkeringsnormen ska den nya även hantera 
mobilitetsåtgärder och flexibla parkeringstal. Det innebär att en fastighetsägare 
har möjligt att bygga färre parkeringsplatser än vad normen anger om denna åtar 
sig att genomföra mobilitetsåtgärder. Mobilitetsåtgärder kan vara fysiska eller 
icke-fysiska såsom samutnyttjande av parkeringsplatser, bil- och cykelpool, 
rabatterade kollektivtrafikkort med mera. Hur detta kan tillämpas i Älmhult 
utreds i framtagandet av parkeringsnormen.  
Kommunledningsförvaltningen kommer att projektleda framtagandet av en ny 
parkeringsnorm i samverkan med tekniska förvaltningen samt miljö- och 
byggförvaltningen. Likaså ska en dialog under hela processen föras med berörda 
aktörer utanför kommunorganisationen.   
Parkeringsnormen kommer att påverka de som bygger nytt och bygger om. Det 
är därför angeläget att ha en parkeringsnorm som motsvarar behoven men som 
också bidrar till att underlätta för andra färdmedel såsom gång, cykel och 
kollektivtrafik när detta är ett möjligt alternativ. Anläggandet av 
parkeringsplatser är kostsamt i synnerhet om det är i parkeringsanläggningar.  
Parkeringsnormen kommer att antas av kommunfullmäktige och förslag till 
parkeringsnorm kommer att samrådas med berörda såväl inom 
kommunorganisationen som med andra aktörer. Arbetet kommer att utföras 
under hösten 2022 med ett antagande under våren 2023.  
Till skillnad från tidigare arbete med parkeringsnorm kommer framtagandet 
denna gång att göras av kommunen. Det innebär inga kostnader utöver den 
arbetstid som läggs på projektet.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att upprätta ett 
förslag till parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Älmhults kommun.  
  

 
Henrik Johansson Susann Pettersson 
Samhällsplanerare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen/samhällsplaneringsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 89 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/61 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer fordonspolicy daterad 2022-02-28.    
2. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för fordon daterad 2022-06-14 med 

följande ändring under rubriken 4.3 Däck: Fordonen bör ha dubbfria 
vinterdäck.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14 

• Förslag på resepolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-06-14 

• Resepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-25 §171 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar som tillägg till förslag till beslut: 
Rubriken 4.3 Däck i riktlinjer 
Mening ändras till bör ha dubbfria däck. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Sonja Emilssons (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-14  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse fordonspolicy och riktlinjer för 
fordon  
Ärendenummer KS 2022/61 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14 

• Förslag på resepolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-06-14 

• Resepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-25 §171 
 
Ärendeberedning 
Kommunen har en tidigare fordonspolicy som fastställdes 2018-06-25 §171 och 
är i behov av revidering. Det nya utkastet är uppdaterat och uppdelat i två nya 
dokument, policy och riktlinjer. Denna uppdelning sker i enlighet med 
kommunens etablerade riktlinjer för styrdokument. Fordonspolicyn syftar till att 
definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. Riktlinjerna omfattar upphandling av fordon och 
transporttjänster och syftar till att säkerställa att de fordon som används av 
Älmhults kommun uppfyller ställda krav vad gäller miljö, trafiksäkerhet och 
resurseffektivitet.  
 
Avstämning mot kommunens styrdokument 
Älmhults kommuns resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten 
Fordonspolicyn och riktlinjerna för fordon ligger väl i linje med kommunens 
resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten. Samtliga dokument ämnar bidra till 
mindre miljöpåverkan från kommunens fordon samt att de fordon kommunen 
använder i sin verksamhet har hög säkerhetsgrad. 
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Älmhults kommuns policy för hållbart arbetsliv 
Riktlinjerna för fordon ligger i linje med de i policy för hållbart arbetsliv 
definierade viktiga faktorerna för en god arbetsmiljö, främst gällande fysisk 
säkerhet. 
Miljöplan 2030 
Fordonspolicyn och riktlinjerna stämmer väl överens med de i miljöplanen 
etablerade målen för Älmhults kommun, bland annat de mätbara målen för 
minskad klimatpåverkan. 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer fordonspolicy daterad 2022-02-28.    
2. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för fordon daterad 2022-06-14.    
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-09  1(2) 

 

 

Miljö- och Byggförvaltning 
Claes Lindahl   
claes.lindahl@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Ordförandeskrivelse - Temporär avgiftsbefrielse 
med anledning av pandemins effekter och effekter 
pga. kriget i Ukraina  
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2022-xxx  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kriget i Ukraina har tydliggjort vår sårbarhet i Sverige, när det gäller 
livsmedelsförsörjningen. 
Ryssland och Ukraina står normalt för en tredjedel av världens veteproduktion. 
Nu, under kriget, är all export avbruten. 
I Sverige är tillgången till utsäde mycket begränsad, varför lantbruket till hösten 
kommer att ha mycket lite säd att sälja till konsumenter och för vidareförädling. 
Elpriser och bränslepriser har stigit till nya rekordnivåer. 
Sammantaget har detta gett till resultat att många lantbrukare har gått, eller är på 
gränsen till konkurs. 
I förlängningen innebär det att Sveriges livsmedelsförsörjning är starkt 
begränsad eller hotad om inga åtgärder vidtas. 
Regeringen har tagit fram en del bidragspaket för att lätta på trycket för 
lantbruket. Det är bra, men det räcker inte. Vi måste alla hjälpas åt för att våra 
matproducenter skall överleva. 
Älmhults kommun kan inte göra mycket, men vi kan göra något. 
 
Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
1. Våra avgifter för inspektioner och kontroll av lantbruksanknutna ärendetyper 

tillfälligtvis nedsätts till noll kronor under perioden 1 juli 2022 till 31 
december 2022. 

2. Inspektionerna och kontrollerna skall dock fortgå som vanligt för att 
säkerställa en god miljö, hälsa och djurhållning. (Avser tillsyn enl. 
miljöbalken). 
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 2022-06-09  2(2) 

 

 

Claes Lindahl Underskrift 
Ordf. miljö- och byggnämnden Titel 
 
Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 103 Kommunstyrelsens yttrande över granskning 
av kvaliteten inom måltidsverksamheten 
Ärendenummer KS 2022/142 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-07-04 som 

kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
måltidsverksamhet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har genom Ernst & Young granskat tekniska nämndens 
måltidsverksamhet. Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte 
säkerställer en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. Utifrån 
granskningen rekommenderas bland annat att kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden säkerställer att relevanta styrdokument revideras och fastställs.  
Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens skriftliga svar på 
granskningen senast 2022-10-14. Detta yttrande behandlar endast den del som är 
riktad mot kommunstyrelsen, det vill säga att tillsammans med tekniska 
nämnden säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs.  
Enligt tekniska nämndens reglemente har nämnden ansvar för 
måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. 
Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet. 
 
I enlighet med ovanstående gav tekniska nämnden 2021-04-20 § 47 tekniska 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare 
policyn antogs av kommunfullmäktige 2013 och ansågs vara i behov av 
revidering. Kommunstyrelsen behandlade ärendet, 2022-06-14, § 120, och 
föreslog kommunfullmäktige att anta en reviderad måltidspolicy. 
Kommunfullmäktige antog reviderad måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 2022-
06-20, § 119.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar detta 
yttrande som kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunens måltidsverksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-04 

• Missiv - Granskning av kvaliteten inom måltidsverksamheten daterat 2022-
06-14 

• Granskningsrapport 2022 Granskning av måltidsverksamheten 2022-06-14 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens svar på revisionens 
granskning av måltidsverksamheten  
Ärendenummer KS 2022/142 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har genom Ernst & Young granskat tekniska nämndens 
måltidsverksamhet. Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte 
säkerställer en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. Utifrån 
granskningen rekommenderas bland annat att kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden säkerställer att relevanta styrdokument revideras och fastställs.  
Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens skriftliga svar på 
granskningen senast 2022-10-14. Detta yttrande behandlar endast den del som är 
riktad mot kommunstyrelsen, det vill säga att tillsammans med tekniska 
nämnden säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs.  
Enligt tekniska nämndens reglemente har nämnden ansvar för 
måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. 
Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet. 
 
I enlighet med ovanstående gav tekniska nämnden 2021-04-20 § 47 tekniska 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare 
policyn antogs av kommunfullmäktige 2013 och ansågs vara i behov av 
revidering. Kommunstyrelsen behandlade ärendet, 2022-06-14, § 120, och 
föreslog kommunfullmäktige att anta en reviderad måltidspolicy. 
Kommunfullmäktige antog reviderad måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 2022-
06-20, § 119.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar detta 
yttrande som kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunens måltidsverksamhet. 
 
 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-04 
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• Missiv - Granskning av kvaliteten inom måltidsverksamheten daterat 2022-
06-14 

• Granskningsrapport 2022 Granskning av måltidsverksamheten 2022-06-14 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-07-04 som 

kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
måltidsverksamhet. 

 
 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunrevisionen 
Tekniska nämnden 
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   Revisorerna 

 Missiv 

 

        2022-06-14  1(2) 

 

 

Till: Tekniska nämnden  

Kommunstyrelsen 

För kännedom till: kommunfullmäktige 

 

 

 

Granskning av måltidsverksamheten 

 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska om tekniska nämnden säkerställer 

en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten.  

Den sammanfattande bedömningen är att tekniska nämnden inte säkerställer en 

tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. Granskningen visar att policy och 

handlingsplaner är utdaterade samt att de inte används av verksamheterna. Det 

noteras att detta också identifierats av verksamheterna och att revideringar pågår, 

vilket är positivt.  

Nämnden har inte tillsett att det finns tillräckliga strukturer för att följa upp 

omsorgstagarnas och elevernas måltidsupplevelse. Det sker möten mellan 

måltidsavdelningen och representanter från skolan och äldreomsorgen men det 

bedöms saknas tydliga strukturer för hur samverkan ska ske och vilka frågor 

som ska behandlas.  

Nämnden har fastställt en målsättning om måltidsupplevelsen, samtidigt visar 

granskningen att det inte genomförs någon mätning av elevernas och 

omsorgstagarnas upplevelse av måltiderna. Det bedöms därmed finnas 

begränsade förutsättningar att kunna följa upp målet.  

Det ses positivt på att det har påbörjats ett utvecklingsarbete av förvaltningen i 

form av Framtidens måltider. Vidare bedöms det bedrivas ett systematiskt arbete 

utifrån Livsmedelsverkets råd om näringsriktiga måltider. 

Sammantaget bedöms att nämnden behöver upprätta en tydligare struktur för hur 

kvaliteten ska följas upp och hur de iakttagelser som framkommer ska blir en del 

av det löpande arbetet med att utveckla måltidernas kvalitet. 

Utifrån granskningen rekommenderas kommunstyrelsen och tekniska nämnden 

att: 

• Säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs 

 

Därtill rekommenderas tekniska nämnden att: 

• Genomföra mätningar av måltidupplevelsen inom de mottagande 

verksamheterna (förskolor, skolor och äldreomsorgen)  

• Tydliggöra hur iakttagelser från måltidsavdelningen och de mottagande 

verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder 

• Tydliggöra strukturerna och målsättningarna för samverkan mellan 

måltidsavdelningen och de verksamheter som tar emot måltider  
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   Revisorerna 

 Missiv 

 

        2022-06-14  2(2) 

 

 

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar tekniska nämnden och 

kommunstyrelsens skriftliga svar på bedömningarna enligt rapporten samt dess 

rekommendationer senast den 14:e oktober 2022.  

 

Bilaga: Granskning av måltidsverksamheten 

 

 

 

 

Tommy Lövquist Laila Hult  

Ordförande Vice ordförande 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 104 Aktivitetsplan för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 2023 - nämnder och bolag 
Ärendenummer KS 2022/150 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 

aktiviteter för nämnder 2023. 
2. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 

aktiviteter för bolag 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på aktivitetsplaner, utifrån uppsiktsplikten, har tagits fram för nämnder 
och bolag för 2023. 
 

Förslag på aktiviteter för nämnder 2023 
Nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet enligt nedan: 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Nämnd 

Januari - 

Februari 
 

Mars Utbildningsnämnden 

April Miljö- och byggnadsnämnden 

Maj Socialnämnden 

Juni Kultur- och fritidsnämnden 

Juli - 

Augusti Tekniska nämnden 

September Utbildningsnämnden 

Oktober  Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

November 
 

December 
 

 

Kommunstyrelsens presidium bjuder in till dialog mellan kommunstyrelsens 
presidium och nämndernas presidier enligt nedan: 

Månad Presidium 

Februari Socialnämnden 

Maj Utbildningsnämnden 

Augusti Socialnämnden 

November Utbildningsnämnden 
 

Förslag på aktiviteter för bolag 2023 
 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Bolag 

Februari Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-22 
 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-10-04  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
Maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om aktivitetsplan för uppsiktsplikt 
2023 nämnder och bolag  
Ärendenummer KS 2021/153 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag på aktivitetsplaner, utifrån uppsiktsplikten, har tagits fram för nämnder 
och bolag för 2023. 

Förslag på aktiviteter för nämnder 2023 
Nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet enligt nedan: 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Nämnd 

Januari - 

Februari 
 

Mars Utbildningsnämnden 

April Miljö- och byggnadsnämnden 

Maj Socialnämnden 

Juni Kultur- och fritidsnämnden 

Juli - 

Augusti Tekniska nämnden 

September Utbildningsnämnden 

Oktober  Socialnämnden 

November 
 

December 
 

 
Kommunstyrelsens presidium bjuder in till dialog mellan kommunstyrelsens 
presidium och nämndernas presidier enligt nedan: 

Månad Presidium 

Februari Socialnämnden 

Maj Utbildningsnämnden 

Augusti Socialnämnden 

November Utbildningsnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-10-04  2(2) 

 

 

 
Förslag på aktiviteter för bolag 2023 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Bolag 

Februari Älmhultsbostäder AB 

ElmNet AB 

 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-22 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 
aktiviteter för nämnder 2023. 

2. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 
aktiviteter för bolag 2023. 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-07  1(1) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om motion Älmhults kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare från Eva Ballovarre 
Socialdemokraterna  
Ärendenummer KS 2022/172 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-08-17 in en motion om att Älmhults kommun 
ska vara en attraktiv arbetsgivare. I motionen föreslås följande: 
• Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas 

och resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott.   
• Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar.   
• Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram.   
• Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal.   
• Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29, § 138, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-29, § 138 

• Motion Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare från Eva 
Ballovarre Socialdemokraterna, daterad 2022-08-17 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma till kommunstyrelsen senast november 2022. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Motion Älmhults kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare från Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/172 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-08-17 in en motion om att Älmhults kommun 
ska vara en attraktiv arbetsgivare. I motionen föreslås följande: 

• Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas 
och resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott.   

• Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar.   
• Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram.   
• Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal.   
• Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering. 

 

Beslutsunderlag 
•  Motion daterad 2022-08-17 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-07  1(1) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om motion om klimatstyrning från 
Michael Öberg (MP)  
Ärendenummer KS 2022/162 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-08-02 in en motion om klimatstyrning. I 
motionen föreslås följande: 
• Att ett ramverk för starkare styrning av klimatomställningen tas fram. 
• Att budgetberedningen involveras i arbetet. 
• Att en årlig redovisning ska göras avseende minskningen av 

koldioxidutsläpp för hela kommunkoncernen, inkluderat miljöplanens 
mål. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29, § 136, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-29, § 136 

• Motion om klimatstyrning från Michael Öberg (MP), daterat 2022-08-02 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen senast november 
2022. 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Motion om klimatstyrning från Michael  
Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/162 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP)  lämnade 2022-08-02 in en motion om klimatstyrning. I 
motionen föreslås följande: 

• Att ett ramverk för starkare styrning av klimatomställningen tas fram. 

• Att budgetberedningen involveras i arbetet. 

• Att en årlig redovisning ska göras avseende minskningen av koldioxidutsläpp 
för hela kommunkoncernen, inkluderat miljöplanens mål. 

 

Beslutsunderlag 
•  Motion daterad 2022-07-20 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-08-30 
DNR 2022/XX  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
Augusti 2022 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde september månad 2022. 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

1.2 Avslag begäran utlämnande 
av allmän handling 

Sekretessmarkerat uppgifter i 
handlingar gällande 
skolskjutsupphandling, begäran från 
Jesper Lundström. 

T.f. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-08-16 Diarienr INK 
2022/12 
 

1.2 Avslag begäran utlämnande 
av allmän handling 

Sekretessmarkerat uppgifter i 
handlingar gällande 
skolskjutsupphandling, begäran från 
Erik Jansson. 

T.f. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-08-16 Diarienr INK 
2022/13 
 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-08-30 
DNR 2022/XX  2(2) 

 

2.12 Underteckna 
borgensförbindelse 

Kontrasignering borgensförbindelse 
ELMNET AB, omsättning lån 6,5 
mnkr Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-08-30 Borgensförbindelse 
Låneavtal 149057 

2.12 Underteckna 
borgensförbindelse 

Kontrasignering borgensförbindelse 
ELMNET AB, omsättning lån 6,5 
mnkr Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-08-30 Borgensförbindelse 
Låneavtal 149058 

2.12 Underteckna 
borgensförbindelse 

Kontrasignering borgensförbindelse 
ELMNET AB, omsättning lån 1 mnkr 
Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-08-30 Borgensförbindelse 
Låneavtal 149060 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-08-23 
DNR 2022/27  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för kommunstyrelsens arbetsutskott juni-augusti 
2022 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde september månad 2022. 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

1.9 Svar på remiss angående 
utredningsförslag och 
samfinansiering av ny 
servicebyggnad, parkering, ny 
kulturstig och nytt skyltprogram 
för att öka tillgängligheten i 
kulturreservatet 
Komministerbostället Råshult 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar 
yttrande daterat 2022-06-14 som svar på 
Länsstyrelsen i Kronobergs remiss. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

2022-06-21, § 
90 

2022/66 

      

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Ordförandeskrivelse   

 2022-09-07  1(1) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Gusten Mårtensson   
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ordförandeskrivelse om förslag på 
energibesparande åtgärder  
Ärendenummer KS 2022/177 
 
Sammanfattning av ärendet 
Elpriserna har ökat kraftigt sista tiden och inför vintern spås nya rekordpriser. 
Detta påverkar hela samhället. En åtgärd för att minska elkostnaderna är att 
minska elförbrukningen.  
Kommunen och offentlig sektor bör gå före för att visa vägen och genomföra 
åtgärder som kan spara el redan kommande vinter. 
Mot bakgrund av detta föreslår nya Alliansen, (C), (M), (Kd) följande: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 
förslag på hur Älmhults kommun kan spara el i våra verksamheter.  

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2022. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 
Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2022-09-07 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 

förslag på hur Älmhults kommun kan spara el i våra verksamheter.  
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2022 

 
 

Gusten Mårtensson  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
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