
 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13   

 
Kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsen  2022-09-13 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 08:30–12:01, Ajournering klockan 09:47-
10:00, 11:17-11:29 
 

Paragrafer 
142-159 
 

Utses att justera 
Stefan Jönsson (S) 

 

Underskrifter 
Sekreterare                                                                         _    
 Emma Majlöv-Modig 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Gusten Mårtensson (C) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Stefan Jönsson (S) 

 
Justeringens tid 
Digital signering 2022-09-19 

 
Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-09-13 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-09-20 2022-10-13 

Anslagstid  
2022-09-21 – 2022-10-12  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kommunledningsförvaltningen  

 

1



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C), ordförande 
Yvonne Jonsson (C) 
Soili Lång Söderberg (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S), §§ 142-144, 146-159 
Stefan Jönsson (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bo Mazetti-Nissen (M) ersätter Sonja Emilsson (M) 
Gull-Britt Tranberg (SD) ersätter Börje Tranvik (-) 
Helen Bengtsson (S) ersätter Lars Ingvert § 145 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, förvaltningschef socialförvaltningen, § 142-145 
Monika Skworonski Amaral, Verksamhetschef individ- och familjeomsorg, § 145 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt, § 146-147 
Paul Robertsson, utvecklingschef, § 146-148 
Henrik Johansson, samhällsplanerare, § 148 
Matilda Dunfjäll, utredare, § 149 
Anna Elmgren, HR-chef, § 157 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, § 159 
Susann Pettersson, kommunchef 
Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare 
 

Övriga deltagande 
Marie Rosenquist, ordförande socialnämnden, §145 
Lars Ingvert, 2:e vice ordförande socialnämnden, § 145 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 142 Val av justerare 
 

4 
§ 143 Fastställande av dagordning 

 

5 
§ 144 Upphävande av beslut om andel platser i 

särskilt boende 

2022/134 

6 - 7 

§ 145 Socialnämndens uppföljning och rapportering 
utifrån aktivitetsplan och uppsiktsplikt 

2021/262 

8 

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

2022/145 

9 - 10 

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

2022/160 

11 - 12 

§ 148 Uppdrag om ny parkeringsnorm för Älmhults 
kommun. 

2022/141 

13 - 14 

§ 149 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 
Älmhults kommun 

2022/61 

15 - 16 

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

2022/151 

17 - 18 

§ 151 Kommunstyrelsens yttrande över granskning av 
kvaliteten inom måltidsverksamheten 

2022/142 

19 - 20 

§ 152 Aktivitetsplan för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 2023 - nämnder och bolag 

2022/150 

21 - 23 

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

2022/172 

24 - 25 

§ 154 Motion om klimatstyrning från Michael Öberg 
(MP) 

2022/162 

26 - 27 

§ 155 Redovisning av delegeringsbeslut 
2022/27 

28 
§ 156 Förslag på energibesparande åtgärder 

2022/177 

29 - 30 
§ 157 Rapportering av sjukfrånvaro, tillbud, 

arbetsmiljö 2022 

2022/12 

31 

§ 158 Meddelanden 
2022/8 

32 
§ 159 Revidering av StyrEL 2022 

2022/179 

33 - 34 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Stefan Jönsson (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår kommunstyrelsen välja Stefan Jönsson (S) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
 

4



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 143 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänner dagordningen med tillägg av följande ärende: 

• Revidering av StyrEl 2022, KS 2022/174 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) föreslår att kommunstyrelsen godkänner dagordningen 
med tillägg av följande ärende: 

• Revidering av StyrEl 2022, KS 2022/174 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. 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 punkt 1 
 

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 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 87 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 

• Socialnämnden beslut 2022-05-25, § 79 

• Socialnämndens rapport om åtgärder för budget i balans daterad 2022-05-19 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
 

7



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 145 Socialnämndens uppföljning och 
rapportering utifrån aktivitetsplan och 
uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2021/262 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-26, § 207, om en aktivitetsplan för år 2022 
där nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet. Detta utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Socialnämndens ordförande och 2:e vice ordförande deltog tillsammans med 
förvaltningschef och chef för individ- och familjeomsorgen på sammanträdet 
och redovisade: 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Utmaningar nu och på längre sikt  
 

Jäv 
Lars Ingvert (S) 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 146 Ansökan om planbesked för Ikea 4 m.fl. (Ikea 
museum och hotell) i Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/145 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för Ikea 4 m.fl. (Ikea museum och hotell), Älmhult, Älmhults kommun. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Ikea 4 m.fl. (Ikea museum och hotell), Älmhult, 
Älmhults kommun.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av 
den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- och 
bygglagen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren IKEA Property AB har inkommit med ansökan om planbesked 
med syfte att möjliggöra en mer flexibel utveckling av området. Utöver nu 
gällande användning handel och kontor önskar fastighetsägaren också att det ska 
vara möjligt att utöka användningen för bland annat centrum, hotell och 
museum. I ansökan om planbesked anges också att det finns behov av justering 
av byggrätt och höjd på bebyggelsen inom området för att kunna utveckla 
platsen samt att andra användningar kan utredas i dialog med kommunen. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av området kring Ikea 
museum och hotell genom att tillåta etablering av fler typer av användning än 
kontor och handel vilket medges i nu gällande plan. En ny plan syftar också till 
att aktualisera de markanvändningar som tillåts inom området så att de stämmer 
med verklig användning. 
Området ligger i centrala Älmhult, direkt väster om Södra stambanan och norr 
om väg 120. Inom området finns idag bland annat IKEA museum och IKEA 
hotell. Området omfattar cirka 5 hektar och utgörs av fastigheterna Ikea 4 och 
Värdshuset 2. Fastigheterna ägs av IKEA Property AB. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Fastigheterna Ikea 4 och Värdshuset 2 ligger inom det område som i 
översiktsplanen är utpekat som blandstad och område för kunskapsintensivt 
företagande. Det anges att i de centrala delarna av orten ska bostäder och 
verksamheter som inte är störande blandas. Att möjliggöra för flera typer av 
användningar inom området bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 
Området är ianspråktaget och hårdgjort. Undersökning av betydande 
miljöpåverkan ska göras under planeringsarbetet. 
Detaljplanen handläggs med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Planen kommer att antas av kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 99 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-08 

• Plan PM daterad 2022-07-08 
 

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

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

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

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Planen kommer att antas av kommunfullmäktige. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planeringsarbetet. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 100 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-08 

• Plan PM daterad 2022-07-08 
 

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

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att upprätta ett 

förslag till parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Älmhults kommun.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 101 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01 

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

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

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet med följande ändringar/tillägg i 

riktlinjen: 
 
• Ett nytt avsnitt i riktlinjen om utrustning i bilar avseende beredskap. 
• Ändring under rubriken 4.3 Däck: Fordonen bör ha dubbfria vinterdäck. 
• Ändring under rubriken 3. Avvikelse från policy och riktlinjer att 

avvikelser från policy och riktlinje ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 89 

• 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 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Soili Lång-Söderberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återemittera 
ärendet med följande ändringar/tillägg i riktlinjen: 

• Ett nytt avsnitt i riktlinjen om utrustning i bilar avseende beredskap. 
• Ändring under rubriken 4.3 Däck: Fordonen bör ha dubbfria vinterdäck. 
• Ändring under rubriken 3. Avvikelse från policy och riktlinjer att 

avvikelser från policy och riktlinje ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet förslag om 
återremiss. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet på sammanträdet. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget om 
återremiss. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 150 Temporär avgiftsbefrielse för avgifter för 
inspektioner och kontroll av lantbruksanknutna 
ärendetyper 2022-07-01--2022-12-31 
Ärendenummer KS 2022/151 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet till miljö- och byggnämnden för 

mer underlag avseende: 

• Förtydliga vilka avgifter som omfattas. 

• Utreda övriga kritiska branscher som kan komma i fråga för 
liknande stöd.  

2. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen senast i november 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-06-20, § 56, att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att avgifter för inspektioner och kontroll av 
lantbruksanknutna ärendetyper tillfälligtvis nedsätts till noll (0) kronor under 
perioden I juli 2022 till 31 december 2022. Beslutet ska gälla retroaktivt från I 
juli 2022. Inspektionerna och kontrollerna skall dock fortgå som vanligt för att 
säkerställa en god miljö, hälsa och djurhållning avseende tillsyn enligt 
miljöbalken. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 102 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-06-20, § 56 

• Ordförandeskrivelse daterad 2022-06-09 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återemitteras till miljö- och 
byggnämnden för mer underlag avseende: 

• Förtydliga vilka avgifter som omfattas 
• Utreda övriga kritiska branscher som kan komma i fråga för 

liknande stöd.  
Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen senast i november. 

Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Bo Mazetti-Nissens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet förslag om 
återremiss. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet på sammanträdet. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget om 
återremiss. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggförvaltningen, Miljöavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-07-04 som 

kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
måltidsverksamhet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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.  

19



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 103 

• 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 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) 
Kommunrevisionen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 

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

aktiviteter för bolag 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

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  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

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 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 104 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-22 
 

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 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 153 Motion Älmhults kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare från Eva Ballovarre 
Socialdemokraterna 
Ärendenummer KS 2022/172 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma till kommunstyrelsen senast november 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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. 
 

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 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma till kommunstyrelsen senast november 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-29, § 136 

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

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

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 155 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2022/27 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärendetyper enligt 
fastställd delegeringsordning. Beslut fattade på delegation ska redovisas för 
styrelsen. 
Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose 
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att anmälda beslut 
ska vinna laga kraft. Redovisningen innebär inte att styrelsen får godkänna, 
ompröva eller fastställa delegeringsbeslutet. Däremot står det styrelsen fritt att 
återkalla lämnad delegering. 
Redovisning av delegeringsbeslut biläggs protokollet.       
 

Beslutsunderlag 
• Redovisning av delegeringsbeslut för kommunstyrelsens arbetsutskott juni-

augusti 2022, daterad 2022-08-23 

• Redovisning av delegeringsbeslut för ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Augusti 2022, 2022-08-30 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 156 Förslag på energibesparande åtgärder 
Ärendenummer KS 2022/177 
 

Kommunstyrelsens 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 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandeskrivelse daterad 2022-09-07 anger följande: 
”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.” 
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2022-09-07 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till nya Alliansens förslag. 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till nya Alliansens förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med nya 
Alliansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 157 Rapportering av sjukfrånvaro, tillbud, 
arbetsmiljö 2022 
Ärendenummer KS 2022/12 
 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef informerar om sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud och arbetsmiljöarbete 
för 2022. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 158 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Gratulationsbrev Älmhults kommun - årets förbättrare 2022, daterad 2022-
08-30 

• Medfinansieringsintyg för att starta leaderområde för Leader 2023-2027, 
daterad 2022-09-07 

• Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen, 
daterad 2022-09-08 

 
_____ 
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 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 159 Revidering av StyrEL 2022 
Ärendenummer KS 2022/179 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att besluta 

och fastställa planeringsunderlag och prioriteringar inom StyrEl’s arbetet för 
Älmhults kommun.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
StyrEl är en planeringsprocess för att kunna prioritera samhällsviktiga 
elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).   
Under hösten 2022 ska Sveriges kommuner revidera sina planeringsunderlag. Ett 
arbete som sker forcerat under hösten där behov av skyndsamma beslut i 
processen är nödvändiga.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen att uppdrar 
till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om och fastställa kommunens 
planeringsdokument och prioriteringar i StyrEl’s arbetet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 
 

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

33



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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