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Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Elizabeth Peltola (C) 
Sonja Emilsson (M), deltog på distans 
Eva Ballovarre (S), deltog på distans 
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Börje Tranvik (-), deltog på distans 
 
Tjänstgörande ersättare 
Yvonne Jonsson (C) ersätter Bo Bergsjö (L), deltog på distans 
Dan Blixt (M) ersätter Soili Lång Söderberg (M), deltog på distans 
Helen Bengtsson (S) ersätter Ann Johansson (S), deltog på distans 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP), deltog på distans 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef, deltog på distans §§ 116–118  
Matilda Dunfjäll, utredare, deltog på distans §§ 118–120 
Oleksandra Polupan, planarkitekt, deltog på distans §§ 119–121 
Cecilia Axelsson, miljöstrateg, deltog på distans §§ 121–122 
Jeanette Karlsson, controller, deltog på distans §§ 125–139 
Håkan Helgesson, kris- och beredskatsstrateg, deltog på distans §§ 126–139 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, deltog på distans § 137 
Karin Wennberg, planarkitekt, deltog på distans § 138 
Maria Kristiansson, näringslivsstrateg, deltog på distans § 139 
Stina Ramberg-Fälth, servicechef, deltog på distans § 139 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, deltog på distans §§ 118–140 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomi- och kanslichef, deltog på distans §§ 116–139 
Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare, deltog på distans 
Susann Pettersson, kommunchef 
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Övriga deltagande 
Tomas Simonsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden, deltog på distans 
§§ 116–118 
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Ärenden 
 

§ 116 Val av justerare 
 

6 
§ 117 Fastställande av föredragningslista 

 

7 
§ 118 Kultur- och fritidsnämndens uppföljning och 

rapportering om sin verksamhet utifrån 
aktivitetsplan 2021 och uppsiktsplikt 

2021/36 

8 

§ 119 Revidering av resepolicy samt antagande av 
riktlinjer för resor i tjänsten 

2021/10 

9 - 11 

§ 120 Svar på motion om att utveckla 
laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva Ballovarre 
(S) 

2020/106 

12 - 14 

§ 121 Granskning av detaljplan för Hagahem 1 m.fl. 
2018/2 

15 - 16 
§ 122 Yttrande om remiss gällande förslag till 

Kronobergs miljömål 2021–2030 

2021/48 

17 - 18 

§ 123 Yttrande över samrådshandling regional 
utvecklingsstrategi Växtplats Blekinge 

2021/66 

19 

§ 124 Finansiell rapport per mars 2021 
2021/63 

20 
§ 125 Delårsrapport 1 - 2021, Älmhults kommun 

2021/63 

21 - 24 
§ 126 Kommunstyrelsens budget 2022 

2021/55 

25 - 26 
§ 127 Tekniska nämndens äskande om överflyttning 

av medel till 2021 

2021/15 

27 - 28 

§ 128 Svar på motion om välfärdssystemets 
förändringar - Predrag Jankovic (V) 

2020/158 

29 - 30 

§ 129 Svar på motion om suicidprevention - Eva 
Ballovarre (S) 

2020/157 

31 - 32 

§ 130 Remiss om förbättrade möjligheter till god 
mobil uppkoppling på fjärrtåg - Post och 
Telestyrelsen 

2021/72 

33 - 34 

§ 131 Remiss om Trafikförsörjningsprogram 
Kronobergs län 2021-2030 med utblick 

2021/79 

35 - 36 

§ 132 Remiss om avgränsningssamråd strategisk 
miljöbedömning av revidering av gällande 
nationell plan - Trafikverket 

2021/103 

37 - 38 
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§ 133 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 
service till vissa funktionsnedsatta kvartal 1 år 
2021 

2021/92 

39 - 40 

§ 134 Redovisning av delegeringsbeslut 
2021/4 

41 
§ 135 Remiss av Utredningen om civilt försvar - 

”Struktur för ökad motståndskraft” 

2021/53 

42 - 43 

§ 136 Uppdrag åt kommunstyrelsen att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 
angiven plats enligt förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 

2021/52 

44 - 45 

§ 137 Information Covid-19 
2020/168 

46 
§ 138 Information om markanvisningstävling för 

Gunnar Gröpe 

2018/3 

47 

§ 139 Strategisk information 
2021/31 

48 
§ 140 Meddelanden 

2021/30 

49 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 116 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Lars Ingvert (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Lars Ingvert (S) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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§ 117 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer föredragningslistan med tillägg av ärende: 

 Remiss om avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av revidering 
av gällande nationell plan - Trafikverket, KS 2021/103 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan 
med tillägg av ärende: 

 Remiss om avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av revidering 
av gällande nationell plan - Trafikverket, KS 2021/103 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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§ 118 Kultur- och fritidsnämndens uppföljning och 
rapportering om sin verksamhet utifrån 
aktivitetsplan 2021 och uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2021/36 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02, § 29, om en aktivitetsplan för år 2021 
där nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet. Detta utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande deltog på sammanträdet tillsammans 
med förvaltningschef och redovisade: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Framtid och utmaningar 
_____ 
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§ 119 Revidering av resepolicy samt antagande av 
riktlinjer för resor i tjänsten 
Ärendenummer KS 2021/10 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.    
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.    
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 2021-

05-12.    
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av 
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin 
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och 
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i 
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför 
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.  
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare 
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är 
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på 
miljöaspekten av resandet. 
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för 
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk 
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland 
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av 
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en 
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.    
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2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.    
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 

2021-02-22.4.    
4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes 

arbetsplats. 
Vid behandlandet av ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26, 
§ 46, lades följande yrkanden: 

1. Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från 
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”. 

2. Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används 
ska. 

3. Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 46, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena på 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 66 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 

 Utkast Resepolicy daterad 2021-02-22 

 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2021-05-12 

 Resepolicy daterad 2009-10-05 

 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 46 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
 
_____ 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 120 Svar på motion om att utveckla 
laddinfrastrukturen i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/106 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och 

investeringsmedel för projektet behandlas inom budgetprocessen för år 
2022–2023. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Eva Ballovarre (S) gällande att utveckla laddinfrastrukturen för 
elbilar i Älmhult, daterad 2020-09-11. Förslagsställaren skriver att Älmhults 
kommun bör skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande i kommunen. 
Detta då kommunen enligt Älmhults kommuns Miljöplan har som mål att 
användningen av fossila bränslen skall ha upphört i kommunen 2030 och 
kommunorganisationen ska vara fossilbränslefri år 2025. Förslagsställaren 
påpekar att en viktig del i detta är att skapa infrastruktur för elbilar i hela 
Älmhults kommun. 
Följande åtgärder yrkas i motionen:  
1. Att den utredning som finns gjord kring var det är strategiskt att sätta upp 

laddstationer i kommunen aktualiseras innefattande både publika och icke 
publika stolpar samt rekommendationer kring vilken effekt det ska vara på 
stationerna.  

2. Att kommunen sätter upp laddstationer vid de egna arbetsplatserna för 
anställda och besökare samt arbetar fram en avgiftsmodell för detta.  

3. Att kommunen arbetar för att externa aktörer uppför publika laddstationer på 
kommunens parkeringar.  

Kommunstyrelsen har remitterat kommunledningsförvaltningens förslag till svar 
på motionen till tekniska nämnden för yttrande 2021-02-02, § 26. 
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Tekniska nämnden yttrade sig i ärendet 2021-03-16, § 36.  
Från yttrandet: ”Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till en utredning 
om laddinfrastruktur i Älmhults kommun under förutsättning att medel för 
utredningen avsätts. En utredning av detta slag beräknas ta tre månader 
och kosta cirka 300 000 kr. För att utredningen ska vara av värde att 
genomföra behöver även drift- och investeringsmedel avsättas.”.1 
Baserat på tekniska nämndens yttrande föreslår kommunledningsförvaltningen 
bifall till motionen.  
Finansiella medel för utförandet av utredningen samt drift- och 
investeringsmedel för projektet föreslås behandlas inom budgetprocessen för år 
2022–2023.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 67 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 

 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 36 

 Yttrande gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24  

 Kommunstyrelsens beslut 2021-02-02, §26  

 Motion om att utveckla laddinfrastrukturen i Älmhult daterad 2020-09-11  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
 

 
1 Komplett yttrande samt kostnadsberäkning av drift- och investeringsmedel finns i bilaga ”Yttrande 

gällande remiss om motion om laddinfrastruktur daterad 2021-02-24” 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 121 Granskning av detaljplan för Hagahem 1 m.fl. 
Ärendenummer KS 2018/2 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 

granska förslag detaljplan för Hagahem 1 med flera, Älmhult, Älmhults 
kommun, enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för Hagahem 1 med flera, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 
kap. 6 § Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika 
delar av Älmhult med olika boendeformer. Området kan på sikt utvecklas till ett 
attraktivt bostadskvarter med närhet till Älmhults centrum, kollektivtrafik, 
Älmhults handelsplats, förskolor och skolor, Haganäsparken och väg 23 och väg 
120. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området. 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i form av 
flerfamiljshus och möjliggöra för vård- och centrumändamål fastigheten 
Hagahem 1. Syftet är också att möjliggöra fastighetsreglering utifrån befintliga 
förhållanden mellan fastigheten Haganäs 3 och Älmhult 3:1.  
Enligt översiktsplanen anges markanvändningen som oförändrad men att mindre 
förtätningar kan ingå. Detaljplanen stämmer därmed överens med gällande 
översiktsplan. 
Kommunstyrelsen gav 2018-01-16, § 18, miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för det aktuella området.  
Miljö- och byggnämnden gav 2018-02-19, § 21, miljö- och byggförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för det aktuella området. 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-09-24, § 76, att ge miljö- och 
byggförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 
kap. 11 § PBL. 
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Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 24 oktober – 21 november 2018 
och synpunkter som kommit in har sammanställts i en samrådsredogörelse. 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och någon 
strategisk miljöbedömning behöver därför inte upprättas. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 68 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 

 Plankarta 2021-04-28 

 Planbeskrivning 2021-04-28 

 Samrådsredogörelse 2021-04-28 

 Trafikbullerutredning Hagahem, 2019-02-19  

 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 2018-06-19 

 Geoteknisk utredning inför detaljplan för Hagahem 1 m.fl., Älmhult, Sweco,  

 2020-06-10 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hagahem 1, Älmhult, Sweco, 
2021-03-31 

 

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) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 122 Yttrande om remiss gällande förslag till 
Kronobergs miljömål 2021–2030 
Ärendenummer KS 2021/48 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar ifylld Excelfil ”Kronobergs miljömål” som 

yttrande över Länsstyrelsen Kronobergs förslag till miljömål 2021 – 2030 
med ändring att kommunen ska ingå i målgruppen för målet att minska 
antibiotikaanvändning, punkt 12 i del om Livsmiljö. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Kronoberg har i samverkan med andra aktörer tagit fram förslag 
till revidering av miljömålen för Kronoberg 2021 – 2030. Älmhults kommun har 
beretts möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna lämnas in genom att fylla i 
den från Länsstyrelsen bifogade Excelfilen där förslagen till mål anges. Här kan 
anges huruvida organisationen bedömer om det är relevant att ingå i målgruppen 
för målet eller ej samt eventuella kommentarer på målformuleringarna och 
eventuella åtaganden som organisationen tar på sig. 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förslaget och fyllt i bilagd 
Excelfil som förslag på yttrande från Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 69 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 

 Kronobergs miljömål 2021–2030, Excelfil 

 Remiss - Förslag till Kronobergs miljömål 
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Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
 

18



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 123 Yttrande över samrådshandling regional 
utvecklingsstrategi Växtplats Blekinge 
Ärendenummer KS 2021/66 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som yttrande över 

remissversion Växtplats Blekinge, Regional utvecklingsstrategi.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Blekinge har tagit fram remissversion av Växtplats Blekinge, regional 
utvecklingsstrategi. Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
remissversionen och föreslår att yttrande lämnas enligt förslag i 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 70 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11 

 Remissversion Växtplats Blekinge, regional utvecklingsstrategi 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarres (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 124 Finansiell rapport per mars 2021 
Ärendenummer KS 2021/63 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 1, 2021-03-31. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 71 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

 Finansiell rapport per 2021-03-31. 
 

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) 
Kommunstyrelsen 
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§ 125 Delårsrapport 1 - 2021, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2021/63 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
1. Uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa 

åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per 
delårsrapport 2. 

2. Uppdra till nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till att 
uppnå resultatmål och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast 
per delårsrapport 2. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För 
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas 
senast vid kommunstyrelsemötet i september. 

4. Protokollsanteckning från Socialdemokraterna läggs till i protokollet. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
5. Kommunfullmäktige tillför Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i 

första hand arbeta för att få fler människor till egen försörjning och 
därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. 

6. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport 1. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–4 
Kommunfullmäktige punkt 5–6 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad 
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och 
ekonomi.  
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del 
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis – 
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med 
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar 
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att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor 
prognososäkerhet.  
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. 
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat 
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr. 
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att 
uppnås. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyre3lsens arbetsutskott 2021-05-25, § 72 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 

 Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03 

 Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, § 63 

 Socialnämnden beslut 2021-04-21, § 30 

 Tekniska nämndens beslut 2021-05-04, 61 § 60 

 Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11, § 101 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, § 32 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, § 45 

 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-05-10, § 19 

 Delårsrapport 1 2021, Kultur- och fritidsnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Tekniska nämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Miljö- och byggnämnden  

 Delårsrapport 1 2021, Utbildningsnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Socialnämnden 

 Delårsrapport 1 2021, Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 Delårsrapport 1 2021, Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
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1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För 
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas 
senast vid kommunstyrelsemötet i september. 

Eva Ballovarre (S) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
1. Beslutspunkt 1 och 2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

utbildningsnämnden redovisar för kommunfullmäktige en analys av samt 
åtgärder för att vända den konstaterade och prognostiserade negativa 
resultatutvecklingen hos elever i grundskolan.  

Eva Ballovarre (S) yrkar att en protokollsanteckning från Socialdemokraterna 
läggs till i protokollet. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 

 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Eva Ballovarres (S) 
yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Eva Ballovarres (S) 
yrkande. 
Propositionsordning 4 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om protokollsanteckningen från 
Socialdemokraternas kan läggas till i protokollet och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
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Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas protokollsanteckning: 
Älmhults kommuns delårsrapport för första kvartalet visar på ett negativt resultat 
på cirka 2 miljoner kronor – detta är en förbättring som kan härledas till bland 
annat förväntat högre skatteintäkter och ökade statsbidrag. Verksamheten i 
nämnderna går däremot minus med 18.5 miljoner kronor vilket är oroväckande. 
Kanske ännu mer oroväckande är att flera av de resultatmål som är uppsatta för 
verksamheterna inte uppnås.  
Det största underskottet står socialnämnden för och vi anser det är brådskande 
att verkställa kommunfullmäktiges beslut från aprilsammanträdet 2021 kopplat 
till frågan om ansvarsfrihet. Beslutet innebär att socialnämnden ska redovisa 
planen för en budget i balans för både kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen och socialnämnden har en 
kontinuerlig dialog kring en arbetet med att skapa en budget i balans samt att 
socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma 
en budget och verksamhet i balans.  
Vi förväntar oss att styrande politiker i kommunen skyndsamt tar initiativ för att 
verkställa ovan nämnda beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelse 
Revision 
Respektive nämnd 
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§ 126 Kommunstyrelsens budget 2022 
Ärendenummer KS 2021/55 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens budgetförslag 2022 och 

översända det till budgetberedningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens budgetförslag 2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 73 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 

 Kommunstyrelsens budgetförslag 2022, daterad 2021-05-21 

 Bilaga 1 Budget investeringsanslag 2022 – 2033, daterad 2021-05-17  

 Bilaga 2 Budget investeringsram 2022 – 2033, daterad 2021-05-17  

 Bilaga 3 Budget exploateringsprojekt 2022 – 2033, daterad 2021-05-17 

 Bilaga 4 Taxor och avgifter 2022, daterad 2021-05-17 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
budgetförslag 2022 och översända det till budgetberedningen 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
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_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Budgetberedningen 
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§ 127 Tekniska nämndens äskande om 
överflyttning av medel till 2021 
Ärendenummer KS 2021/15 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 

nämnden 8 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17400 
”Reinvesteringar fastigheter”, att finansieras genom upplåning. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden 334 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17472 
”Kamrer, larm m.m.”, att finansieras genom upplåning. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden 1 500 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 17920 
”Ombyggnad avdelningskök”, att finansieras genom upplåning. 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden 1 852 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 10462 
”Ö. Esplanaden träd och belysning”, att finansieras genom upplåning. 

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden 2 100 tkr i tilläggsanslag 2021 avseende investeringsprojekt 18300 
”Fordon och maskiner”, att finansieras genom upplåning. 

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska 
nämnden äskande om 900 tkr i tilläggsanslag avseende investeringsprojekt 
17476 ”Uppgrad. mjukvara styr &regler”. 

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska 
nämnden äskande om att minska budget 2021 med 900 tkr för 
investeringsprojekt 15000 ”VA-sanering befintlig” på grund av överskriden 
rambudget 2020. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–7 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden behandlade årsredovisningen den 16 februari 2021, § 20, 
men ekonomiavdelningen har reviderat siffrorna efter att tekniska nämnden 
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behandlat ärendet och tekniska nämnden behöver därför ta upp ärendet på nytt 
och överlämna de reviderade siffrorna till kommunstyrelsen för 
sammanställning. 
Föreligger äskande från tekniska nämnden om överflyttning av investeringsram 
från 2020 till 2021.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 74 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 

 Tekniska nämndens beslut 2021-03-16, § 39  

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 

 Tekniska förvaltningens Bilaga 2.9 Investeringsram som begärs ska flyttas 
över 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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§ 128 Svar på motion om välfärdssystemets 
förändringar - Predrag Jankovic (V) 
Ärendenummer KS 2020/158 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen anses bevarad med hänvisning till socialnämndens svar. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Predrag Jankovic (V) lämnade 2020-12-11 in en motion om välfärdssystemets 
förändringar. I motionen yrkas:  

 Att Älmhults kommun tar fram uppgifter om hur många fattiga 
pensionärer, hur många sjuka som är utförsäkrade och hur många 
arbetslösa vi har i kommunen som söker försörjningsstöd. 

 Att ta fram uppgifter om hur många barn som har blivit drabbade av detta 
och som har hamnat i barnfattigdom (enligt Socialstyrelsens normer). 

 Att ta fram ett program som ska minska behov för försörjningsstöd och 
hjälpa fler att klara sig på egen hand och att förebygga barnfattigdom. 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för beredning 2021-
01-12, § 16. 
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2021-04-21, § 42, och 
beslutade: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
2. Socialnämnden föreslår att Sara Vaarning Vetter kommer och presenterar 

arbetsmarknadsenhetens arbete i samband med behandlingen av motionen 
i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 75 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

29



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Socialnämndens beslut 2021-04-21, §42 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31 

 Motion daterad 2020-12-11 
 

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) 
Socialnämnden 
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§ 129 Svar på motion om suicidprevention - Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/157 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden i 

uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden ta fram lokal handlingsplan för suicidprevention. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2020-12-11 om suicidprevention. I 
motionen yrkas: 
- Att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för suicidprevention. 
Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden för beredning 2021-
01-12, § 14. 
Socialnämnden behandlade motionen på sammanträde 2021-04-21, § 40, och 
beslutade föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 76 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 

 Socialnämndens beslut 2021-04-21, § 40 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 

 Motion daterad 2020-12-11 
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Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 130 Remiss om förbättrade möjligheter till god 
mobil uppkoppling på fjärrtåg - Post och 
Telestyrelsen 
Ärendenummer KS 2021/72 
 

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

på remissen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade 2020-11-19 att uppdra åt Post- och telestyrelsen (PTS) att 
redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för 
resenärer på fjärrtåg. 
PTS lämnade 2021-02-19 en redovisning av uppdraget. I rapporten ”Förbättrade 
möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg” (PTS-ER-2021:13) föreslår 
PTS fyra åtgärder för förbättrad uppkoppling på fjärrtåg: 
− installation eller uppgradering av WiFi- eller 
− signalförstärkningssystem (s.k. repeatersystem), 
− tester med ny teknik t.ex. radiotransparenta fönsterglas och 
− förbättrade möjligheter till uppkoppling i tågtunnlar. 
Regeringen vill ha synpunkter på de förslag på åtgärder som lämnas i rapporten. 
En inbjudan att lämna synpunkter gällande PTS rapport om ”Förbättrade 
möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg” har inkommit till Älmhults 
kommun 2021-04-21 från Infrastrukturdepartementet. 
Eventuellt remissvar ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast 
2021-06-30. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 
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 Rapport ” Förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg”, 
daterad 2021-02-19 

 Remissmissiv förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg 
Post- och Telestyrelsen, daterad 2021-04-21 

 PM remiss om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg, 
daterad 2021-04-21 

 

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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 2021-06-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 131 Remiss om Trafikförsörjningsprogram 
Kronobergs län 2021 - 2030 med utblick 
Ärendenummer KS 2021/79 
 

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

på remissen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Region 
Kronoberg tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021 – 2030 med utblick. 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kronobergs 
inriktning för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas under det kommande 
årtiondet. 
Älmhults kommun har givits möjlighet att lämna yttrande på förslaget. Yttrandet 
ska vara Region Kronoberg tillhanda senast 2021-07-31. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

 Följebrev - Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 
2021 - 2030 med utblick, daterad 2021-04-30  

 Remissversion - Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2021 - 2030 
med utblick, remissversion 01 2021 

 Remissversion - Tågstrategiskt underlag, remissversion 01 2021 

 Remissversion – Hållplatshandbok, remissversion 01 2021  
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 2021-06-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 132 Remiss om avgränsningssamråd strategisk 
miljöbedömning av revidering av gällande nationell 
plan - Trafikverket 
Ärendenummer KS 2021/103 
 

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

på remissen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen lade den 15 april 2021 fram proposition ”Framtidens infrastruktur – 
hållbara investeringar i hela Sverige”. Nu pågår ett förberedande arbete på 
Trafikverket inför regeringens uppdrag att revidera den gällande nationella 
planen för 2018-2029 och presentera ett förslag för åren 2022-2033. 
Som en del av arbetet med planen ska det göras en strategisk miljöbedömning. 
Miljöbedömningen är en process med flera steg, varav det första är 
avgränsningssamråd. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. 
Avgränsningen kommer koncentrera miljöbedömningen på de miljöaspekter som 
är mest relevanta för det aktuella planeringssteget så att 
miljökonsekvensbeskrivningen kan utgöra ett bra beslutsunderlag. 
En inbjudan att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning har inkommit till Älmhults kommun 2021-06-01 från Trafikverket. 
Eventuellt remissvar ska ha kommit in till Trafikverket senast 2021-06-30. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03 

 Missiv avgränsningssamråd Trafikverket 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av revidering av gällande 
nationell plan 

 Samrådsunderlag avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av 
revidering av gällande nationell plan 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 133 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta kvartal 1 år 2021 
Ärendenummer KS 2021/92 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 

LSS för kvartal 1 år 2021 noteras till protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

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

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

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 
2021 (1 januari – 31 mars). 
För kvartal 1 år 2021 redovisas 22 ej verkställda beslut. 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i april 2021. 
Socialnämnden beslutade 2021-05-19, § 55:  
- Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 1 2021 (1 januari – 31 mars) till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26 
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 Socialnämnden 2021-05-19, § 55 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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§ 134 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer KS 2021/4 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. 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. 
Anmälda delegeringsbeslut biläggs protokollet.   
 

Beslutsunderlag 
 Förteckning över tekniska förvaltningens chefs delegeringsbeslut, daterad 

2021-05-26 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 135 Remiss av Utredningen om civilt försvar - 
”Struktur för ökad motståndskraft” 
Ärendenummer KS 2021/53 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar densamma 

till Justitiedepartementet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har utsetts av Justitiedepartementet att inkomma med 
yttrande på betänkande SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft.  
Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt omhändertagit det breda och omfattande 
uppdraget. Dock belyser man inte det kommunala perspektivet tillräckligt 
ingående i utredningens analyser och förslag. 
Vidare överensstämmer inte indelningen i civilområde med hur 
räddningstjänsterna organiserat sig i räddningsregioner. Den påverkan detta kan 
ha för övergripande ledning av räddningstjänsterna på kommunal och regional 
nivå har ej, enligt kapitel 10.4.7, beaktats vilket vi anser erfordras varför detta 
föreslås utredas vidare. 
Det författningsförslag som presenteras i kapitel 14.3.1 medför inte ett 
förtydligande av kommunernas beredskapsuppgifter eller skapar förutsättningar 
för en ökad effektivitet. Förslag till ny författning anser vi behöver utredas 
ytterligare och man bör överväga att separera lagstiftningen för kommuner 
respektive regioner för att skapa förutsättningar till utredningens intentioner om 
ökad tydlighet och effektivitet. 
Utredningen framför i kapitel 14 ett antal förslag till åtgärder som innebär en 
utökad ambitionsnivå för kommunen utan medföljande finansiering. 
Kommunledningsförvaltningen delar inte utredarens slutsats i kapitel 16.5 om att 
utredningens förslag inte medför en utökad ambitionsnivå eller utökade 
uppgifter utan föreslår att detta nogsamt utreds vidare och att förslag till 
finansiering presenteras. 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 77 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-04-26 

 Betänkande SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft 

 Remissinstanser Ju2021/00971 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
Justitiedepartementet 
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§ 136 Uppdrag åt kommunstyrelsen att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 
angiven plats enligt förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19 
Ärendenummer KS 2021/52 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela föreskrifter 

om förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel, med stöd av 
8 kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19.  

 
2. Uppdraget och rätten att meddela föreskrifter enligt ovan gäller t om den 30 

september 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen, trädde i kraft den 10 januari 2021 
och gäller t om den 30 september 2021. Den 11 mars 2021 infördes ändring i 8 
kap Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 med rätt för kommuner att meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns påtaglig risk för 
trängsel. Innan ett sådant beslut fattas skall Folkhälsomyndigheten och regionens 
smittskyddsläkare ges möjlighet att yttra sig i frågan. 
Mot bakgrund av behovet av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess för 
att hantera de risker som trängsel innebär utifrån smittspridningssynpunkt 
föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, efter yttrande 
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från regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, fatta beslut om 
föreskrifter om förbud enligt bemyndigandet 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 78 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 137 Information Covid-19 
Ärendenummer KS 2020/168 
 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, och Åsa Svensson, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, informerar om arbetet med covid-19.  
_____ 
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§ 138 Information om markanvisningstävling för 
Gunnar Gröpe 
Ärendenummer KS 2018/3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Wennberg, planarkitekt, informerar om upplägget för 
markanvisningstävlingen. 
_____ 
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§ 139 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2021/31 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kristiansson, näringslivsstrateg, Stina Ramberg-Fälth, servicechef, 
Susann Pettersson, kommunchef, och Håkan Helgesson, kris- och 
beredskapsstrateg informerar om arbetet med näringslivsutveckling i Älmhults 
kommun. 
_____ 
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§ 140 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2021/30 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

 Tekniska nämnden § 49/2021 med utredning om måltidsverksamheten 
(25.1) 

 Kommunfullmäktige Östra Göinge kommun § 32/2021 Antagande av 
Detaljplan för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 
m.fl.) med underlag (25.2) 

 Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation 
(25.3) 

 Kommunfullmäktige § 48/2021 - Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
(25.4) 

 Kommunfullmäktige § 55/2021 - Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
(25.5) 

 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor § 21/2021 med 
Månadsrapport (25.6) 

 Ansökan om att driva återbruket som intraprenad (25.7) 
 Socialnämnden § 56/2021 - Månadsrapport med underlag (25.8) 
 Årsredovisning VoB Syd 2020 (25.9) 
 Sammanträdesprotokoll Sunnerbo 2021-04-27 §§ 33–38 (25.10) 
 Information från Kommuninvest om riskskatten (25.11) 
 Utbildningsnämnden § 75/2021 - Månadsrapport april (25.12) 

_____ 
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