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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Sonja Emilsson (M), tjänstgörande ordförande 
Eva Ballovarre (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Harrysson (C) 
Soili Lång Söderberg (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S), §§ 173–184, 186–190 
Stefan Jönsson (S) 
Börje Tranvik (-) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Yvonne Jonsson (C) ersätter Elizabeth Peltola (C) 
Michael Öberg (MP) ersätter Lars Ingvert (S) § 185 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) §§ 173–184, 186–190 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef §§ 173–176 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt §§ 173–176 
Anders Nyberg, tekniskchef §§ 177–178 
Matilda Dunfjäll, utredare §§ 177–179 
Håkan Helgesson, kris- och beredskatsstrateg § 188 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 188 
Jeanette Karlsson, §§ 181–182 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef §§ 173–183 
Christina Utterström, ekonomichef §§ 173–183 
Susann Pettersson, kommunchef 
Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare, deltog på distans 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
 

Övriga deltagande 
Gusten Mårtensson (C), ordförande utbildningsnämnden § 173–176 
Tomas Simonsson (M), förste vice ordförande utbildningsnämnden § 173–176 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 173 Val av justerare 
 

4 
§ 174 Fastställande av föredragningslista 

 

5 
§ 175 Utbildningsnämndens uppföljning och 

rapportering om sin verksamhet utifrån 
aktivitetsplan 2021 och uppsiktsplikt 

2021/36 

6 

§ 176 Information om förstudie om utbyggnad 
Haganässkolan samt utvecklande av området 

2020/153 

7 

§ 177 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 

2021/71 

8 - 9 

§ 178 Revidering av VA-taxa 
2021/143 

10 - 11 
§ 179 Antagande av riktlinjer för uppsiktsplikt 

2021/125 

12 - 13 
§ 180 Svar på motion om att utveckla Älmhult 

hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 

2021/56 

14 - 15 

§ 181 Delårsrapport 2 år 2021 - Kommunstyrelsen 
2021/139 

16 - 17 
§ 182 Delårsrapport 2 år 2021 - Kommunfullmäktige 

2021/139 

18 
§ 183 Revidering av kommunstyrelsens 

delegeringsordning 

2021/133 

19 - 20 

§ 184 Förslag på upplägg för utredning gällande 
framtidens äldreomsorg 

2021/93 

21 - 22 

§ 185 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
oktober 2021 

2021/41 

23 - 24 

§ 186 Sammanträdestider för 2022 
2021/138 

25 - 26 
§ 187 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/4 

27 
§ 188 Information Covid-19 

2020/168 

28 
§ 189 Strategisk information 

2021/31 

29 
§ 190 Meddelanden 

2021/30 

30 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 173 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Tomas Harrysson (C) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen väljer Tomas Harrysson (C) som 
justerare. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 174 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer föredragningslistan. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan fastställa föredragningslistan och 
finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 175 Utbildningsnämndens 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. 
Utbildningsnämndens presidium deltog tillsammans med förvaltningschef på 
sammanträdet och redovisade: 
• Resultatmål 
• Nuläge i verksamheten och ekonomin 
• Utmaningar nu och på längre sikt 
• Uppdrag avseende Haganässkolan, delning av vuxenutbildning 
• Planer kring Elmeskolan 
• Skolskjuts 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 176 Information om förstudie om utbyggnad 
Haganässkolan samt utvecklande av området 
Ärendenummer KS 2020/153 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tillsammans med utbildningsnämndens presidium informeras 
om förstudien gällande utbyggnad av Haganässkolan samt utvecklande av 
området.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 177 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/71 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 90, att motionen är besvarad med 
hänvisning till de i tjänsteskrivelsen nämnda planerna.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslås följande:  

 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka 
åtgärder och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 
andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka.  

På kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26, § 64, överlämnades 
motionen till tekniska nämnden för beredning.  
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 90, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen 
nämnda planerna. 
I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, att denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad med bakgrund till dessa två 
planer. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 119  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 90 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

 Motion om insatser som ger ökad trygghet för cyklister daterad 2021-04-10 

 Åtgärdsplan - plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 - 2025 
 

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) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 178 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer KS 2021/143 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 93, att anta VA-taxan enligt 
förslag daterat 2021-08-31. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.   
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 93, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 120 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 93 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16 

 Tekniska nämndens beslut 2021-06-15, § 79 

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

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 
VA-chef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 179 Antagande av riktlinjer för uppsiktsplikt 
Ärendenummer KS 2021/125 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för uppsiktsplikt daterat 2021-

09-13. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över verksamheten i övriga 
nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Syftet med 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen skall övervaka att kommunens 
verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med 
kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. 
Riktlinjerna för uppsiktsplikt syftar till att tydliggöra hur kommunstyrelsen skall 
fullgöra sitt ansvar avseende uppsikten över den kommunala verksamheten, 
underlätta vid planering av uppsikt samt förtydliga förväntningarna på styrelsen, 
nämnder och bolag.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2021-08-24, § 101. 
Riktlinjerna är uppdaterade i enighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
önskemål. 

 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13 

 Förslag till riktlinjer för uppsiktsplikt, daterat 2021-09-13 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

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) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 180 Svar på motion om att utveckla Älmhult 
hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/56 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2021-08-18. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun har genom Helen Bengtsson och 
Tommy Löfquist inkommit med motion om att utveckla Älmhult hållbart. 
I motionen lyfts fram att det är viktigt att Älmhult växer och utvecklas hållbart 
ur såväl det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet.  
I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar ta fram en strategi för 
hållbart byggande, att denna strategi lägger särskilt fokus på ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet samt att strategin hanterar både kommunala 
bygg- och renoveringsprojekt och privat exploatering.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en övergripande verksamhetsplan för hållbart byggande 
(ärendenummer KS 2018/123) och kommunledningsförvaltningen arbetar med 
detta uppdrag. I uppdraget framgår att föreslagna riktlinjer ska tydliggöra krav 
för såväl hela kommunorganisationen som privata aktörer.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de yrkanden som görs i föreliggande 
motion ryms inom det ovan angivna uppdraget.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 112 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 173 

 Motion om att utveckla Älmhult hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
bifalla motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Eva Ballovarres (S) 
yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 181 Delårsrapport 2 år 2021 - Kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 och lägger rapporten till 

handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens delårsrapport 2 år 2021. 
Uppföljningen av resultatmålen visar på att fyra av de fem målen bedöms 
uppfyllas under året. Det mål som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad 
befolkningstillväxt. Älmhults kommuns befolkningsökning är starkt beroende av 
företagens tillväxttakt. Pandemin covid-19 har under år 2021 haft en fortsatt 
betydande påverkan på kommunens näringsliv.  
Kommunledningsförvaltningen prognostiserar att lämna ett mindre överskott om 
707 tkr. Överskottet kan härledes till längre sjukskrivningar samt återhållsamhet 
inom förvaltningen. 
Investeringar förväntas utföras i stort sett enligt budget, dock påverkar pandemin 
den fortsatta tillgången av utrustning inom ex IT. Ett investeringsprojekt med 
anslag för åtgärder av busskurer är i stort sett avslutat där 117 tkr återlämnas.   
De 15 pågående projekten inom ramen för mark- och exploatering fortlöper 
enligt plan. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 113 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13 

 Delårsrapport 2 år 2021 – kommunstyrelsen, daterad 2021-09-13 

 Bilaga 1, Investeringsredovisning ANSLAG, kommunstyrelsen daterad 2021-
09-13 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Bilaga 2, Investeringsredovisning RAM, kommunstyrelsen daterad 2021-09-
13 

 Bilaga 3, Exploateringsredovisning, kommunstyrelsen, daterad 2021-09-13 
 

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) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 182 Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

framlagd delårsrapport. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för 
kommunfullmäktige. Prognosen visar på ett nollresultat. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 114 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

 Delårsrapport 2 per augusti – 2021 Kommunfullmäktige, daterad 2021-09-07 
 

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) 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 183 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärendenummer KS 2021/133 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en översyn av avsnitt mark- och 

exploateringar och för insyn gällande strategiska upphandlingar. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad 
delegeringsordning och arbetsordning för kommunstyrelsen.  
I förslaget har tillkommit fyra nya avsnitt:  
Avsnitt 5 – Samhällsbyggnadsärenden 
Avsnitt 6 – Kris- och beredskapsärenden 
Avsnitt 7 – Säkerhetsskyddsärenden 
Avsnitt 8 – Dataskyddsärenden 
Avsnitt 5 i nu gällande delegeringsordning ”Delegerade uppgifter utöver 
beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej 
delegering enligt kommunallagen)” har tagits bort eftersom merparten av dessa 
bestämmelser återfinns i kommunstyrelsens reglemente samt i avsnitt 2:7 i 
förslaget till reviderad delegeringsordning.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter flyttas till 
dokumentet ”Kommunstyrelsens förteckning över beslutsattestanter”: 
5.11 Teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro 
och liknande handlingar. 
5.12 Registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma 
på Skatteverkets skattekonto. 
Dessa punkter är inte delegeringsbeslut enligt kommunallagen, men behöver 
regleras med namngivna undertecknare och hanteras därför lämpligast i 
förteckning över beslutsattestanter. I den nya delegeringsordningen föreslås att 
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ordföranden och kommunchef ges beslutanderätt att utse firmatecknare och 
beslutsattestanter.  
I övrigt har mindre förändringar gjorts i övriga avsnitt.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 115 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2021-09-14 

 Delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen beslutad 2021-
05-21 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en 
översyn av avsnitt mark- och exploateringar och för insyn gällande strategiska 
upphandlingar. 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Sonja Emilssons (M) yrkande.  
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Sonja Emilssons (M) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Avdelningschefer 
Kanslichef 
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§ 184 Förslag på upplägg för utredning gällande 
framtidens äldreomsorg 
Ärendenummer KS 2021/93 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag på upplägg för utredning gällande 

framtidens äldreomsorg. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att dialogmöte mellan berörda presidier och 

förvaltningar ska ske senast januari 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslog i beslut 2021-05-19, § 57, att kommunstyrelsen skulle 
ta fram en långsiktig generalplan för verksamheten för äldre i kommunen. 
Planen föreslås innehålla boende, boendeformer och mötesplatser samt beskriva 
kommunens verksamhet för att skapa ett gott liv på äldre dagar.  
Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens 
äldreomsorg. Upplägget ska redovisas senast vid kommunstyrelsens möte i 
september. Upplägg för utredning av framtidens äldreomsorg redovisas i denna 
skrivelse. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 116 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

 Socialnämndens beslut 2021-05-19, § 57 pt 2 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 125 pt 3 
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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) 
Kommunchef 
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§ 185 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
oktober 2021 
Ärendenummer KS 2021/41 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej 

beslutade motioner, oktober 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 7 motioner har ej beretts färdigt. Varav inga motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 117 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2021 daterad 2021-09-06 
 

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 
Kommunstyrelsen 
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§ 186 Sammanträdestider för 2022 
Ärendenummer KS 2021/138 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2022: 

KSAU tisdagar kl. 
08:30 

KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 
18:30 

6 dec 2021 18 jan   31 jan 
1 feb 15 feb 28 feb 
1 mars 15 mars 28 mars 
22 mars 5 april 25 april 
3 maj 17 maj 30 maj 
31 maj 14 juni 27 juni 
21 juni 16 aug 29 aug 
30 aug 13 sep 26 sep 
27 sep 18 okt 31 okt 
11 okt 25 okt 28 nov 
15 nov 7 nov och 29 nov 12 dec 
13 dec 17 jan 2023 30 jan 2023 

 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 118 
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 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 
 

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) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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§ 187 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 kanslienhetens delegeringsbeslut daterad 2021-09-22  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen och finner 
att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
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§ 188 Information Covid-19 
Ärendenummer KS 2020/168 
 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig samordnare, och Håkan Helgesson, kris- och 
bereskapsstrateg, informerar om arbetet med covid-19. 
_____ 
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§ 189 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2021/31 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information. 
_____ 
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§ 190 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2021/30 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

 Yttrande/synpunkter angående planerad utökning av Getryggens båthamn 
(ID 2021.1550) 

 Yttrande/synpunkter angående planerad utökning av Getryggens båthamn, 
fastigheten Älmhult 20:1 (ID 2021.1459) 

 Svar på skrivelse om bostadsalternativ för Älmhults seniorer (ID 
2021.1495) 

 Tillbakadragande av utmaning, Härlundabygden AB (ID 2021.1557) 
 Inbjudan till konferensen Framtidens stadsutveckling från Dagens samhälle 

_____ 
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