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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Sonja Emilsson (M), tjänstgörande ordförande 
Eva Ballovarre (S), deltog på distans 
Thomas Harrysson (C), deltog på distans 
Bo Bergsjö (L), §§ 67-87, deltog på distans 
Gun-Britt Cedergren (KD), deltog på distans 
Ann Johansson (S), deltog på distans 
Lars Ingvert (S), deltog på distans 
 
Tjänstgörande ersättare 
Yvonne Jonsson (C) ersättare för Elizabeth Peltola (C), deltog på distans 
Dan Blixt (M) ersättare för Soili Lång Söderberg (M), deltog på distans 
Helen Bengtsson (S) ersättare Stefan Jönsson (S), deltog på distans 
Gull-Britt Tranvik (SD) ersättare för Börje Tranvik (-), deltog på distans 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP), deltog på distans 
 
Tjänstemän 
Matilda Dunfjäll, utredare, §§ 71–74, deltog på distans 
Cecilia Blidö, kostchef, § 72, deltog på distans 
Karin Wennberg, planarkitekt, § 73, deltog på distans 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg, §§ 87–88, deltog på distans 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 87–88, deltog på distans  
Elizabeth Olofsson, kanslichef, §§ 73–90, deltog på distans 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef, §§ 70–90, deltog på distans 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomi- och kanslichef, deltog på distans 
Susann Pettersson, kommunchef 
Emma Majlöv Modig, nämndsekreterare 
 

  

2



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 67 Val av justerare 
 

5 
§ 68 Fastställande av föredragningslista 

 

6 
§ 69 Uppföljning av intern kontroll 2020, 

Kommunövergripande 

2019/75 

7 - 8 

§ 70 Finansiell rapport 2020 
2021/15 

9 
§ 71 Antagande av riktlinjer för styrdokument och 

revidering av policy för lednings och styrning 

2021/8 

10 - 11 

§ 72 Information om utmaning om att tillaga mat till 
äldre och i förskolan 

2020/142 

12 

§ 73 Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1,2 
och 4, Älmhult, Älmhults kommun 

2018/3 

13 - 14 

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

2021/10 

15 - 16 

§ 75 Årsredovisning 2020 
2021/15 

17 - 20 
§ 76 Remiss om Kulturreservatet 

Komministerbostället Råshult 

2021/27 

21 - 22 

§ 77 Svar på motion om att skapa en 
vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - (KD) 

2019/110 

23 - 24 

§ 78 Svar på motion om att förbättra vägen mellan 
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och 
Eva Ballovarre (S) 

2020/121 

25 - 27 

§ 79 Svar på motion om en samlad trähusstrategi - 
Michael Öberg (MP) 

2020/159 

28 - 29 

§ 80 Svar på motion om behovet av 
kommunekologisk kompetens för att säkra 
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP) 

2020/5 

30 - 31 

§ 81 Svar på motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) 
och Helen Bengtsson (S) 

2020/63 

32 - 33 

§ 82 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021 - 
Socialnämnden 

2021/42 

34 - 35 

§ 83 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 

2018/89 

36 - 37 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06   

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

service till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 
2020 

§ 84 Redovisning av ej färdigberedda motioner april 
2021 

2021/41 

38 - 39 

§ 85 Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
2020/60 

40 - 41 
§ 86 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/4 

42 
§ 87 Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och 

civilt försvar i Älmhults kommun 

2020/135 

43 - 44 

§ 88 Information Covid-19 
2020/168 

45 
§ 89 Meddelanden 

2021/30 

46 
§ 90 Strategisk information 

2021/31 

47 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 67 Val av justerare 
 

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

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen väljer Thomas 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  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 68 Fastställande av föredragningslista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställer föredragningslistan med ändring att ärende Miljö- och 

byggnämndens uppföljning och rapportering om sin verksamhet utifrån 
aktivitetsplan 2021 och uppsiktsplikt, KS 2021/36, utgår. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att ärende om Miljö- och byggnämndens uppföljning 
och rapportering om sin verksamhet utifrån aktivitetsplan 2021 och 
uppsiktsplikt, KS 2021/36, utgår.  
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  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 69 Uppföljning av intern kontroll 2020, 
Kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2019/75 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättad 

uppföljning och utvärdering av intern kontroll för Älmhults kommun 2020. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet.  
Överförmyndarnämnden beslutar uppföljning av intern kontroll 2020 i mars 
2021 och kan därför vid tidpunkten inte utvärderas. Gemensamma nämnden har 
inte gjort någon riskanalys eller plan för intern kontroll år 2020. 
Bedömningen är att nämnder överlag har en god intern kontroll och följer 
kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 30 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/75, 2021-01-27 

 Kommunstyrelsens beslut KS 2019/75, 2020-12-01 § 258 

 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/119, 2020-11-25 § 150 

 Socialnämndens beslut SOC 2020/9, 2020-12-16 § 135 

 Tekniska nämndens beslut TN 2019/23, 2021-03-16, § 38 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/25, 2020-12-10 § 115 

 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2020/10, 2020-12-14 § 139  

 Intern kontrollplan 2020 - Uppföljning, Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Uppföljning intern kontrollplan 2020 utbildningsnämnden 

 Uppföljning intern kontrollplan 2020 miljö- och byggnämnden 

 Intern kontrollplan uppföljning av 2020, socialnämnden 

 Kultur- och fritidsnämndens uppföljning intern kontrollplan 2020 

 Tekniska nämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2020 
 

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 Information 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nämnder 
Kommunens helägda bolag 
Revisionen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 70 Finansiell rapport 2020 
Ärendenummer KS 2021/15 
 

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 årsredovisning 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 31 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14 

 Finansiell rapport 2020, per 31 december 2020 
 

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 71 Antagande av riktlinjer för styrdokument och 
revidering av policy för lednings och styrning 
Ärendenummer KS 2021/8 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 
2. Kommunfullmäktige reviderar policy för ledning och styrning i enlighet med 

utkast daterat 2021-01-19 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för 
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av 
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska 
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av 
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa 
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument.  
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i 
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås även att 
policyn revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn.  
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att 
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande 
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett 
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras 
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som 
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och 
administrationen av styrdokument. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 27 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Förslag på riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 

 Förslag på reviderad policy för ledning och styrning daterad 2021-01-19 

 Policy för ledning och styrning - ekonomistyrningsprocess daterad 2020-06-
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 
Samtliga nämnder  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 72 Information om utmaning om att tillaga mat till 
äldre och i förskolan 
Ärendenummer KS 2020/142 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens 
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. 
Vidare önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.  
Cecilia Blidö, kostchef, informerar om ärendet. 
 

Underlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 45 

 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 33 

 Utredning gällande utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan, 
daterad 2021-02-26 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 73 Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1,2 
och 4, Älmhult, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2018/3 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, 

Älmhults kommun, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på 
samråd enligt 5 kap 11§ PBL. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på 
granskning enligt 5 kap 18 § PBL. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att en strategisk miljöbedömning 
inte behöver upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, 
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, 
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens 
uttryck.  
Garage ska finnas på källarplan. 
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan, 
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs 
av kommunen. 
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults 
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret 
och en gård skapas innanför. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 29 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-26 

 Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_antagande_210308 

 Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308 

 Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308 

 Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512 

 Granskningsutlåtande_Gunnar Gröpe_210308 

 Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. 
Daterad 2018-02-02 

 Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom fastigheterna 
Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult. Daterad 2019-11-08 

 PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar 
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. Daterad 2015-12-15 

 Rapport, grundvattenundersökning och utredning av hälsorisker inom 
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun. Daterad 2021-02-
26 

 

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 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 74 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-

02-22. 
4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes 

arbetsplats. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Resepolicy för Älmhults kommun samt riktlinjer för resor i tjänsten.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 28 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 

 Utkast Resepolicy daterad 2020-10-29 

 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2020-10-29 

 Resepolicy daterad 2009-10-05 

 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar ändring i tillägget i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor 
utgår från den anställdes arbetsplats. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 1–3 och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars Ingverts 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 75 Årsredovisning 2020 
Ärendenummer KS 2021/15 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens Årsredovisning 2020. 
2. Kommunfullmäktige överlämnar årsredovisning 2020 till revisorerna. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
3. Utvärdering av resultatmål sker genom en sammanvägd 

kommunövergripande bedömning av utfall av indikatorer. 
4. Bedömningsskalan vid utvärdering av resultatmål blir en tre-delad skala där 

resultatmålen mäts enligt följande: Uppfyllt, Delvis uppfyllt eller Ej 
uppfyllt. 

5. Resultatet av arbetet med kommunens miljöplan i kommunens 
årsredovisning redovisas på ett tydligare och mer övergripande sätt, 
innefattande uppföljning av de mätbara målen, med syfte att få en överblick 
hur väl de olika nämnderna/förvaltningarna lyckas med uppsatta mål. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
Kommunstyrelsen punkt 3–5 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsbokslut 2020.  
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast 
möjligt dock senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.  
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 32 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Årsredovisning 2020 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunens Årsredovisning 
2020. 

2. Föreslår kommunfullmäktige överlämna årsredovisning 2020 till 
revisorerna. 

3. Utvärdering av resultatmål sker genom en sammanvägd 
kommunövergripande bedömning av utfall av indikatorer. 

4. Bedömningsskalan vid utvärdering av resultatmål blir en tre-delad skala 
där resultatmålen mäts enligt följande: Uppfyllt, Delvis uppfyllt eller Ej 
uppfyllt. 

Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande: 
1. Att resultatet av arbetet med kommunens miljöplan i kommunens 

årsredovisning redovisas på ett tydligare och mer övergripande sätt, 
innefattande uppföljning av de mätbara målen, med syfte att få en 
överblick hur väl de olika nämnderna/förvaltningarna lyckas med 
uppsatta mål. 

2. Att en handlingsplan för ökad prognossäkerhet tas fram. 
3. Att en plan för hållbara finansiella resultatmål kopplat till kommunens 

investeringsbehov tas fram. 
4. Föreslår kommunfullmäktige besluta att strukturen i kommunens budget 

förändras så att LSS-utjämningsfondens utfall kopplas till 
socialnämndens budget. 

5. Att en analys av orsaken och konsekvensen den ökade 
semesterlöneskulden genomförs under ledning av personalutskottet. 

Sonja Emilsson (M) yrkar avslag på Socialdemokraternas yrkande punkt 2–5. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkade punkt 1. 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkande. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 2 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande punkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Eva Ballovarres (S) yrkande 
punkt 2–5. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Eva Ballovarres (S) yrkande 
punkt 2–5. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslagit Eva Ballovarres (S) yrkande 
punkt 2–5. 
Votering begärd 
Ordförande redogör följande ordning: 
Ja-röst innebär avslag. 
Nej-röst innebär bifall. 
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat avslå Eva 
Ballovarres (S) yrkande punkt 2–5. 
Omröstningsresultat 
 

Ledamot Ja-röst Nej-röst avstår 

Thomas Harrysson (C) Ja   

Bo Bergsjö (L) Ja   

Gun-Britt Cedergren (KD) Ja   

Eva Ballovarre (S)  Nej  

Ann Johansson (S)  Nej  

Lars Ingvert (S)  Nej  

Yvonne Jonsson (C) Ja   

Dan Blixt (M) Ja   

Helen Bengtsson (S)  Nej  

Gull-Britt Tranvik (SD)  Nej  

Sonja Emilsson (M) Ja   

Resultat 6 Ja-röster 5 Nej-röster 0 avstod 
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_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Respektive nämnd 
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§ 76 Remiss om Kulturreservatet 
Komministerbostället Råshult 
Ärendenummer KS 2021/27 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen yttrar sig angående framtagen rapport ”Vandringsled i 

nya delen av Kulturreservatet Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) enligt 
tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har ombetts yttra sig angående den av Stiftelsen Linnés 
Råshult framtagna rapporten ”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet 
Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) och i rapporten föreslagen ny vandringsled, 
ärendenummer 435-2766-2020.  
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till framtaget förslag på ny 
vandringsled i den utvidgade delen av Kulturreservatet Linnés Råshult och gör 
även bedömningen att föreslagen ny entré bör utgöra ett bra alternativ till 
befintlig entré. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 33 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 

 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Begäran om yttrande angående ny 
vandringsled i norra delen av kulturreservatet Komministerbostället Linnés 
Råshult, Älmhults kommun i Kronobergs län, daterad 2020-12-10. 
Ärendenummer 435-2766-2020.  

 Bilaga 1: Vandringsled i norra delen av Kulturreservatet Linnés Råshult. 
Rapport 2020-08-28. Josefine Gustafsson. 
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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 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 77 Svar på motion om att skapa en 
vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - (KD) 
Ärendenummer KS 2019/110 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till följande: 
Förslaget att tillskapa en vandringsled längst Helge å är tilltalande, men ett 
mycket omfattande projekt som berör många markägare utmed en lång och 
bitvis otillgänglig sträcka.  
Ett omfattande projekt som påverkar och berör många bör lyftas i samband 
med kommande arbete med översiktsplanen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gun-Britt Cedergren (KD) samt Karl-Henrik Wallerstein (KD) lämnade in en 
motion, 2019-08-26, där Kristdemokraterna yrkar: 
• Att mot bakgrund av informationen i motionen yrkar KD i Älmhult att 

motionen bifalles i sin helhet.  
Kristdemokraterna genom Gun Britt Cedergren samt Karl-Henrik Wallerstein 
föreslår i motion om en vandringsled/pilgrimsled längs med Helge å. 
Motionärerna lyfter fram att tillskapande av en vandringsled längs med Helge å 
skulle kunna skapa en viktig förutsättning för att göra naturen mer lättillgänglig 
för de som vistas inom kommunen. Vidare föreslås att i en förstudie bör en 
person anställas för projektering, planering och ansökningsförfarande samt att 
underhåll av leden sker genom ett socialt företag. Motionärerna skriver att ett av 
målen med projektet är att samverka och nämner flera möjliga samarbetspartners 
som svenska kyrkan i Göteryds pastorat, Växjö stift, hembygdsföreningar och 
arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen och Leader Linné.   
Helge Å och området längs med ån har stor potential som infrastruktur för 
friluftslivet i kommunen. Redan idag fungerar ån som en kanotled mellan 
Virestad och Gustavsfors och sträckan kantas av flera kanotlägerplatser. 
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Närheten till vatten är alltid attraktiv för såväl invånare som besökare och bör 
beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet för friluftslivet i kommunen. 
Samtidigt är behovet att tillskapa olika typer av leder och rekreationsområden i 
kommunen i sin helhet stort och, då resurserna är knappa för ändamålet, bör 
områden som genererar mesta möjliga samhällsnytta prioriteras. Det innebär att i 
första hand bör mer tätortsnära områden eller områden med en större potential 
att knyta ihop olika målpunkter utvecklas i första hand för att när en basal nivå 
av främst vattennära rekreationsområden har tillskapats i närhet till de större 
befolkningskoncentrationerna titta på andra områden.  
Förslaget att tillskapa en vandringsled längs med Helge å i sig är bra men 
samtidigt att områden som Södra Möckeln området eller vandringsled Östra 
Möckeln bör prioriteras och genomföras som ett första steg då det kommer fler 
invånare till godo och ett större mervärde för de insatta resurserna kan tillskapas. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 34 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion om vandringsled/pilgrimsled Helge å – Gun-Britt Cedergren (KD) 
och Karl-Henrik Wallerstein (KD), 2019-08-26  

 

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) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen  
Motionär 
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§ 78 Svar på motion om att förbättra vägen mellan 
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/121 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen 

besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Lars Ingvert och Eva Ballovarre 
skriver i motion Dnr 2020/121 att Älmhults kommuns fokus på järnvägsfrågor är 
riktig men att även frågor kopplat till vägnätet också behöver lyftas. Specifikt att 
det finns ett behov av att vägsträckningen Ljungby – Älmhult förbättras utifrån 
såväl resenytta som säkerhet och att dragning av vägsträckan ska styras av 
nyttan för resenärerna. Vidare yrkar motionärerna att samtal med Ljungby 
kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och tjänstemannanivå 
med mål att finna samsyn i frågan samt att nödvändiga ändringsbeslut i 
strategidokument lyfts i kommunfullmäktige.  
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att även vägnätet och 
utvecklingen av detta är av stor betydelse för såväl Älmhults kommun samt den 
arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i.  
I nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun har åtgärder på den aktuella 
vägsträckningen relativt låg prioriterad vilket försvårar en dialog med 
Trafikverket i frågan. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om förbättring av vägen 
mellan Ljungby och Älmhult hänskjuts till det förestående arbetet med 
framtagande av ny översiktsplan. I samband med arbetet kring 
översiktsplanefrågor sker alltid en dialog kring mellankommunala frågor med 
berörda kommuner, gällande denna vägsträcka då Ljungby kommun. Om det i 
samrådshandlingen för översiktsplan finns ett politiskt stöd för genomförande av 
åtgärden bör dialog omedelbart inledas med Trafikverket kring frågan.   
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 35 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult daterad 2020-10-14 

 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 158 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
bifalla motionen i sin helhet. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Socialdemokraternas yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Votering begärd  
Ordförande redogör följande ordning: 
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär bifall till Socialdemokraternas yrkande. 
Ordförande finner genom votering av kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Omröstningsresultat 
Ledamot Ja-röst Nej-röst avstår 

Thomas Harrysson (C) Ja   

Bo Bergsjö (L) Ja   

Gun-Britt Cedergren (KD) Ja   

Eva Ballovarre (S)  Nej  

Ann Johansson (S)  Nej  

Lars Ingvert (S)  Nej  

Yvonne Jonsson (C) Ja   
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Dan Blixt (M) Ja   

Helen Bengtsson (S)  Nej  

Gull-Britt Tranvik (SD) Ja 
 

 

Sonja Emilsson (M) Ja   

Resultat 7 Ja-röster 4 Nej-röster 0 avstod 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Motionär 
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§ 79 Svar på motion om en samlad trähusstrategi - 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/159 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
Kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall ta fram en trä-
husstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults 
kommun inkluderat bolagen.  
Frågan utredas för närvarande inom ramen för framtagande av riktlinjer för 
hållbart byggande där förslag ska finnas framme för politisk behandling under 
hösten 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 36 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion om en samlad trähusstrategi - Michael Öberg (MP), daterad 2020-12-
10  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
bifalla motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Motionär 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 80 Svar på motion om behovet av 
kommunekologisk kompetens för att säkra 
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/5 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2020-01-23, där Miljöpartiet de 
Gröna i Älmhult yrkar: 
Att Älmhults kommuns behov av kommunekologisk kompetens åtgärdas. 
Motionen motiverar sitt yrkande genom att påpeka att då Älmhults kommun 
befinner sig i en expansiv fas borde kommunekologisk kompetens finnas på 
kommunledningsförvaltningen. Detta så att kommunekologen kan bidra med 
miljöperspektiv i samhällsplaneringsprojekt samt kunna assistera kommunens 
olika förvaltningar i diverse miljöfrågor.  
En kommunekolog arbetar med frågor inom naturvårdsområdet och kan t. ex. 
bidra med kompetens inom naturvård och vattenvård. 
På kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning finns funktionen 
miljöstrateg. Miljöstrategen i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen 
samråder och arbetar strategiskt med miljöfrågor i kommunen samt med 
övergripande planering. I detta arbete identifieras även behov av när ekologisk 
kompetens behöver tas in. I det fall behovet uppstår köps det in externt 
alternativt söker kommunen bidrag, exempelvis beviljades 
samhällsbyggnadsavdelningen externa medel för att ta fram en naturvårdsplan 
som nu är färdigställd och kommer utgöra ett viktigt underlagsmaterial till 
kommande översiktsplan.  
Inga medel finns avsatta för att anställa en kommunekolog, vidare ser 
kommunledningsförvaltningen att det finns fler verksamheter som har behov av 
förstärkning kopplat till att kommunen växer.  
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Mot ovanstående bakgrund förslår kommunledningsförvaltningen att motionen 
avslås.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 § 37 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 

 Motion om kommunekologisk kompetens - Michael Öberg (MP), 2020-01-23  
 

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 
Motionären 
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§ 81 Svar på motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) och 
Helen Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2020/63 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla punkt 1. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse punkt 2 och 3 besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-06-09 in en motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare. Förslagsställaren skriver i motionen att som 
arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för medarbetarna att 
utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet.  
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att;  
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas 

fram.  
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och 

ledning tillämpas.  
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal 

och regional demokrati (ID) av projekten.  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 98, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning.  
I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta 
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och 
förbättra verksamheten. Flera insatser pågår för att implementera ett ledarskap 
som präglas av tillit och ger utrymme för medarbetare att växa och kunna bidra 
utifrån sina kunskaper. 
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden 
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med 
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade.    
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-15, § 15 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 157 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 98 

 Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-06-
09 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
bifalla punkt 3 i motionen. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag punkt 1och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag att anse punkt 2 i motionen besvarad 
och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
Propositionsordning 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag att anse punkt 3 i motionen besvarad.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag. 
_____ 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 82 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021 - 
Socialnämnden 
Ärendenummer KS 2021/42 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befintliga 

tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 18, föreslå kommunfullmäktige att 
befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 
Detta då pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen. 
Avgiftsbefrielsen föreslås endast gälla endast befintliga tillståndshavare. Vid 
fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller inte avgiftsbefrielsen. 
Enligt Prövnings- och tillsynsavgifter 2021, beslutad av kommunfullmäktige 
2020-11-23 § 175, debiteras tillsynsavgifter efter föregående års omsättning av 
alkoholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapporten. För nya stadigvarande 
serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften för startåret i prövningsavgiften.  
Då tillsynsavgiften debiteras efter föregående års omsättning och nya 
tillståndshavares tillsynsavgift ingår i prövningsavgiften, träffas endast befintliga 
tillståndshavare av avgiftsbefrielsen baserat på föregående års omsättning. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 38 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Socialnämnden 2021-02-24, § 18 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 
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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) 
Socialnämnden 
Alkoholhandläggare 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 83 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 2020 
Ärendenummer KS 2018/89 
 

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

LSS för kvartal 4 år 2020 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 4 
2020 (1 oktober – 31 december).  
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i februari 2021. 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 17:  
- Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 39 
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 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Socialnämnden 2021-02-24, § 17 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020 
 

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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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 84 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
april 2021 
Ärendenummer KS 2021/41 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej 

beslutade motioner, april 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 12 motioner har ej beretts färdigt. Varav 3 motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 40 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Redovisning av ej beslutade motioner, april 2021 daterad 2021-03-10 
 

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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Justerandes signaturer   
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_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 85 Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
Ärendenummer KS 2020/60 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr 

Hörbergsgården, Virestad 1:82 till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda 
församling, för en köpeskilling om 2,6 miljoner kronor. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Avstår 
Gull-Britt Tranvik (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har enligt beslutat uppdrag av kommunfullmäktige (beslut 
2020-12-14, § 193) genomfört dialog med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda 
församling om att avyttra fastigheten Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82). 
Församlingens inriktning och tanke med förvärvet är att erbjuda ett 
boendealternativ för äldre med möjligheten att få tillgång till gemenskap, 
trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar. 
Kommunfullmäktiges beslut var att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska 
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är 
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor. 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 34, att föreslå att 
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr 
Hörbergsgården, Virestad 1:82 till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda 
församling, för en köpeskilling om 2,6 miljoner koronor 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 41 

 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 34 
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 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22  

 Förslag till köpeavtal för försäljningen av Pehr Hörbergsgården i Virestad, 
daterad 2021-02-18  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Thomas Harrysson (C), Eva Ballovarre (S), och Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Thomas 
Harryssons (C), Eva Ballovarre (S), och Bo Bergsjö (L) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom  
Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling  
Socialnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Virestad Friskola 
För åtgärd  
Tekniska nämnden 
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Kommunstyrelsen 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 86 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 kommunstyrelsens ordförande delegeringsbeslut, daterad 

2021-03-31  
 

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

    

    

§ 87 Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap 
och civilt försvar i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/135 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för trygghet, säkerhet, 

krisberedskap och civilt försvar i Älmhults kommun. Genom beslutet 
upphävs befintlig policy beslutad i KF 2010-10-25, §126. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige 
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens 
förhållanden. Den nya policyn kommer att ligga till grund för en övergripande 
verksamhetsplan som beskriver och styr hur arbetet skall bedrivas i nämnder, 
styrelser och bolag. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 42 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 

 Förslag till Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i 
Älmhults kommun daterad 2021-03-09 

 

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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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 88 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. 
_____ 

45



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-06 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 89 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2021/30 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

 Inbjudan till SKR konferensen Regional utveckling 5 maj 2021 (24.1) 

 Inbjudan till Informationsträff 11/5 inför En vecka fri från våld (24.2) 

 Brev om elbrist i Södra Sverige (24.3) 

 Socialnämndens månadsrapport, beslut med beslutsunderlag (24.4) 

 Översändande av årsredovisning 2020 samt förhandsinformation om 

kommande årsstämma i Kommunassurans (24.5) 

 Kallelse till Kommuninvestföreningsstämma 2021 (24.6) 

_____ 
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§ 90 Strategisk information 
Ärendenummer KS 2021/31 

 

Sammanfattning av ärendet 
Robertsson, samhällsbyggnadschef, informerar om följande: 

 Kommunen kommer få tillfälle att yttra sig om Länstransportplanen. 
Ärendet kommer lyftas på Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 27 april. 

 Ärende om strandskydd kommer lyftas på Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 27 april 

_____ 
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