
 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25   

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Kommunstyrelsen  2022-10-25 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 08:30–10:28, ajournering 09:32-09:42 
 

Paragrafer 
180–193 
 

Utses att justera 
Yvonne Jonsson (C) 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Emma Majlöv-Modig 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Gusten Mårtensson (C) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Yvonne Jonsson (C) 

 
Justeringens plats och tid 
Digital justering 2022-10-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25   

 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Gusten Mårtensson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Sonja Emilsson (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Ann Johansson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Dan Blixt (M) ersätter Soili Lång Söderberg (M) 
 
Tjänstemän 
Peter Hultin, planarkitekt, §§ 180–182 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt, §§ 180–182 
Christina Utterström, ekonomichef  
Paul Robertsson, utvecklingschef  
Emma Majlöv-Modig, nämndsekreterare 
 
 

2



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 180 Val av justerare 
 

4 
§ 181 Fastställande av dagordning 

 

5 
§ 182 Samråd av detaljplan för Plåtslagaren 6 m.fl, 

Älmhult, Älmhults kommun 

2020/83 

6 - 7 

§ 183 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
2021/67 

8 - 9 
§ 184 Sammanträdestider för 2023 

2022/183 

10 - 11 
§ 185 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022 

2022/133 

12 - 13 

§ 186 Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB 
2022/197 

14 - 15 
§ 187 Antagande av Miljö- och byggnämndens taxa 

för verksamhet enligt plan- och bygglagen 

2022/207 

16 - 17 

§ 188 Antagande av Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet 

2022/170 

18 - 19 

§ 189 Revidering av Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 

2022/206 

20 - 21 

§ 190 Revidering: "Taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria 
nikotinpr elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen”, ”Taxa för offentlig kontroll 
av animaliska biprodukter”, 

2022/211 

22 - 23 

§ 191 Fastställande av budget 2023–2025 för 
Älmhults kommun, budget 2023 och plan 
2024-2025 

2022/114 

24 - 28 

§ 192 Förlängning av kommunstyrelsens 
mandatperiod 

2022/213 

29 - 30 

§ 193 Meddelanden 
2022/8 

31 
 

 
 
 

3



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 180 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Yvonne Jonsson (C) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 181 Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med tillägg av ärende: 

• Förlängning av kommunstyrelsens mandatperiod, KS 2022/213 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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

1. Förlängning av kommunstyrelsens mandatperiod, KS 2022/213 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____  
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 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 182 Samråd av detaljplan för Plåtslagaren 6 m.fl, 
Älmhult, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/83 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 

förslag till detaljplan för Plåtslagaren 6 m.fl., Älmhult, Älmhults kommun 
enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen Plåtslagaren 6 
m.fl., Älmhult, Älmhults kommun, inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § Miljöbalken. Ingen miljöbedömning görs och 
ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om samråd av detaljplan för Plåtslagaren 6 m.fl. Beslut om att 
detaljplanens genomförande inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 127 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

• Plankarta 2022-09-19 

• Planbeskrivning 2022-09-19 

• Bullerutredning inför detaljplan i Plåtslagaren, Älmhults kommun, utförd av 
Efterklang, daterad 2022-06-16. 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, utförd av 
Sweco Environment AB, daterad 2018-06-19. 

• Riskutredning Plåtslagaren 6, Älmhult, utförd av SWECO daterad 2022-05-
13. 

• Miljöteknisk markundersökning Plåtslagaren 6, Älmhults kommun, utförd av 
Tyréns daterad 2020-05-08. 
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• MUR (Markteknisk undersökningsrapport) /geoteknik Plåtslagaren 6, 
Älmhult, utförd av Tyréns daterad 2022-05-30. 

• Planeringsunderlag /geoteknik Plåtslagaren 6, Älmhult, utförd av Tyréns 
daterad 2022-05-30. 

• Parkeringsutredning Plåtslagaren 6, utförd av Ramboll, daterad 2022-03-14 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sökanden 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 183 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
Ärendenummer KS 2021/67 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet återremitteras för att se över regelverket och räkna ut partistöd till 

Liberalerna för 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159, reglemente för kommunalt 
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari 
månad.  
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. 
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från 
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2021 är därför den 
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2023, och ska ha redovisats 
senast 30 juni 2022. 
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 21 811 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 17 267 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 3 067 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det 
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 126 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
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• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2023 daterad 2022-10-02 

• Redovisning av partistöd 2021 från: 
o Centerpartiet inkom 2022-02-28 
o Kristdemokraterna inkom 2022-05-16 
o Vänsterpartiet inkom 2022-06-08 
o Socialdemokraterna inkom 2022-06-14 
o Moderaterna inkom 2022-06-29 
o Miljöpartiet inkom 2022-06-28 
o Sverigedemokraterna inkom 2022-06-30 
o Liberalerna inkom 2022-06-15 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för att se över 
regelverket och räkna ut partistöd till Liberalerna för 2023. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Gunnar 
Gustafssons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 184 Sammanträdestider för 2023 
Ärendenummer KS 2022/183 
 

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 2023: 

KSAU tisdagar kl. 
08:30 

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

13 december 2022 17 januari  30 januari 
31 januari 14 februari 27 februari 
28 februari 14 mars 27 mars 
28 mars 11 april 24 april 
2 maj 16 maj 29 maj 
23 maj 7 juni* 19 juni 
20 juni 15 augusti 28 augusti 
29 augusti 12 september 25 september 
3 oktober 17 oktober 30 oktober 
18 oktober* (budget) 
1 november* 

31 oktober (budget) 
14 november 

27 november 

21 november 5 december 18 december 
12 december 16 januari 2024 29 januari 2024 

*Sammanträdet är på en onsdag 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 128 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
 

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) 
Samtliga nämnder 
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Justerandes signaturer   
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§ 185 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022 
Ärendenummer KS 2022/133 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 

över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 
2022 noteras till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 

• 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 2 
2022 (1 april – 30 juni). Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten 
till Inspektionen för vård och omsorg 28 augusti 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-09-21, § 144, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 2 2022 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 129 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Socialnämndens beslut 2022-09-21, § 144 
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• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022-
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) 
Socialnämnden 
 
 

13
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 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 186 Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB 
Ärendenummer KS 2022/197 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera informationen till 

protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB prognosticerar ett positivt resultat för år 2022, vilket kommer av att 
bolagets intäkter ökar i större omfattning än bolagets kostnader. De ökade 
intäkterna förklaras av att det under året beslutats införa en serviceavgift, som 
debiteras dotterbolagen, om 80 tkr samt att utdelning från Älmhultsbostäder AB 
förväntas öka med cirka 240 tkr med anledning av den ökade statslåneräntan. De 
finansiella kostnaderna förväntas öka under året med cirka 90 tkr vilket härleds 
till de ökade räntenivåerna 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 130 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 

• Delårsrapport augusti 2022 Elmen AB, daterad 2022-08-31 
 

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 
Elmen AB 
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§ 187 Antagande av Miljö- och byggnämndens taxa 
för verksamhet enligt plan- och bygglagen 
Ärendenummer KS 2022/207 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för 

verksamhet inom plan- och bygglagen” och att denna träder i kraft 1 januari 
2023 samt ersätter tabell 1-11, 13-17 och 23 i Plan- och bygglovstaxa 2011 
inklusive kart- och mättaxa antagen av kommunfullmäktige 2021-11-22, § 
192. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram en ny modell för 
konstruktion av plan- och bygglagstaxa som senast reviderades 2021.  
Älmhults kommuns gällande taxa för verksamhet enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa” antogs av 
kommunfullmäktige 2011 och reviderades senast 2020. Förslaget till ny taxa 
bedöms bättre uppfylla de krav som ställs i PBL samt självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen i kommunallag (2017:725). Med bakgrund av detta 
har förvaltningen, utifrån SKRs senaste modell, tagit fram ett nytt förlag till taxa 
med namnet ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och 
bygglagen”. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- 
och bygglagen” 
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• Taxetabeller och tidsuppskattning 

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna 

• Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
 

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 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 188 Antagande av Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet 
Ärendenummer KS 2022/170 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för 

geodata-, kart- och mätningsverksamhet”, vilken ersätter tabellerna 18-21 
och 23 i ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.”. Taxan 
träder i kraft 2023-01-01 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde berör förutom miljö- och 
byggverksamhet också kart- och mätningsverksamhet. Sedan hösten år 2020 
finns det tre avdelningar på miljö- och byggförvaltningen; vilka är 
miljöavdelningen, byggavdelningen och kart- och mätningsavdelningen.  
För närvarande gäller taxan ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 
mättaxa” för myndighetsutövning, produkter och tjänster berörande såväl bygg- 
som kart- och mätningsavdelningen.  
Kart- och mätningsverksamheten har beröringsområden med byggavdelningens 
verksamhet vad beträffar bygglov med kart- och utstakningsuppdrag; men stor 
del av kart- och mätningsavdelningens övriga verksamhet utgör uppbyggnad av 
kartdatabas, avtalsknutna uppdrag och kart- och mätningsservice som inte är 
knuten till byggavdelningens verksamhet. 
Ovan nämnda situation samt teknikutveckling, förändrade produktionssätt, 
kostnadsförändringar, nya begrepp, nya produkter och inte minst förståelse för 
taxans uppbyggnad, medför att det är lämpligt att det finns en separat taxa som 
gäller kart- och mätningsavdelningens produkter och tjänster. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
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• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74  

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06. 

• Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet - jämförelse taxeförslag - gällande taxa”. 

• Miljö- och byggförvaltningens förslag till taxa ”Miljö- och byggnämndens 
taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet” 

• Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
 

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 
Miljö- och byggnämnden 
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 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 189 Revidering av Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 
Ärendenummer KS 2022/206 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 
3. Befintlig taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område upphör 

att gälla efter 31 december 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en ny modell för taxa 
inom miljöbalkens område. Förslaget till ny taxa gäller för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område och är baserad på SKR:s nya taxemodell. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område, daterat 2022-01-01 

• Sveriges Kommuner och Landsting, 2018, Behovsstyrd taxa inom 
miljöbalkens område; Handledning om SKL:S taxeunderlag inom 
miljöbalkens område och taxebilagor.  

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område   

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna, miljö, daterad 2022-08-10 
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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 
Miljö- och byggnämnden 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 190 Revidering: "Taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria 
nikotinpr elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen”, ”Taxa för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter”, 
Ärendenummer KS 2022/211 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag på revidering av taxor för: 

• Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 
 

• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
En korrigering i texten för taxorna, ”Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobakfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen” samt ”Taxa för 
offentlig kontroll av animaliska bioprodukter”, under rubriken Timavgift. 
Ändringen görs för att bättre överensstämma med ”Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område”. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 
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• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

• Förslag på revidering av Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
bioprodukter 

• Förslag på revidering av Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 

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 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 191 Fastställande av budget 2023-2025 för 
Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-
2025 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Samhällsbyggnadsplan med 

underliggande planer för år 2023- 2034 enligt framlagt förslag från C, M och 
KD, se bilaga 1. 
 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD.  
 

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

 
4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta om en oförändrad låneram år 2023 

som uppgår till 1 731 miljoner kronor enligt framlagt förslag från C, M och 
KD. 

 
5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att lönerevision för 2023 fördelas ut 

till nämnderna i förväg med undantag för strategiska lönesatsningarna som 
fördelas via kommunstyrelsen enligt framlagt förslag från C, M och KD.  

 
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2023 med 

plan 2024 - 2025 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 
7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att hanteringen av medfinansiering 

till Leader Linné Småland för år 2023-2027 anses vara åtgärdad i och med att 
200 tkr har tillförts kommunstyrelsens driftram från år 2023 för fortsatt årlig 
medfinansiering enligt framlagt budgetförslag från C, M och KD. 
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8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslag till inrättande av 
skobidrag för personal inom vård och omsorg, förskola och fritids enligt 
framlagt budgetförslag från C, M och KD.  

 
9. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer 

till nämnderna för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 
kronor för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

11. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,25 % för år 2023. 
 

12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2023 med plan 2024-
2025 enligt förslag från C, M och KD. 

 
13. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och 

avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 2. När det gäller 
VA-taxan föreslås kommunfullmäktige besluta enligt förslag från C, M och 
KD att: 

• anläggningstaxan räknas upp med 33 % enligt tekniska nämndens förslag 
men att brukningstaxan hålls oförändrad år 2023. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att grundligt se över driftskostnader inom 
VA-verksamheten samt ta fram en ny plan på hur underskottet ska 
åtgärdas. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och åtgärda de otydligheter för 
småföretagen som uppstått vid VA-taxans förändring. 

• beräkning av avgifter för mindre lagerlokaler ska användas enligt 
exemplet i Envidans utredning (exempel från Kalmar kommun). 
Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen med beskrivning hur taxan 
påverkas. 

• se över möjligheten att lägga mer av kostnaden för VA-taxan på rörlig 
förbrukning, mindre på fast avgift. 

• att renovera Älmhults reningsverk under år 2025-2027 enligt uppdaterat 
förslag i investeringsplanen. 
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14. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa taxor och avgifter enligt 
framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB, se bilaga 3. 
 

15. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till pensionsinlösen i enlighet 
med Söderberg och Partners rekommendation som framgår i budgetförslaget 
från C, M och KD och att finansieringen sker via överskottsmedlen från 
Skandia med ca 18 miljoner och från KPA med ca 6,5 miljoner kronor. 
Löneskatten som uppgår till ca 6 miljoner kronor finansieras av löpande 
likviditet och påverkar resultat år 2022. 

 
16. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Älmhultsbostäder AB 

att återkomma med förslag på hur man kan arbeta för att ytterligare öka 
tryggheten i sina bostadsområden enligt förslag från C, M och KD. 

 
17. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens cykelplan revideras 

under 2023 i syfte att se över kostnader och prioriteringar för hela 
kommunen enligt förslag från C, M och KD.  
 

18. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
se över möjligheten att energieffektivisera på alla kommunens byggnader via 
både aktiva energibesparingar och via långsiktiga investeringar enligt förslag 
från C, M och KD. 

 
19. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att särskilt uppmärksamma behovet 

av stöd till anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna 
stödet avsätts 200 000 kr enligt förslag från C, M och KD. 
 

20. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att 25 000 kr avsätts årligen för att 
skapa ett strukturerat arbete för att ta tillvara personalens idéer och förslag 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

21. Att föreslå kommunfullmäktige besluta avsätta 500 000 kr för att användas 
vid större arrangemang enligt förslag från C, M och KD. 

 

22. Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen: 
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• att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för 
att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet. Starta upp 
näringslivsråd tillsammans med företagen med ansvar för näringslivsfrågor 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att ge kommunchefenen i uppdrag att minska kommunens kostnader med 5 
miljoner kronor 2023. Vi bedömer att det ska ske genom minskat utbetalt 
försörjningsstöd i stort, få fler i arbete och matcha med företagens behov av 
kompetens. Utöver detta vill vi se kommunövergripande effektiviseringar 
med exempelvis utökat samarbete mellan nämnderna enligt förslag från C, M 
och KD. 

 
• att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även 

högstadiet enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att i samarbete med övriga nämnder öka samverkan mellan kommunen, 
föreningslivet och civilsamhället under 2023. Ett prioriterat område är att 
starta volontärsamarbete inom socialnämndens verksamhet enligt förslag från 
C, M och KD. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–22 
 

Deltar inte i beslutet 
Eva Ballovarre (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Ann Johansson (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger Budget 2023 med plan 2024 – 2025 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 131 
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• Nya alliansens skrivelse daterad 2022-10-11 

• Budgetförslag ”Budget 2023 med plan 2024 – 2025” upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

• Samhällsbyggnadsplan 2023-2024 med underliggande planer bilaga till 
Budget 2023 

• Bilaga 2. Nämndernas förslag till Taxor och avgifter kompletterad 

• Bilaga 3. SSAM förslag till taxor och avgifter 2023 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 34, Leader - programperiod 2021-
2027 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 117, Namninsamling- Rätten till 
arbetsskor gäller inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad av 
Kommunal Älmhult 

• Tekniska nämndens beslut 2022-09-13, § 74, Översyn av VA-taxa 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med ändring av Punkt 14. att byta ut ”renhållningstaxan” till ”taxor och 
avgifter”. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande. 
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder  
Älmhultsbostäder AB 
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§ 192 Förlängning av kommunstyrelsens 
mandatperiod 
Ärendenummer KS 2022/213 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var 

slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till 
det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det politiska läget är ännu oklart i Älmhults kommun och på 
kommunfullmäktiges dagordning inför sammanträdet den 31 oktober finns inget 
ärende om val av kommunstyrelsen. Nuvarande kommunstyrelsens 
mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober enligt det ursprungliga valet från 
2018-10-29, § 211.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var 
slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till det 
sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 272 

• Kommunstyrelsens reglemente daterat 2018-11-15 (ej nu gällande) 
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Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
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§ 193 Meddelanden 
Ärendenummer KS 2022/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsen: 

• Statistik ärenden överförmyndarnämnden maj-sep 
• Länsstyrelsens inspektion av gemensamma överförmyndarnämnden 
• Beslut från kommunstyrelsen i Ljungby om deltagande i Leaderområde 

2023-2027  
• Beslut från SSAM § 48 digital signering 

 
_____ 
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