
Kallelse/Underrättelse

1(2) 

Kommunstyrelsen 2023-02-14 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30 

Eva Ballovarre (S) Emma Majlöv-Modig 
Ordförande Sekreterare 

Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 

Ärenden 

Inledning 
1 Val av justerare 
2 Fastställande av dagordning 
3 ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB:s besök på 

kommunstyrelsens sammanträde utifrån 
aktivitetsplan 2023 och uppsiktsplikt 

2022/280 

Beslutsärenden 
4 Antagande av Kulturpolicy för Älmhults kommun 2022/271

3 - 28 

5 Upphandlingsplan för 2023 2022/245 
29 - 32 

6 Revidering av grafisk profil 2023/15 
33 - 56 

7 Ansökan om planbesked Älmhult Häradsbäck 
1:91 

2022/262 
57 - 75 

8 Flytt av delar av vuxenutbildning från 
Haganässkolans lokaler 

2021/254 
76 - 84 

9 Revidering av reglemente för 
krisledningsnämnden 

2023/11 
85 - 112 

10 Biblioteksplan 2023-2026 2022/210 
113 - 132 

11 Revidering av reglemente för Gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor 

2022/283 
133 - 144 

12 Godkännande av handlingsprogram för 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB för 2023 

2022/244 
145 - 159 
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 Kallelse/Underrättelse  

   2(2) 

 

 

13 Ansökan om förskottslån för utegym från Diö 
samhällsförening 

2022/246 
160 - 176 

14 Redovisning av delegeringsbeslut 2023/46 
177 - 181 

Valärenden 
15 Val av ombud och ersättare att representera 

Älmhults kommun vid föreningsstämma i 
Föreningen Energikonstor Sydost 2023-2026 

2023/22 
 

16 Val av ägarombud och ersättare till bolagsstämma 
i Södra Smålands Avfall och Miljö AB 2023-2027 

2023/32 
 

17 Val av ombud och ersättare vid ägarsamråd och 
bolagsstämma med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 2023-2026 

2023/33 
 

18 Val av ombud och ersättare vid 
lantmäteriförrättningar 2023-2026 

2023/39 
 

19 Val av ombud och ersättare till Elmen AB 
bolagsstämma 2023-2027 

2023/43 
 

20 Val av ombud och ersättare till kommuninvests 
föreningsstämma 2023-2026 

2023/44 
 

Informationsärenden 
21 Meddelanden 2022/279 

182 - 241 

22 Strategisk information 2022/278 
 

 

 
 

Ärende Föredragande/ kallade tjänstepersoner Tid Klockan 
Ärende 3 ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 

 
45 min 8.30-09:15 

Ärende 4 Helen Karlsson, kulturstrateg 15 min 9:15-9:30 
 FIKA 15 min 9:30-9:45 
Ärende 5 Robert Palmqvist, IT-chef  

Henrik Jönsson, upphandlingschef 
Veronica Bertilsson, upphandlare 

20 min 9:45-10:05 

Ärende 6 Magnus Källström, kommunikationschef 5 min 10:05-10:10 
Ärende 7 Johanna Kihlström, planarkitekt 15 min 10:10-10:25 
Ärende 8 Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 20 min 10:25-10:45 
Ärende 9 Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg 10 min 10:45-10:55 
Ärende 10 Helena Strömqvist, bibliotekschef 20 min 10:55-11:15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Antagande av Kulturpolicy för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2022/271 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för 

Älmhults kommun i enlighet med förslag daterat 2022-11-21. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har 2022-11-29, § 91, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för Älmhults kommun. 
Kulturpolicyn är framtagen som ett strategiskt dokument som anger hur 
Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling.  
Kulturpolicyn är avsedd att fungera som en plattform för samverkan och 
inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-11-29, § 91 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

• Förslag på Kulturpolicy för Älmhults kommun daterad 2022-11-21 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-22, § 7 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-29, § 79 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kultur- och fritidsnämnden  

Kulturstrateg, kultur och fritid  

Verksamhetschef, kultur och fritid 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-18  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Kulturpolicy för Älmhults 
kommun  
Ärendenummer KS 2022/271 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har 2022-11-29, § 91, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa Kulturpolicy för Älmhults kommun. 
Kulturpolicyn är framtagen som ett strategiskt dokument som anger hur 
Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling.  
Kulturpolicyn är avsedd att fungera som en plattform för samverkan och 
inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-11-29, § 91 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

• Förslag på Kulturpolicy för Älmhults kommun daterad 2022-11-21 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-22, § 7 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-29, § 79 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa kulturpolicy för 

Älmhults kommun i enlighet med förslag daterat 2022-11-21. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-18  2(2) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen  

Kultur- och fritidsnämnden  

Kulturstrateg, kultur och fritid  

Verksamhetschef, kultur och fritid 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 91 Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Ärendenummer KFN 2017/20 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
kulturpolicy för Älmhults kommun i enlighet med förslag daterat 2022-11-21.  
 

Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-15 togs kulturpolitiska mål 
och en kulturpolicy för Älmhults kommun fram för beslut i nämnden 2018-11-
29. Vid fortsatt hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades 
förslaget 2019-01-22 till Kultur- och fritidsnämnden. 
Föreliggande förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun är ett reviderat 
förslag efter återremittering i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förändringar är 
gjorda i enlighet med kommunstyrelsens överväganden enligt tjänsteskrivelse 
2018-06-15. Därutöver har innehållet uppdaterats utifrån bland annat ny vision 
för Älmhults kommun, nya styrdokument och politikområden.  
Förslag på kommunal kulturpolicy är framtagen som ett strategiskt dokument 
som anger hur Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling. 
Kulturpolicyn följer den övergripande visionen för Älmhults kommun och 
innehåller och utgår från kommunövergripande kulturpolitiska mål för Älmhults 
kommun. Policyn ska vara ett verktyg för kommunens övergripande arbete med 
att utveckla ett hållbart och attraktivt samhälle, med fokus på god livskvalitet 
och hälsa för kommuninvånarna samt ökad attraktivitet för kommunen som 
boendeort. Kulturpolicyn är avsedd att fungera som en plattform för samverkan 
och inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation.   
 
 
 
 

7



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
                  

• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 

• Utbildningsförvaltningens förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun, 
2022-11-21. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KS 2018/140 §7, 2019-01-22. 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/140, 2019-01-15. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2017/20 §79, 2018-11-29. 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-01, KFN 2017/20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-20, KFN 2017/20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-22, KFN 2017/20 
 

 
  

 
 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
  
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kulturstrateg, kultur och fritid 
Verksamhetschef, kultur och fritid 
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  Tjänsteskrivelse  

 2022-11-22  1(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Helen Carlsson   
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Kulturpolicy för Älmhults kommun  
Ärendenummer KFN 2017/20 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-15 togs kulturpolitiska mål 

och en kulturpolicy för Älmhults kommun fram för beslut i nämnden 2018-11-

29. Vid fortsatt hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades 

förslaget 2019-01-22 till Kultur- och fritidsnämnden. 

Föreliggande förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun är ett reviderat 

förslag efter återremittering i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förändringar är 

gjorda i enlighet med kommunstyrelsens överväganden enligt tjänsteskrivelse 

2018-06-15. Därutöver har innehållet uppdaterats utifrån bland annat ny vision 

för Älmhults kommun, nya styrdokument och politikområden.  

Förslag på kommunal kulturpolicy är framtagen som ett strategiskt dokument 

som anger hur Älmhults kommun ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling. 

Kulturpolicyn följer den övergripande visionen för Älmhults kommun och 

innehåller och utgår från kommunövergripande kulturpolitiska mål för Älmhults 

kommun. Policyn ska vara ett verktyg för kommunens övergripande arbete med 

att utveckla ett hållbart och attraktivt samhälle, med fokus på god livskvalitet 

och hälsa för kommuninvånarna samt ökad attraktivitet för kommunen som 

boendeort. Kulturpolicyn är avsedd att fungera som en plattform för samverkan 

och inspiration inom hela Älmhults kommuns organisation.   

 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige  

 

Beslutsunderlag 

• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 

• Utbildningsförvaltningens förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun, 

2022-11-21. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KS 2018/140 §7, 2019-01-22. 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/140, 2019-01-15. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2017/20 §79, 2018-11-29. 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-01, KFN 2017/20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-20, KFN 2017/20 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-22, KFN 2017/20 
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  Tjänsteskrivelse  

 2022-11-22  2(3) 

 

 

Ärendeberedning 

Kultur- och ansvarar för att driva kulturstrategiska frågor. I revisorernas 

granskningsrapport, daterad 2016-11-16, identifierades ett antal 

förbättringsområden inom vilka Kultur- och fritidsnämnden rekommenderades 

att vidta åtgärder. En av åtgärderna var utarbetande av kommunövergripande 

strategi för kultur- och fritidsverksamheten i Älmhults kommun. Enligt 

tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-13, delade kommunledningen revisorernas 

uppfattning. Kultur- och fritidsnämnden fattade 2017-02-01 beslut om att ställa 

sig bakom förvaltningens synpunkter i tjänsteskrivelsen.  

Enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 

föreslås Kultur- och fritidsnämnden driva arbetet med att ta fram kulturpolitiska 

mål och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Nämndens presidium föreslås 

vara styrgrupp i arbetet. 

Förslag till kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål för Älmhults kommun 

togs upp för diskussion i Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27. Beslut om att 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturpolicy för Älmhults kommun i 

enlighet med förslag daterat 2018-11-20 togs av Kultur- och fritidsnämnden 

2018-11-29.  

Vid hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-22 återremitterades 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden för revidering i enlighet med 

kommunstyrelsens överväganden. Detta för att säkerställa att kommunen har 

enhetliga och tydliga dokument som hänger ihop med kommunens övergripande 

system för ledning och styrning.  

Föreliggande förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun är en nedkortad, 

reviderad version av kommunledningsförvaltningens tidigare förslag på 

kulturpolicy för Älmhults kommun, daterad 2018-11-20. Revideringen är gjord i 

enlighet med kommunstyrelsens överväganden i samband med 

återremitteringen. 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

kulturpolicy för Älmhults kommun i enlighet med förslag daterat 2022-11-21.  

 

Helen Carlsson Jörn Engkvist 

Kulturstrateg Verksamhetschef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturstrateg, kultur och fritid 

Verksamhetschef, kultur och fritid 
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  Tjänsteskrivelse  

 2022-11-22  3(3) 

 

 

 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 

Barnkonventionens består av 54 artiklar.  

De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 

Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 

Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 

Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  

Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 

 

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 

och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 

lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 

och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 

beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 

Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturpolicyn för Älmhults 

kommun. Ett av de fem kulturpolitiska målen syftar specifikt till att Älmhults 

kommun ska uppmärksamma och utgå från barns och ungas rätt till kultur. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? Se ovan svar 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 

 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

 

Ja ☒            Nej ☐ 

 

Förklara oavsett svar:  

Det har inte funnits behov av att kontakta barn i samband med revideringen av 

dokumentet, då implementeringen av kulturpolicyn påverkar barn och unga 

positivt. 2018-10-19 hölls en kulturworkshop för elever och unga med totalt 61 

deltagare (varav 50 deltagare från åk 4-gymnasiet). Workshopen utgick från 

Kultur- och fritidsnämndens beslutade kulturpolitiska mål. Det kan finnas skäl 

att i samband med framtagandet av en treårig kulturplan kontakta barn och unga 

för att låta dem uttrycka sina åsikter.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-01-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2018/140 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kultur- och 

fritidsnämnden för revidering i enlighet med kommunstyrelsens 
överväganden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag från kultur- och fritidsnämnden till kommunfullmäktige om 
ny kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun. 
Föreslås att nämndens förslag till policy återremitteras till nämnden som i 
samråd med kommunstyrelsen tar fram ett nytt förslag till policy enligt ovan.  
Detta för att säkerställa att kommunen har enhetliga och tydliga dokument som 
hänger ihop med kommunens övergripande system för ledning och styrning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2018/140, 2019-01-15 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2017/20 

• Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse KFN 2017/20, 2018-11-29 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2018-11-01  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag på kulturpolicy 2030 
KFN 2017/20 
 

Sammanfattning 
En kommunal kulturpolicy tas fram som en del av kommunens övergripande 
arbete med att utveckla god livskvalitet och hälsa för kommuninvånarna samt 
öka kommunens attraktivitet som boendeort. Kulturpolicyn innehåller och utgår 
från en kulturpolitisk vision 2030 samt kulturpolitiska mål 2030 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01.  

• Förslag på kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun, 2018-11-01. 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att ta fram kulturpolitiska mål 
och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Kulturpolicyn ska peka ut riktningen 
för kulturlivet 2019-2030.  

 

Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer kulturpolicy 2030 för Älmhults kommun i 

enlighet med förslag daterat 2018-11-01.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2018-11-01  2(2) 

 
 
 
 
 
 
Paul Robertsson Helen Carlsson 
Utvecklingschef Kulturstrateg 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Utvecklingschefen 
Utbildningschefen 
Kulturstrategen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska förvaltningen 

23



 Tjänsteskrivelse   

 2018-08-20  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag på kulturpolitisk vision och kulturpolitiska 
mål 2030  
KFN 2017/20 
 

Sammanfattning 
En kommunal kulturpolicy kommer att tas fram som en del av kommunens 
övergripande arbete med att utveckla god livskvalitet och hälsa för 
kommuninvånarna samt öka kommunens attraktivitet som boendeort. 
Kulturpolicyn kommer att innehålla och utgå från nysatt vision för Älmhults 
kultur och nysatta kulturpolitiska mål för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet. Formulering och beslut om kulturpolitiska mål är centralt i 
processen med att ta fram ett policydokument. 
Reviderad tidplan, daterad 2018-03-12, godkändes av Kultur- och 
fritidsnämnden 2018-03-22. Utifrån reviderad tidplan presenterade 
kulturstrategen förslag på kulturpolitiska mål 2030 för kultur- och 
fritidsnämnden i juni. Beslut om de kulturpolitiska målen behandlas och beslutas 
av Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27.  
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20.  

• Förslag på kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål för Älmhults kommun 
2030. 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-03-22, § 30. 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att driva arbetet med att ta fram 
kulturpolitiska mål och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Kulturpolicyn 
ska peka ut riktningen för kulturlivet 2018-2030.  
Förslag på kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål är föremål för diskussion 
i Kultur- och fritidsnämnden 2018-08 30.  
Enligt reviderad tidplan tas beslut om vision och kulturpolitiska mål i Kultur- 
och fritidsnämnden 2018-09-27.  
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Förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på kulturpolitisk 

vision 2030 och förslag på kulturpolitiska mål 2030 för Älmhults kommun.  
 
 
 
Paul Robertsson Helen Carlsson 
Utvecklingschef Kulturstrateg 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Utvecklingschefen 
Utbildningschefen 
Kulturstrategen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturpolicy för Älmhults kommun 
Diarienummer  
 

Sammanfattning 
Älmhults kommun behöver ta fram en kommunal kulturpolicy som en del av 
kommunens övergripande arbete med att utveckla god livskvalitet och hälsa för 
kommuninvånarna samt öka kommunens attraktivitet som boendeort. 
Kulturpolicyn föreslås innehålla och utgå från nysatta kulturpolitiska mål för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Formulering och beslut om 
kulturpolitiska mål är centralt i processen med att ta fram ett policydokument. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22 
 

Ärendet 
I Älmhults strategiska utvecklingsplan (2015-2019) fastslås att ett attraktivt 
kulturliv och upplevelseutbud är en viktig faktor för att öka kommunens 
attraktivitet som boendeort och besöksmål. Ett attraktivt kulturutbud bedöms 
bidra till att kommunen når det långsiktiga tillväxtmålet.  
För att stärka det kulturpolitiska arbetet och ge bättre förutsättningar för ett 
blomstrande kulturliv behövs ett strategiskt dokument som anger hur kommunen 
ska arbeta långsiktigt med kulturutveckling. Strategidokumentet för kultur bör, i 
likhet med övriga kommunala strategiska dokument, rubriceras som ett 
kulturpolicydokument. Kulturpolicyn bör innehålla och utgå från 
kommunövergripande kulturpolitiska mål för Älmhults kommun.   
Utvecklingsenheten har av tidigare kommunchef Tomas Rikse fått i uppdrag att 
ta fram ett strategiskt dokument för kommunens kulturliv och utveckling av 
densamma. Då kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att driva kulturstrategiska 
frågor bör nämnden fatta ett formellt beslut om att ta fram kulturpolitiska mål 
och en kulturpolicy.  
Behovet av ett övergripande strategi- och måldokument för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet bekräftas av KPMG, som 2016 granskat nämndens 
styrning, uppföljning och interna kontroll. Revisionsbyrån (KPMG) gör 
bedömningen att nämndens förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig styrning av 
verksamheten skulle stärkas av ett strategiskt dokument som på en 
kommunövergripande nivå anger vision, mål och inriktning för den egna 
verksamheten. 
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Policyn bör utgå från ett långsiktigt perspektiv. Syftet bör vara att sätta kulturen 
i ett sammanhang och ange en riktning för kulturpolitiken. Kulturens roll som 
framgångsfaktor för Älmhults tillväxt och utveckling bör lyftas fram.  
För att Älmhults kommun ska kunna vara en aktiv part i den regionala 
kulturplanen och kunna ta del av satsningar, utveckling och samarbeten i länet 
bör den kommunala kulturpolicyn ta hänsyn till kopplas till Regional kulturplan 
för Region Kronoberg 2018-2020.  
Vid framtagandet av andra strategiska dokument, till exempel översiktsplanen, 
har Älmhults kommun lagt stor vikt vid lokal förankring och medborgardialog, 
vilket visat sig vara framgångsrikt för såväl resultat som acceptans. En bred 
lokal förankring och dialog bör följaktligen utgöra viktiga delar även i denna 
process.  
Med hänvisning till ovan nämnda muntliga överenskommelse har en 
dialogprocess redan påbörjats. Dialog har ägt rum vid tre tillfällen: 
”Vardagsrummet – ett samtal om Älmhults framtid” 9 – 11 mars 2017 , 
workshop med kultur- och fritidsnämnden den 16 mars 2017 samt workshop 
med ett urval lokala och regionala aktörer inom kulturlivet den 3 maj 2017.  
 

Förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att driva arbetet med att ta fram 

kulturpolitiska mål och en kulturpolicy för Älmhults kommun. Nämndens 
presidium ska vara styrgrupp i arbetet.  

 Kulturpolicyn ska peka ut riktningen för kulturlivet 2018-2030. 

 Kulturstrategen får i uppdrag att senast december 2017 presentera förslag på 
kulturpolitiska mål för Älmhults kommun.  

 Kulturstrategen får i uppdrag att senast januari-februari 2018 presentera ett 
förslag på kulturpolicy för Älmhults kommun 

 Den lokala dialogen ska utgöra ett viktigt verktyg  vid framtagandet av 
kulturpolitiska mål och kulturpolicy.   

 Kulturpolicyn ska ta hänsyn till och innehålla kopplingar till Regional 
kulturplan för Region Kronoberg 2018-2020. 

 
 
 
 
Paul Robertsson Helen Carlsson 
Utvecklingschef Kulturstrateg 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Utvecklingschefen 
Utbildningschefen 
Kulturstrategen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Upphandlingsplan för 2023 
Ärendenummer KS 2022/245 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplanen för 2023. 
2. Att kommunstyrelsen inför upphandlingarna ”livsmedel – grossistsortiment” 

och ”ventilations- och kylentreprenader” får information om ärendena. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten ska inför varje budgetår sammanställa förvaltningarnas 
planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ska 
användas som ett verktyg för planering och prioritering, samt för att visa 
presumtiva anbudsgivare vilka upphandlingar som kommunen planerar.  
Kommunstyrelsen ska inför varje kalenderår informeras om de upphandlingar i 
upphandlingsplanen som överstiger 50 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen kan 
genom detta ärende välja ut och besluta om uppföljning av de specifika 
upphandlingar som man i ett tidigt skede vill få möjlighet till att lämna 
synpunkter på.   
Bifogas upphandlingsplan 2023 för information och beslutsunderlag om de 
upphandlingar som överstiger 50 prisbasbelopp som kommunstyrelsen väljer att 
specifikt följa.    
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 

• Upphandlingsplan för 2023 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

1. Godkänna upphandlingsplanen för 2023. 
2. Att kommunstyrelsen inför upphandlingarna ”livsmedel – 

grossistsortiment” och ”ventilations- och kylentreprenader” får 
information om ärendena. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Upphandling 
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 Tjänsteskrivelse  2023  
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Kommunledningsförvaltningen  
Robert Palmqvist   
robert.palmqvist@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om upphandlingsplan 2023  
Ärendenummer KS 2022/245 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten ska inför varje budgetår sammanställa förvaltningarnas 
planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ska 
användas som ett verktyg för planering och prioritering, samt för att visa 
presumtiva anbudsgivare vilka upphandlingar som kommunen planerar.  
Kommunstyrelsen ska inför varje kalenderår informeras om de upphandlingar i 
upphandlingsplanen som överstiger 50 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen kan 
genom detta ärende välja ut och besluta om uppföljning av de specifika 
upphandlingar som man i ett tidigt skede vill få möjlighet till att lämna 
synpunkter på.   
Bifogas upphandlingsplan 2023 för information och beslutsunderlag om de 
upphandlingar som överstiger 50 prisbasbelopp som kommunstyrelsen väljer att 
specifikt följa.    
 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 

• Upphandlingsplan för 2023 
 

 
Robert Palmqvist Susann Pettersson 
IT-chef och tillförordnad upphandlingschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Upphandling 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Revidering av grafisk profil 
Ärendenummer KS 2023/15 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering 

av grafisk profil, daterad 2023-01-18. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den grafiska profilen hjälper oss att formulera och visualisera våra insatser, den 
ger en tydlig avsändare och den förstärker de värden som Älmhults kommun står 
för. Med en grafisk profil sparar vi också tid. Det blir enkelt för alla som vill 
kommunicera att hitta rätt logotyp, färger, typsnitt och bilder – och det ger en 
trygghet att våra gemensamma mallar för till exempel korrespondens, 
presentationer, rapporter och annonser alltid är uppdaterade. Den grafiska 
profilen är vår gemensamma kvalitetsstämpel och en hjälp för våra 
kommuninvånare och andra att känna igen våra verksamheter. Den stärker vårt 
varumärke, kommunicerar våra kärnvärden och bekräftar vår identitet. 
Älmhults kommuns grafiska profil är senast reviderad 2016. Den grafiska 
profilen ingår som styrdokument för uppdraget till kommunikationsavdelningen 
enligt Kommunikationspolicyn, beslutad i KF 2014-12-15. 
En grafisk profil ska vara ett tydligt ramverk men också utvecklas löpande i takt 
med att kommunikation produceras för olika målgrupper och i olika syfte. De 
senaste åren har kvalitetskraven på kommunikation ökat i samhället: staten 
ställer högre krav på vår kommunikation när det gäller tillgängligheten för 
funktionsvarierade målgrupper, nya digitala plattformar ger oss nya utmaningar 
och våra målgrupper ställer också högre krav på kvalité på innehåll och form i 
vår kommunikation. 
I samband med framtagandet och utformningen av Älmhults kommuns nya 
webb som lanserades mars 2022 har kommunikationsavdelningen arbetat med en 
uppdatering av den grafiska profilen för att klara de nya lagkraven. Således 
föreslås en ändring av färgerna i den grafiska profilen och en uppdatering av 
kommunens primär- och sekundärtypsnitt. Se sidan 12–13 i riktlinjen för grafisk 
profil där de nya färgerna presenteras. På sidorna 10-11visas de nya typsnitten. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Med de nya färgerna följer också en revidering av mallar för presentation, sidan 
24–25. Avslutningsvis kompletteras grafiska profilen med illustrationer för ökad 
tydlighet och förbättrad läsbarhet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Förslag till grafisk profil daterad 2023-01-18 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunikationsavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Magnus Källström   
magnus.kallstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av grafisk profil
  
Ärendenummer KS 2023/15 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den grafiska profilen hjälper oss att formulera och visualisera våra insatser, den 
ger en tydlig avsändare och den förstärker de värden som Älmhults kommun står 
för. Med en grafisk profil sparar vi också tid. Det blir enkelt för alla som vill 
kommunicera att hitta rätt logotyp, färger, typsnitt och bilder – och det ger en 
trygghet att våra gemensamma mallar för till exempel korrespondens, 
presentationer, rapporter och annonser alltid är uppdaterade. Den grafiska 
profilen är vår gemensamma kvalitetsstämpel och en hjälp för våra 
kommuninvånare och andra att känna igen våra verksamheter. Den stärker vårt 
varumärke, kommunicerar våra kärnvärden och bekräftar vår identitet. 
Älmhults kommuns grafiska profil är senast reviderad 2016. Den grafiska 
profilen ingår som styrdokument för uppdraget till kommunikationsavdelningen 
enligt Kommunikationspolicyn, beslutad i KF 2014-12-15. 
En grafisk profil ska vara ett tydligt ramverk men också utvecklas löpande i takt 
med att kommunikation produceras för olika målgrupper och i olika syfte. De 
senaste åren har kvalitetskraven på kommunikation ökat i samhället: staten 
ställer högre krav på vår kommunikation när det gäller tillgängligheten för 
funktionsvarierade målgrupper, nya digitala plattformar ger oss nya utmaningar 
och våra målgrupper ställer också högre krav på kvalité på innehåll och form i 
vår kommunikation. 
I samband med framtagandet och utformningen av Älmhults kommuns nya 
webb som lanserades mars 2022 har kommunikationsavdelningen arbetat med en 
uppdatering av den grafiska profilen för att klara de nya lagkraven. Således 
föreslås en ändring av färgerna i den grafiska profilen och en uppdatering av 
kommunens primär- och sekundärtypsnitt. Se sidan 12–13 i riktlinjen för grafisk 
profil där de nya färgerna presenteras. På sidorna 10-11visas de nya typsnitten. 
Med de nya färgerna följer också en revidering av mallar för presentation, sidan 
24–25. Avslutningsvis kompletteras grafiska profilen med illustrationer för ökad 
tydlighet och förbättrad läsbarhet. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktig punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Förslag till grafisk profil daterad 2023-01-18 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering av 

grafisk profil, daterad 2023-01-18. 
 

 
Magnus Källström Susann Pettersson 
Kommunikationschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunikationsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Ansökan om planbesked Älmhult Häradsbäck 
1:91 
Ärendenummer KS 2022/262 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för Häradsbäck 1:91 m.fl., Häradsbäck, Älmhults kommun. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Häradsbäck 1:91 m.fl., Häradsbäck, Älmhults 
kommun.  

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

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan med syfte att möjliggöra 
utbyggnad av solcellspark och anläggning för vätgasproduktion i Häradsbäck. 
Sökanden vill även pröva möjligheten att uppföra en tankstation för vätgas på 
del av den kommunägda marken som ligger utmed Älmhultsvägen och som idag 
består av parkeringsyta samt en återvinningscentral. Industritomterna har idag en 
begränsad byggrätt med stor del prickad mark utmed fastighetsgränserna som 
inte är förenlig med sökandens planer för området. 
Planområdet ligger i Häradsbäck och består av två industrifastigheter, 
Häradsbäck 1:91 och Häradsbäck 1:87 som ligger i södra delen av byn och ägs 
av sökanden samt del av fastigheten Häradsbäck 1:76 som ligger mitt i byn och 
som idag ägs av kommunen. Den ena industrifastigheten består av ett nedlagt 
sågverk och den andra är inte exploaterad. 
 
Att möjliggöra för verksamheter inom aktuellt område bedöms inte vara förenlig 
med översiktsplanen då området i översiktsplanen pekas ut som 
omvandlingsområde från industri till landsbygd. Arbete pågår med ny 
översiktsplan och där kommer nytt ställningstagande för området att tas. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planarbetet. 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Detaljplanen kommer att antas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-13 

• Plan-PM 2023-01-13 

• Ansökan om planbesked 2022-11-28 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltning 
Johanna Kihlström   
johanna.kihlstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Planbesked och uppdrag detaljplan för 
Häradsbäck 1:91 m.fl., i Häradsbäck, Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2022/262  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan med syfte att möjliggöra 
utbyggnad av solcellspark och anläggning för vätgasproduktion i Häradsbäck. 
Sökanden vill även pröva möjligheten att uppföra en tankstation för vätgas på 
del av den kommunägda marken som ligger utmed Älmhultsvägen och som idag 
består av parkeringsyta samt en återvinningscentral. Industritomterna har idag en 
begränsad byggrätt med stor del prickad mark utmed fastighetsgränserna som 
inte är förenlig med sökandens planer för området. 
Planområdet ligger i Häradsbäck och består av två industrifastigheter, 
Häradsbäck 1:91 och Häradsbäck 1:87 som ligger i södra delen av byn och ägs 
av sökanden samt del av fastigheten Häradsbäck 1:76 som ligger mitt i byn och 
som idag ägs av kommunen. Den ena industrifastigheten består av ett nedlagt 
sågverk och den andra är inte exploaterad. 
 
Att möjliggöra för verksamheter inom aktuellt område bedöms inte vara förenlig 
med översiktsplanen då området i översiktsplanen pekas ut som 
omvandlingsområde från industri till landsbygd. Arbete pågår med ny 
översiktsplan och där kommer nytt ställningstagande för området att tas. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planarbetet. 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Detaljplanen kommer att antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-13 

• Plan-PM 2023-01-13 

• Ansökan om planbesked 2022-11-28 
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Förslag till beslut 
‒ Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för Häradsbäck 1:91 m.fl., Häradsbäck, Älmhults kommun. 
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Häradsbäck 1:91 m.fl., Häradsbäck, Älmhults 
kommun.  

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

 
 
Johanna Kihlström Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Flytt av delar av vuxenutbildning från 
Haganässkolans lokaler 
Ärendenummer KS 2021/254 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med 

inriktningen att samlokalisera och hyra lokaler för Haganäskolans 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 

2. Uppdraget återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i maj 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
En förstudie kring Haganässkolan samt vuxenutbildningen har tidigare 
genomförts och redovisats. Resultatet visar att det ur flera aspekter är gynnsamt 
att vuxenutbildningen bedrivs i egna lokaler och inte samlokaliseras med 
ungdomsgymnasiet. För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt har 
tekniska förvaltningen i samverkan med kommunledningsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen genomfört en projektering i syfte att få ett 
kostnadsunderlag som kan vägas mot alternativet att hyra en lokal externt. 
Förvaltningarna överlämnar härmed ärendet till vidare politisk behandling. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 

• Utredning om lokaler vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet och 
försörjningsstöd, daterad 2023-01-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med 
inriktningen att samlokalisera och hyra lokaler för Haganäskolans 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 

2. Uppdraget återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i maj 
2023. 

Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
 
 
 

77



 Tjänsteskrivelse  202 

 2023-01-24  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om projekteringsuppdrag lokaler 
vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet och 
försörjningsstöd  
Ärendenummer KS 2021/254 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förstudie kring Haganässkolan samt vuxenutbildningen har tidigare 
genomförts och redovisats. Resultatet visar att det ur flera aspekter är gynnsamt 
att vuxenutbildningen bedrivs i egna lokaler och inte samlokaliseras med 
ungdomsgymnasiet. För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt har 
tekniska förvaltningen i samverkan med kommunledningsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen genomfört en projektering i syfte att få ett 
kostnadsunderlag som kan vägas mot alternativet att hyra en lokal externt. 
Förvaltningarna överlämnar härmed ärendet till vidare politisk behandling. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 

• Utredning om lokaler vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet och 
försörjningsstöd, daterad 2023-01-23 

 
Ärendeberedning 
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tidigare 
genomfört en förstudie gällande Haganässkolan innefattande eventuellt 
utbyggnadsbehov, utemiljö, optimering av lokalerna samt lokalisering av 
verksamheter. Förstudien har redovisats i kommunstyrelsen. I förstudien pekas 
bland annat på en rad positiva effekter av att lokalisera vuxenutbildningen i egen 
lokal i stället för att som nu vara samlokaliserat med ungdomsgymnasiet. En 
egen lokal för vuxenutbildningen gör att den förväntade volymökningen av 
ungdomsgymnasiet kan hanteras inom dagens Haganässkola utan att bygga till 
densamma.  
Vidare ges bättre förutsättningar för de respektive verksamheterna med denna 
lösning. Placering av byggnad för vuxenutbildningen kan ske inom 
Haganässkolans område nordost om befintlig Haganässkola. Ny lokal för 
vuxenutbildningen ger även möjlighet till samlokalisering med 
arbetsmarknadsenheten samt försörjningsstöd. I detta skede har även en 
kravspecifikation på funktionalitet i lokalen tagits fram samt en initial 
bedömning av ytbehoven.   
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 Tjänsteskrivelse  202 

 2023-01-24  2(2) 

 
Kommunstyrelsen gav 2022-10-18 tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan 
med kommunledningsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen genomföra en 
projektering av ny lokal för vuxenutbildningen.  
Projekteringen bygger på de behov som utbildningsförvaltningen redovisat samt 
förutsättningen att arbetsmarknadsenheten samt försörjningsstöd samlokaliseras 
med vuxenutbildningen efter samråd med socialförvaltningen. 
Från projekteringen framgår ytbehoven för verksamheterna, 
byggnationskostnader samt internhyra för alternativet att bygga i egen regi samt 
byggnationskostnad och hyresnivå för alternativet att hyra lokal av extern part. 
De båda alternativen kan därmed jämföras utifrån ekonomiska effekter. 
Kommunledningsförvaltningen har även i samverkan med tekniska 
förvaltningen gjort en ny inventering av befintliga lokaler samt inhämtat 
utbildningsförvaltningens behov gällande geografisk placering. Detta redovisas i 
materialet. 

 
 
 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Revidering av reglemente för 
krisledningsnämnden 
Ärendenummer KS 2023/11 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Följande ändringar ska tillföras reglementet till det 
kommunstyrelsesammanträde då ärendet ska behandlas: 
1. Att krisledningsnämnden består av ledamöterna och ersättarna i 

kommunstyrelsens arbetsutskott – fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.  
2. Att förtydliga att krisledningsnämnden väljs av kommunfullmäktige.  
3. Att dokumenten kompletteras med texterna: 
”LEH 1 kap. 4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse 
som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller en region. Lag (2019:925).” 
Och 
”LEH 4. Kap 1 §Kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra 
kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om 
hjälp har lämnats har kommunen eller regionen rätt till skälig ersättning av den 
andra kommunen eller regionen. 
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär 
händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun 
som drabbats av den extraordinära händelsen. Lag (2019:925)” 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 1-3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap. 2 § Lagen (2006:554) om kommuner och regioners åtgärder vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) ska det i 
varje kommun finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid (krisledningsnämnd).  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att krisledningsnämnden för Älmhults 
kommun skall utgöras av kommunstyrelsen och att ledamöter samt funktioner 
utses genom nämndsval av kommunfullmäktige. 
Krisledningsnämndens reglemente revideras dels mot bakgrund av ovan dels för 
att möjliggöra digitala sammanträden. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 

• Förslag till reglemente för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarres (S) yrkar att följande ändringar ska tillföras reglementet till det 
kommunstyrelsesammanträde då ärendet ska behandlas: 

1. Att krisledningsnämnden består av ledamöterna och ersättarna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott – fem ordinarie ledamöter och fem 
ersättare.  

2. Att förtydliga att krisledningsnämnden väljs av kommunfullmäktige.  
3. Att dokumenten kompletteras med texterna: 

”LEH 1 kap. 4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse 
som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller en region. Lag (2019:925).”  
och 
”LEH 4. Kap 1 § Kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra 
kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om 
hjälp har lämnats har kommunen eller regionen rätt till skälig ersättning av den 
andra kommunen eller regionen. 
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär 
händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun 
som drabbats av den extraordinära händelsen. Lag (2019:925)” 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- & Byggnämnden 
Kultur- & fritidsnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-11  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Håkan Helgesson   
hakan.helgesson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av reglemente för 
krisledningsnämnden i Älmhults kommun  
Ärendenummer KS 2023/11 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap. 2 § Lagen (2006:554) om kommuner och regioners åtgärder vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) ska det i 
varje kommun finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid (krisledningsnämnd).  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att krisledningsnämnden för Älmhults 
kommun skall utgöras av kommunstyrelsen och att ledamöter samt funktioner 
utses genom nämndsval av kommunfullmäktige. 
Krisledningsnämndens reglemente revideras dels mot bakgrund av ovan dels för 
att möjliggöra digitala sammanträden. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 

• Förslag till reglemente för krisledningsnämnden daterad 2023-01-16 
 

Ärendeberedning 
1. Krisledningsnämnd 
Enligt 2 kap. 2 § Lagen (2006:554) om kommuner och regioners åtgärder vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) ska det i 
varje kommun och region finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd).  
I de allra flesta fall hanteras kriser av den ordinarie kommunala organisationen.  
I vissa fall kan dock en centralisering av beslutanderätten vara nödvändig för att 
möjliggöra ett snabbt, effektivt och enkelt beslutsfattande. Lagstiftningen ger 
krisledningsnämnden möjlighet att överta hela eller delar av verksamhets-
områden från andra nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
Krisledningsnämnd ska bara hantera extraordinära händelser i fredstid och har 
således ingen uppgift att fullgöra under höjd beredskap. Enligt 3 kap 2§ LEH 
ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen skall bedriva under höjd beredskap. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-11  2(3) 

 

 

 
Krisledningsnämnden skall utses genom ett särskilt nämndval på samma sätt 
som gäller för andra nämnder. Det innebär att fullmäktige väljer ledamöter och 
ersättare, ordförande, vice ordförande och, i förekommande fall andre vice 
ordförande, 6 kap. 16–22 § kommunallagen, KL. 

 
Överväganden 
Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera 
fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Det civila försvaret och 
krisberedskapen ska förstärka varandra i gemensamma processer för 
samordning, planering och förberedelser. Den yttersta krisen, det vill säga ett 
väpnat angrepp, är dimensionerande för den civila beredskapen. 
Genom att utse kommunstyrelsen som krisledningsnämnd blir den högsta 
ledningen vid extraordinära händelser i fredstid såväl som vid höjd beredskap 
densamma vilket bedöms som en stor fördel. Detta skapar kontinuitet i 
ledningen av kommunen oavsett var på hotskalan man befinner sig. Vidare 
underlättar detta samordning av planering och förberedelser. 
Krisledningsnämnd har inte aktiverats vid någon fredstida kris i Älmhults 
kommun utan dessa har hanterats inom ordinarie nämndstruktur. 
Krisledningsnämndens verksamhet och arbetsformer skall preciseras i 
reglemente fastställda av fullmäktige.  
Av reglementet framgår vilka befogenheter och uppgifter inom olika 
verksamhetsområden inom andra nämnder som vid en extraordinär händelse får 
lämnas över till krisledningsnämnden. 
Utifrån erfarenheterna från coronapandemin har reglementet reviderats och 
anpassats för att även möjliggöra digitala sammanträden 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreslagen 

revidering av krisledningsnämndens reglemente daterad 2023-01-16 
 
Håkan Helgesson Susann Pettersson 
Kris o beredskapsstrateg Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Tekniska nämnden 
Miljö- & Byggnämnden 
Kultur- & fritidsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 153 Biblioteksplan 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/210 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet på biblioteksområdet.  
Älmhults kommuns biblioteksplan upphör att gälla 2022-12-31 varpå det behövs 
en ny plan för perioden 2023–2026. Planen är framarbetad av kultur- och 
fritidsnämnden med tillägg från utbildningsnämnden. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
biblioteksplan enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-12-
07. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 

• Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023–2026, daterad 2022-12-05 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-27, § 64 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-11-02, § 112 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Gusten Mårtensson (C) och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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 2022-12-07  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse biblioteksplan 2023–2026  
Ärendenummer KS 2022/210 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet på biblioteksområdet.  
Älmhults kommuns biblioteksplan upphör att gälla 2022-12-31 varpå det behövs 
en ny plan för perioden 2023–2026. Planen är framarbetad av kultur- och 
fritidsnämnden med tillägg från utbildningsnämnden. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
biblioteksplan enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-12-
07. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 

• Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023–2026, daterad 2022-12-05 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-27 § 64 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-11-02 § 112 
 
Ärendeberedning 
Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan är ett strategiskt 
dokument som pekar ut riktning och mål för biblioteksverksamheten på längre 
sikt och omfattar alla biblioteksverksamheter i en kommun. Att kommunen har 
en biblioteksplan utgör bland annat krav för att biblioteket ska kunna söka 
statliga och regionala bidrag.  
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018–2021” beslutades 2018-04-
26. Beslut om förlängning för 2022 togs 2022-01-31 § 20. 
Under 2022 har biblioteken i Älmhults kommun genomfört omvärldsbevakning 
och hållit dialog med invånare i kommunen om biblioteksverksamheterna inom 
folk- och skolbiblioteken. Föreliggande biblioteksplan är ett resultat av denna 
omvärldsbevakning utifrån bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen och de 
utmaningar och utvecklingsområden som har identifierats.  
Syftet med biblioteksplanen är utveckla och förbättra biblioteksverksamheten 
enligt samhällsförändringar och kommuninvånarnas behov av information, 
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läsfrämjande arbete, digital tillgänglighet, kultur och bildning. Biblioteksplanen 
ska revideras vart fjärde år, för denna plan gäller senast vid utgången av 2026. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
biblioteksplan enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-12-
07. 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer biblioteksplan för Älmhults kommun 2023–

2026. 
 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 64 Biblioteksplan 
Ärendenummer KFN 2022/11 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026  
 

Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan är ett strategiskt 
dokument som pekar ut riktning och mål för biblioteksverksamheten på längre 
sikt och omfattar alla biblioteksverksamheter i en kommun. 
Älmhults kommuns biblioteksplan upphör att gälla 2022-12-31. En ny plan för 
kommunens biblioteksverksamheter har arbetats fram under 2022, 
Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026. 
 

Beslutsunderlag 
•  Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21  

• Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Bibliotekschefen, Helena Strömqvist 
Verksamhetschef, Jörn Engkvist 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-02 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 112 Biblioteksplan 
Ärendenummer UN 2021/333 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till en 

skolbiblioteksplan med det tillägg som utbildningsförvaltningen föreslår.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
I bibliotekslagen (2013:801) framgår det att varje huvudman som bedriver 
biblioteksverksamhet ska upprätta en biblioteksplan. I de fall 
biblioteksverksamhet bedrivs inom olika nämnders ansvarsområden, såsom 
fallet är i Älmhult där ansvaret för folkbiblioteket ligger hos kultur- och 
fritidsnämnden, medan ansvaret för skolbiblioteken ligger hos 
utbildningsnämnden, bör planen antas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-27 

• Förslag till biblioteksplan 2023-2026 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  1(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Biblioteksplan 2023-2026  
Ärendenummer UN 2021/333 
 
Sammanfattning av ärendet 
I bibliotekslagen (2013:801) framgår det att varje huvudman som bedriver 
biblioteksverksamhet ska upprätta en biblioteksplan. I de fall 
biblioteksverksamhet bedrivs inom olika nämnders ansvarsområden, såsom 
fallet är i Älmhult där ansvaret för folkbiblioteket ligger hos kultur- och 
fritidsnämnden, medan ansvaret för skolbiblioteken ligger hos 
utbildningsnämnden, bör planen antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-27 

• Förslag till biblioteksplan 2023-2026 
 
Ärendeberedning 
Kultur- och fritidsnämnden antog sitt förslag till biblioteksplan. I denna skrivelse 
finns vissa delar som berör även skolbiblioteken. Utbildningsförvaltningen har 
sedan arbetat igenom texten och kompletterat med texter kring skolbibliotekens 
målsättningar för verksamheten. 
I huvudsak är det målsättningar för utvecklingsområde Demokrati och 
delaktighet, där målsättningen föreslås vara att öka samverkan med lärare och 
folkbibliotek för att utveckla elevernas medie- och informationskompetens, 
deras källkritiska förmåga och demokratiska värderingar. 
Vidare är utvecklingsområde läsning prioriterat i förslaget till biblioteksplan. 
Inom detta utvecklingsområde föreslås målen vara: att utveckla samarbetsformer 
med lärare och elever för att tillgodose behovet av läsinspiration och främja 
läslust, att tillhandahålla litteratur som utvecklar och utmanar elevers förmåga att 
leva sig in i och förstå andra människors situation och att stödja elevers läs- och 
språkutveckling genom att tillhandahålla litteratur och annan media på flera 
språk som är anpassade till elevers förmåga, behov och intresse. 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  2(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 

biblioteksplan. 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  3(3) 

 

 

och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: Biblioteksplanen föreslår ett antal utvecklingsområden, 
som alla gagnar elevers möjligheter till att utveckla sin läslust och sina 
läsfärdigheter. 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Förslagen kan endast ses, som förbättringar i elevernas tillgång till litteratur och 
utveckling mot demokratiska medborgare. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Tiden har inte räckt till för att ha en dialog med elever och barn. Elever har dock 
blivit tillfrågade i utvärderingen av nuvarande biblioteksorganisation. På så sätt 
har också elevers åsikter vävts in i arbetet med att ta fram förslaget till ny 
biblioteksplan 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Revidering av reglemente för Gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/283 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta uppdaterat 

reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterat 
2022-12-02. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun har uppmärksammat en brist i nuvarande 
reglemente genom hänvisning till inaktuell lagstiftning avseende 
personuppgiftsansvaret för nämndens verksamhet och uppmanar därför 
gemensamma nämnden att genomföra översyn av reglementet. 
Reglementet hänvisar felaktigt till personuppgiftslagen (1998:204) som den 25 
maj 2018 ersattes med dataskyddsförordningen (GDPR) som nu som reglerar 
behandlingen av personuppgifter. 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-12-13, § 88, 
att föreslår kommunfullmäktige i samarbetskommunerna att anta uppdaterat 
reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterat 2022-
12-02. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-12-13, § 88 

• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

• Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
daterat 2022-12-02 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 
 

134



 Tjänsteskrivelse  2023 

 2023-01-19  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av reglemente för 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  
Ärendenummer KS 2022/283 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun har uppmärksammat en brist i nuvarande 
reglemente genom hänvisning till inaktuell lagstiftning avseende 
personuppgiftsansvaret för nämndens verksamhet och uppmanar därför 
gemensamma nämnden att genomföra översyn av reglementet. 
Reglementet hänvisar felaktigt till personuppgiftslagen (1998:204) som den 25 
maj 2018 ersattes med dataskyddsförordningen (GDPR) som nu som reglerar 
behandlingen av personuppgifter. 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-12-13, § 88, 
att föreslår kommunfullmäktige i samarbetskommunerna att anta uppdaterat 
reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterat 2022-
12-02. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-12-13, § 88 

• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

• Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
daterat 2022-12-02 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta uppdaterat 

reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterat 
2022-12-02. 

 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse  2023 

 2023-01-19  2(2) 

 

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Godkännande av handlingsprogram för 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB för 2023 
Ärendenummer KS 2022/244 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

handlingsprogram för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2023-2025 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
De helägda bolagen ska årligen, enligt ägardirektiv från kommunfullmäktige, ta 
fram ett handlingsprogram. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen upprättar ska beskriva bolagets 
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren, 
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under 
de kommande tre åren. 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. 
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för 
åren 2023-2025 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

• Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 Älmhultsbostäder  

• Budget 2023 styrelsen ElmNet AB 

• Förslag till Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 ElmNet AB 
 

145



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Elmen AB 
ElmNet AB 
Älmhultsbostäder AB 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-19  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om godkännande av 
handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB och 
ElmNet AB för 2023   
Ärendenummer KS 2022/244 
 
Sammanfattning av ärendet 
De helägda bolagen ska årligen, enligt ägardirektiv från kommunfullmäktige, ta 
fram ett handlingsprogram. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen upprättar ska beskriva bolagets 
affärs- och verksamhetsidé, mål och budget för de kommande tre åren, 
investeringar och förvärv, planerade byggprojekt och andra investeringar under 
de kommande tre åren. 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. 
ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB har inkommit med handlingsprogram för 
åren 2023-2025 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 

• Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 Älmhultsbostäder  

• Budget 2023 styrelsen ElmNet AB 

• Förslag till Handlingsprogram Budgetförslag 2023-2025 ElmNet AB 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna handlingsprogram 

för ElmNet AB och Älmhultsbostäder AB 2023-2025 
 
 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-19  2(2) 

 

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Elmen AB 
ElmNet AB 
Älmhultsbostäder AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Ansökan om förskottslån för utegym från Diö 
samhällsförening 
Ärendenummer KS 2022/246 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen beviljar 381 153 kronor i förskottslån till Diö 

Samhällsförening med återbetalning senast 2023-12-31.  
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens första vice ordförande, Gusten 

Mårtensson, i uppdrag att signera överenskommelse om lånet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Jäv 
Eva Ballovarres (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förskottslån till Diö Samhällsförening med 381 153 kronor, med anledning av 
att bidrag som beviljats från Jordbruksverket via Leader Linné Småland, betalas 
ut förs i efterhand efter genomfört projekt. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16 

• Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-05 § 98. 

• Överenskommelse med Diö Samhällsförening om förskottslån 

• Diö Samhällsförenings ansökan om förskottslån 

• Beslut Jordbruksverket, 2022-11-18, projektstöd Utegym i Diö, 
journalnummer 2022-2070 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Diö Samhällsförening 
För åtgärd 
Ekonomichef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-16  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om ansökan om förskottslån för 
utegym från Diö samhällsförening  
Ärendenummer KS 2022/246 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förskottslån till Diö Samhällsförening med 381 153 kronor, med anledning av 
att bidrag som beviljats från Jordbruksverket via Leader Linné Småland, betalas 
ut förs i efterhand efter genomfört projekt. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16 

• Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-05 § 98. 

• Överenskommelse med Diö Samhällsförening om förskottslån 

• Diö Samhällsförenings ansökan om förskottslån 

• Beslut Jordbruksverket, 2022-11-18, projektstöd Utegym i Diö, 
journalnummer 2022-2070 

 
Ärendeberedning 
Diö Samhällsförening har i skrivelse 2022-12-22 ansökt om att erhålla ett lån 
från Älmhults kommun med anledning av att det bidrag de beviljats från 
Jordbruksverket via Leader Linné Småland, betalas ut först i efterhand efter 
avslutat projekt. Bidraget som uppgår till 381 153 kronor, avser ett projekt för att 
bygga ett utegym i Diö samarbete med Diö träningsklubb. Projektet beviljades 
2022 även ett bidrag från Älmhults kommun om 150 000 kr, ärendenummer 
KFN 2021/18. Projektet ska vara färdigställt och slutredovisas senast 2023-06-
30. Med anledning av Jordbruksverkets handläggningstid som kan uppgå till fem 
månader, är det lämpligt med återbetalning av lånet senast 2023-12-31. 
Beslut om hur kommunen ska förhålla sig till att låna ut pengar till 
organisationer/föreningar för att de får olika bidrag utbetalade först i efterhand, 
har fattats av Kommunfullmäktige 2011-09-05 § 98 ”Förhandslån till föreningar 
i EU-projekt”. Beslutet handlar om ”utlåning till föreningar, som ingår i EU-
projekt för att utveckla landsbygden, där föreningen måste ligga ute med pengar 
till dess projektet är avslutat och där likviditet saknas”. I samma 
fullmäktigebeslut slås fast att sådant lån ska vara räntefritt. Dessutom gav 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen rätt att fatta beslut i varje enskilt 
låneärende.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-01-16  2(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utifrån 
fullmäktiges principbeslut om hantering av förhandslån till föreningar, beviljar 
lån om 381 153 kronor till Diö Samhällsförening.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Bevilja 381 153 kronor i förskottslån till Diö Samhällsförening med 
återbetalning senast 2023-12-31.  

2. Ge kommunstyrelsens första vice ordförande, Gusten Mårtensson, i 
uppdrag att signera överenskommelse om lånet. 

 
 
 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Diö Samhällsförening 
För åtgärd 
Ekonomichef 
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Södra Smålands Avfall & Miljö AB 
Org. nr. 559077-5853 
 
 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma för SSAM (Södra Smålands avfall och miljö AB) 
Datum: Torsdag 15 december 2022 
Plats: Per capsulam, epost 
Justering: Signering av protokoll sker digitalt 
 
Kallade: Representanter för samtliga aktieägare, Styrelsen för SSAM, Revisor, 
Lekmannarevisorer  
 
Deltagare 
Närvarande aktieägare:  
Växjö kommun genom Pernilla Tornéus 
Markaryd kommun genom Jan Fritjofsson  
Tingsryd kommun genom Mikael Andersson 
Lessebo kommun genom Göran Borg 
Älmhult kommun genom Gusten Mårtensson 
 
Styrelsen:  
Anna Tenje, ordförande 
Bengt Germundsson, vice ordförande 
Bo Mazetti-Nissen, ledamot 
Lars Altgård, ledamot  
Mikael Jeansson, ledamot 
Martin Edberg, ersättare 
Eva-Marie Ballovarre, ersättare  
Anna Johansson, ersättare  
Joakim Pohlman, ersättare 
Angelica Karlsson, ersättare 
 
Tjänstepersoner:  
Monica Skagne, tf Vd  
Susie Bjelkvik, Ekonomichef  
Adam Andersson, Sekreterare 
 
Övriga:  
Örjan Gunnar Davoust, lekmannarevisor  
Benny Johansson, lekmannarevisor 
Kerstin Petersson, lekmannarevisor 
Laila Hult, lekmannarevisor 
Berit Nilsson, lekmannarevisor      
Mattias Johansson, revisor PwC 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


1. Stämman utser Pernilla Tornéus till ordförande vid dagens stämma. 
2. Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare. 


Stämman godkänner förteckningen som röstlängd.  
 


Aktieägare Antal aktier Antal röster 


Lessebo kommun genom Göran Borg 315 315 


Markaryd kommun genom Jan Fritjofsson 
 


364 364 


Tingsryd kommun genom Mikael 
Andersson 
 


446 446 


Växjö kommun genom Pernilla Tornéus 
 


3261 3261 


Älmhult kommun genom Gusten 
Mårtensson 
 


614 614 


Summa 5000 5000 


 
 
 


3. Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Markaryds kommuns 
ombud Jan Fritjofsson. 


4. Stämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning. 
5. Stämman godkänner dagordningen som sänts ut tillsammans med kallelsen 


till årsstämman. 
6. Stämman godkänner verksamhetsplan 2023 för Södra Smålands avfall och 


miljö AB. 
7. Stämman godkänner budget 2023 för Södra Smålands avfall och miljö AB 
8. Stämman beslutar att entlediga Anna Tenje från posten som ordförande i 


styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB. Beslutet träder i kraft 
med omedelbar verkan. 


9. Stämman beslutar att tillsätta Pernilla Tornéus som ordförande i styrelsen för 
Södra Smålands avfall och miljö AB. Beslutet träder i kraft med omedelbar 
verkan.  


10. Ordförande förklarar bolagsstämman avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
     
 







